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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 15/2011 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 14 de Abril de 2011 

 
Saudação 

 
Revolução de Abril e Dia do Trabalhador 

 
“Esta é a madrugada que eu esperava 
O dia inicial inteiro e limpo 
Onde emergimos da noite e do silêncio 
E livres habitamos a substância do tempo” 

Sophia de Mello Breyner 

 

Assinalamos os 37 anos da Revolução mais bonita a que Portugal assistiu, em 25 de Abril 
de 1974. E comemoramos também o 1º de Maio, internacionalmente identificado como o 
Dia do Trabalhador ou, em alguns países, como o Dia do Trabalho. 

A 1ª data representa para todos nós a conquista maior da humanidade: ser livre, poder 
expressar-se livremente, com respeito e em respeito pelos outros. Representa a vitória 
sobre 48 anos de opressão, em Portugal e nos territórios à data ditos ultramarinos, as ex-
colónias; representa o desenvolvimento cultural, social e económico de um país e da sua 
população; representa sempre a esperança, todos os dias e em especial nesta época de 
crise económica e financeira que Portugal e o Mundo atravessam.  

As nossas fragilidades económicas, muitas de carácter estrutural, deixaram-nos mais 
vulneráveis no contexto financeiro internacional; impõe-nos medidas de austeridade 
indesejada, de exigência, de redobrado rigor, mas também de maior solidariedade e de 
maior responsabilidade a todas as escalas de intervenção e de acção pública ou privada, 
individual ou colectiva.  

Este ano, em Portugal, assistimos, com muita preocupação, a uma das mais altas taxas de 
desemprego de sempre. Vários factores concorrem para esta realidade. A globalização 
económica que impele, por vezes, à deslocalização de unidades de produção, as 
dificuldades de produção e de escoamento que algumas empresas têm vivido, a ausência 
de quadros técnico-profissionais em actividades cada vez mais exigentes do ponto de vista 
da perícia e formação, realidade que se começa agora a inverter face à clara aposta nesta 
vertente de ensino, a recessão económica que alguns pontos do planeta atravessam, entre 
outros. 

Neste ano que se perspectiva duro e difícil, os ideais da Revolução dos Cravos e as 
comemorações do 1º Maio, têm de ser o farol guia para a definição e manutenção de uma 
plano de acção política concertado e empenhado de todos, em especial das forças 
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partidárias representativas das populações, que permita um combate eficaz e prospectivo 
na defesa da qualidade da democracia, na defesa da nossa economia, do nosso tecido 
social, das politicas públicas de preservação da Escola Pública, do Serviço Nacional de 
Saúde, de apoio à economia e ao desenvolvimento sustentado.  

 

A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária no dia 14 de Abril 
delibera: 

 

a). Saudar todos os militares, todas as gentes anónimas que saíram à rua em defesa 
da liberdade e da democracia e saudar todos aqueles que ao longo destes 37 anos 
têm sido os garantes diários do respeito desses valores, exemplo de esperança e de 
determinação; 

b). Saudar todos os Trabalhadores, os que procuram emprego, os que estão em 
formação, os que entram na reforma, os que iniciam e aqueles que concluem as suas 
carreiras profissionais pelo sentido de responsabilidade, diariamente renovado, na 
preservação solidária dos direitos e dos deveres de todo o universo laboral.  

 

Aprovada por unanimidade 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 Frederico Pereira 
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