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Comemorar Abril de olhos postos no futuro

Porque o 25 de Abril não se resume ao dia 25, os eleitos da CDU, valorizam a sua
importância e o assinalar da data. Com o 25 de Abril alterou-se a vida no País e, por
isso mesmo, não há faceta ou pormenor que o resumam.

É urgente não olhar para o 25 de Abril como algo do passado, mas sim algo para o
presente e para o futuro, um futuro que defenda e siga os valores de Abril é um futuro
que passa pelo combate à precariedade de emprego e de salários que atravessamos,
com aumentos que pouco servem para fazer face ao aumento do custo de vida dos
portugueses,  pois  “sobra  muito  mês  no  fim  do  ordenado”.  Comemorar  Abril,  é
assinalar e afirmar o Poder Local democrático como uma das suas conquistas, é lutar
pelo processo de reversão da agregação das Freguesias.

Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu branqueamento, é
destacar a luta anti-fascista, pela liberdade e a democracia.

Celebrar Abril é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário, não rasurar a
memória colectiva que o envolve, afirmar o caminho que o tornou possível, rejeitar as
perversões e falsificações históricas, denunciar os que o invocam para o amputar do
seu sentido mais profundo, sublinhar o que constitui hoje de valores e referências para
um Portugal desenvolvido e soberano que décadas  de política de direita têm
contrariado.

Por  mais  que  reescrevam,  Abril  foi  uma  revolução,  não  uma  “evolução”  ou
“transição” entre regimes, um momento e um processo de ruptura com o regime
fascista, o derrube do fascismo e do que o suportava.

Nos últimos tempos temos assistido a várias tentativas de ruptura e desrespeito pelas
conquistas de Abril. Parece haver um esquecimento, um retrocesso, uma espécie de
desvalorização dos DIREITOS que nos foram concedidos e que, inevitavelmente
mudaram as condições de vida do povo e do País.

Hoje em vésperas de 1º de Maio – Dia do trabalhador apelamos a que o dia do
trabalhador seja recordado e assinalado como um dia de luta, por mais trabalho com
direitos, uma das principais conquistas de Abril.
Foi Abril que trouxe o salário mínimo nacional, o subsidio de ferias, o subsidio de
Natal, a redução do Horário semanal de trabalho para as 40 horas, e muitos outros
direitos que actualmente estão ameaçados e é preciso e urgente continuar a lutar por
trabalho com direitos pois o que Abril nos trouxe, foi o resultado da luta de muitos
resistentes que durante quatro décadas lutaram por estas e outras conquistas.



Porque a luta é o caminho, apelamos a todos para continuarmos a luta, para
comemorar Abril, porque Abril pertence ao Povo.

Viva o 25 de Abril e o 1º de
Maio! Viva o Poder local

Democrático!

Viva a liberdade!

28 de Abril de 2022

alorização do interior e o combate às assimetrias regionais e à desertificação 
só serão possíveis com um reforço do papel a desempenhar pelas autarquias 
locais e muito em especial pelas freguesias rurais.

Contra a vontade das populações e com o voto contrário, unânime, de todos os
órgãos autárquicos do Município, o concelho de Portel foi confrontado com a 
brutalidade da extinção de quatro das suas freguesias.

As freguesias extintas têm todas uma importante história e identidade cultural, 
uma grande área territorial, g

Com a aprovação desta Lei, estão criadas as condições legais para a 
reposição das freguesias de Alqueva, Am

*Moção apresentada pelos eleitos da CDU e aprovada por maioria com 8 votos
a favor dos eleitos pela CDU e 13 abstenções (12 dos eleitos pelo PS e 1 do
eleito pelo PPD/PSD).


