Assembleia Municipal de Aljustrel

Moção de Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio
Cumpridos que estão 45 anos sobre esse acontecimento maior do nosso viver coletivo, a
revolução do 25 de Abril.
Pondo fim a um período ditatorial e de obscurantismo na sociedade Portuguesa, os
capitães de Abril abriram as portas ao povo português para que, trabalhadores, militares
e democratas fizessem irromper os ideais e valores da paz, da liberdade e da justiça
social, e da democracia, nas suas diversas vertentes.
A conquista da cidadania moldou a criação do Poder Local Democrático, enquadrado
pela Constituição de Abril e com inequívocas preocupações sociais. Construiu-se uma
vasta rede de serviços próximos das populações, como o Serviço Nacional de Saúde,
consagrou-se o direito universal à educação e à cultura, instituiu-se a Segurança Social
pública, respondeu-se com o trabalho e luta das comunidades, à satisfação das
necessidades básicas que ainda faltavam em algumas das nossas comunidades.
Enfim, criou-se um Portugal novo!
A Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 29 de Abril de 2019, saúda os militares
de Abril, e a população do concelho, pelo inestimável papel desempenhado nessa
construção.
Pela sua identidade, construída pelas mãos que escavaram tanto as entranhas da terra
como, a sua fértil superfície, afirmando dos superiores valores da democracia, Aljustrel,
foi um baluarte da luta pela liberdade, com sacrifício de anos de vida de tantos presos
políticos e suas famílias, e de tantos antifascistas que no jugo do seu duro trabalho nas
minas e nos campos, alimentaram sem sessar a esperança de um Portugal melhor para si
e para os seus.
Hoje, passados 45 anos dessa madrugada libertadora, que cantou Sophia, a Assembleia
Municipal de Aljustrel saúda, também, o 1º de Maio, dia do Trabalhador, e os
trabalhadores do concelho manifestando o seu apoio às suas lutas para a criação de mais
e melhores condições de trabalho para todos e todas.
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É possível uma vida melhor, é possível um concelho melhor!
Sim! Foi e será possível uma convergência de ideais e de vontades, que unidos à
esquerda podem e devam continuar a construir o Portugal de Abril!
Viva o 25 de Abril – Viva o 1º de Maio.

Aljustrel, 29 de abril de 2019

Os eleitos pelo Partido Socialista

