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Coligação Democrática Unitária 
AGUALVA – SINTRA 

 
MOÇÃO 

 
Comemorar o 1º de Maio, lutando pelos ideais da Revolução de 25 de Abril de 1974 

 
A presente situação nacional é marcada, por um lado, pelo aumento em espiral das 
dificuldades na vida dos trabalhadores e do povo, da juventude, dos reformados, dos 
pequenos empresários e, por outro, pela acelerada 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. 
 
Hoje exige-se uma ruptura com este rumo da política antipopular 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 antimonopolistas, 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 e no respeito pela Constituição da República Portuguesa. 
 
O Grupo Político da CDU, propõe que a Assembleia de Freguesia de Agualva, na sua 
Sessão Ordinária de 29 de Abril de 2014 delibere: 
 

1. Apelar dos agualvenses e mira sintrenses em geral e aos trabalhadores e 
trabalhadoras, à juventude da nossa freguesia para que transformem as 
manifestações do dia 1 de Maio de 2014 em 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, um Portugal 
empenhado em realizar os objectivos da Revolução de 25 de Abril de 1974.  

2. Enviar esta Moção para:  
A CGTP – IN 
A UGT 

 
 
 
 

O Representante do Grupo Político da CDU 

 
- Pina Gonçalves - 

 


