Grupo Municipal do PCP

Rejeitada
Favor-BE, PEV, PCP, 5 Indep, MPT
Contra-PS, PSD, CDS
Abstenções-PPM

MOÇÃO
37º Aniversário da Revolução de Abril
1 de Maio – Dia Internacional do Trabalhador
A presente situação nacional é marcada, por um lado, pelo aumento das dificuldades na vida dos
trabalhadores e do povo, da juventude, dos reformados, dos pequenos empresários e, por outro, pela
concentração de riqueza e avolumar de benesses nas mãos dos capitalistas. Pelo ataque aos direitos
sociais, culturais, económicos e consequentemente políticos. Pela subjugação do poder político ao
poder económico, pela subserviência de Portugal às potências Europeias e ao capital multinacional.
Pelo envolvimento de Portugal em vergonhosos e inaceitáveis actos de guerra imperialistas contra
vários povos do mundo.
O país não pode mais suportar este caminho! Foi, em grande medida, para recusar esta realidade
que o MFA em aliança com os trabalhadores e as trabalhadoras e o povo fizeram a Revolução do 25
Abril de 1974. Fizeram-na, exactamente, para recusar a pobreza, a ausência de direitos, a
subjugação ao capital e às potências europeias, a guerra e o imperialismo. A Revolução de Abril
realizou-se para acabar com o regime fascista e construir um país ao serviço dos Portugueses e de
promoção da paz e amizade entre os povos.
Hoje exige-se uma ruptura com este rumo da política anti-popular e a concretização de uma política
que promova o desenvolvimento económico e a produção nacional, que eleve as condições de vida
dos trabalhadores, do povo e das camadas anti-monopolistas, que defenda e promova os direitos
sociais, culturais, económicos e políticos e que afirme a soberania nacional, a liberdade e a
democracia.
O país não está condenado ao definhamento. Os trabalhadores, a juventude e o povo português têm
força bastante para com a sua acção e a sua luta derrotar o rumo de afundamento do país e abrir um
novo caminho, patriótico e de esquerda, vinculada aos valores de Abril.
O Grupo Municipal do PCP, propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua Sessão Ordinária
de 19 de Abril de 2011 delibere:
1. Apelar e mobilizar as populações, os trabalhadores e as trabalhadores e a juventude para que
transformem as comemorações populares do 25 de Abril na Avenida da Liberdade e a
manifestação da CGTP-IN no dia 1º de Maio em duas grandes acções de exigência pela
ruptura com esta política, pela mudança de que o país precisa e pela afirmação de um
Portugal de progresso, livre e soberano ao serviço do seu povo.
2. Enviar esta Moção para:
A Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril
A CGTP – IN
A UGT
Viva o 25 de Abril!
Viva o 1º de Maio!
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