
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA 

 

Moção 

 

Realiza-se esta Assembleia Municipal entre duas datas intrinsecamente sentidas pelo Povo 

Português- o 25 de Abril e o 1º de Maio. 

O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heroico levantamento militar do Movimento das 

Forças Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento popular, transforma profundamente 

toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura 

fascista e realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos 

portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. 

Portugal, apesar dos avanços registados na reposição e conquista de direitos, necessita de uma 

mais lesta resposta a problemas estruturais ligados ao desenvolvimento das capacidades 

produtivas nacionais e de fortalecimento dos serviços públicos para garantir a resposta às 

necessidades dos trabalhadores e das populações. 

O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma 

conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos. 

Um Poder Local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva 

autonomia administrativa e financeira. 

A abrangente participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das populações, com 

as Comissões Administrativas após o 25 de Abril teve consagração com as primeiras eleições 

livres e democráticas para os órgãos das autarquias locais, em Dezembro de 1976, onde o 

Poder Local Democrático se afirmou, operando profundas transformações sociais com 

importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na supressão das 

enormes carências existentes, substituindo e sobrepondo-se até, em alguns casos, na 

resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. 

Mais uma vez, Grândola- o seu povo e as suas gentes- fez jus à grandeza da efeméride! 
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As diversas iniciativas levadas a cabo por parte das autarquias do concelho neste 44º 

aniversário do 25 de Abril primaram pela dignificação da política da cultura e nos aspetos 

cívicos e sociais, prestando deste modo esta Comunidade o mais profundo reconhecimento e 

gratidão ao Movimento das Forças Armadas. 

Em breve o 1º de Maio, Dia do Trabalhador de raízes profundas de luta contra a exploração do 

e no trabalho e por melhores condições laborais e sociais é igualmente um dia de festa. 

Lembramos o percurso, moroso, penoso com sangue trabalhador derramado, mas que levou a 

que a greve seja um direito constitucionalmente consagrado. 

Recordamos o ”esclavagismo” do trabalho “Sol a Sol” dos campos do Alentejo e Ribatejo e a 

determinação dos trabalhadores agrícolas conquistando as 8 horas de trabalho e melhores 

salários. 

Pasmamos por o grande princípio a “trabalho igual, salário igual” ainda não ter sido alcançado 

ferindo a norma constitucional da igualdade e da não diferenciação de género. 

Estando resolvida a questão dos precários na Administração local nas câmaras do litoral 

alentejano, facto com o qual nos regozijamos, muito há a fazer na Administração Central, em 

muitos dos seus Ministérios e com destaque na área da Investigação e das Universidades. 

Tarda a progressão de carreiras e a carência de trabalhadores em sectores fundamentais como 

a Saúde, em que o Hospital do Litoral Alentejano é uma triste realidade.  

Desde sempre o 1º de Maio foi vivido intensamente por democratas e antifascistas 

grandolenses tendo os de mais firmes convicções terem pago com a privação da liberdade os 

seus ideais de luta. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Grândola reunida a 27 de abril de 2018, deliberou: 

1-Promover e estimular a luta em defesa e conquistas de Abril, da Constituição da República e 

pela exigência duma mudança que abra caminho a uma política que sirva Portugal e o Povo 

Português.  
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2-Exortar os representantes das várias forças políticas locais, representados na Assembleia 

Municipal de Grândola, os trabalhadores, movimento associativo, a população em geral, a uma 

grande participação no próximo 1º de Maio, Dia do Trabalhador. 

 

Aprovada por unanimidade. 

 

Assembleia Municipal de Grândola, 27 de abril de 2018. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

-Rafael Francisco Lobato Rodrigues- 


