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MOÇÃO 

EM MAIO CONTINUAR A COMEMORAR ABRIL 
 

 

 Há 3 dias atrás, a população do Barreiro numa manifestação de alegria na luta 
saíu á rua, num desfile que encheu o Parque da Cidade, afirmando a sua confiança e 
determinação na continuação da defesa dos ideais e valores que “as portas de Abril 
abriu”, no 40º aniversário da Revolução dos Cravos. 

 Daqui a 3 dias, estaremos a comemorar o 1º Maio, em memória da grande 
manifestação dos trabalhadores em Chicago pelas 8h de trabalho, há 118 anos, o que 
também nos dá uma ideia da regressão civilizacional que nos querem impor na 
actualidade. 

 Neste 1º Maio de 2014 defender Abril é exigir o fim da austeridade, sacrifícios e 
desemprego impostos aos trabalhadores, pensionistas e reformados em nome da 
divida pública. A dívida aumentou nos últimos 3 anos de 94% para 130% do PIB. Para 
atingir, este ano, um défice público de 4,9%, o IRS teve um aumento de 35,5%, quase 
3 vezes mais que o aumento global dos impostos, que foi de 13%.  

 Os números falam por si. São a melhor prova da falência duma política anti-
Abril, que não resolveu antes agravou a situação de Portugal e dos portugueses. A 
redução do défice foi, afinal conseguida à custa de uma expropriação brutal dos 
rendimentos do trabalho, nunca visto nestes 40 anos de Democracia. 

 Em Maio continuar a comemorar Abril é, no momento presente, tudo fazer para 
interromper, parar e derrotar esta politica que tenta transformar os cortes provisórios 
em definitivos, é exigir a reposição de direitos, salários e pensões retirados, 
diminuindo o poder de compra de quem trabalha, alastrando a pobreza; é defender a 
Segurança Social pública, solidária e universal; é defender o SNS e a Escola Pública; 
é exigir a defesa da Constituição da República e o regresso ao caminho que Abril 
abriu. 

 

Página 1 de 2 
 



                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 
 

 A Assembleia Municipal do Barreiro, legitima representante da população 
barreirense, e por isso também, com a responsabilidade de representar as suas 
preocupações e legitimas aspirações apela a todos os democratas, a todos os 
trabalhadores e desempregados, à Juventude, aos pensionistas e reformados a toda a 
população do Barreiro para a mobilização nas Comemorações do 1º Maio em Lisboa e 
á participação no Desfile do Martim Moniz á Alameda. 

 Viva o 25 Abril! 

 Viva o 1º Maio! 

 
 

 
Aprovado por maioria, com 17 votos a favor da CDU e do BE, 2 votos 
contra do PSD e 9 abstenções do PS e do MCI. 

 
 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 

Página 2 de 2 
 


		2014-05-05T18:50:29+0100
	FREDERICO FERNANDES PEREIRA




