
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

MASSAMÁ E MONTE ABRAÃO 

Voto de Saudação ao 1º de Maio 

Aproxima-se mais um 1º de Maio que deverá ser comemorado como dia de 

Alegria e de Luta. Alegria, por todas as lutas já travadas e pelas vitórias 

alcançadas, mas também de Luta, pela lutas que faltam travar e pelas vitórias 

que faltam alcançar.  

Se comemorar o 1º de Maio tem sido, sobretudo, lembrar as lutas de homens 

e mulheres, por esse mundo fora, que desde esse dia 1 de maio de 1886, em 

Chicago, onde caíram vários ativistas mortos pela repressão policial, até 

hoje, ao longo de todos estes anos, têm lutado para exigir melhores condições 

de trabalho, melhor retribuição e mais direitos, o 1º de Maio tem de ser 

também um incentivo para continuar e reforçar essas lutas, infelizmente 

ainda tão necessárias. 

Portugal atravessa hoje um período muito complicado, com trabalhadores 

em lay-off, trabalhadores precários a serem despedidos ou ameaçados, falta 

de condições de higiene sanitária em tantos locais de trabalho e um aumento 

generalizado de insegurança no trabalho e do desemprego. 

Antevendo uma grave crise económica e social, mas também nos direitos dos 

trabalhadores, faz ainda mais sentido a luta pela defesa do emprego e de um 

salário digno, pois é determinante para a recuperação económica e social de 

cada pessoa, mas também de todo um país. 

Aprovado  por 
unanimidade



Também na nossa União de Freguesias de Massamá e Monte Abrão, são 

preocupantes os sinais de agravamento da crise social e económica, 

nomeadamente com o aumento do desemprego. 

 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Massamá e Monte Abraão, reunida a 

29 de abril de 2021, ao abrigo do ponto 7 do artigo 3.º da Lei nº 13-B/2021, 

delibera: 

1. Saudar o 1º de Maio e fazer votos para que seja um momento agregador 

das várias gerações, e saudar nele a coragem de todos os homens e 

mulheres que exigem dignidade, defesa do emprego, do salário ou da 

pensão, e a prestação de serviços públicos universais, inclusivos e de 

qualidade. 

 

2. Saudar todas as lutas dos trabalhadores, por melhores salários, melhores 

condições de trabalho e com mais direitos.  

 

3. Saudar os fregueses e freguesas da nossa União de Freguesias, que em 

defesa da nossa saúde e do nosso bem estar, continuam a assegurar 

diariamente serviços como a recolha do lixo, a venda de bens essenciais, 

os transportes, o correio, a limpeza e manutenção das vias e estruturas, 

a escola pública, e tantos outros serviços. 

4. Saudar o trabalho de todos os profissionais na área da saúde, no combate 

à pandemia em curso, em particular a todo o SNS e seus profissionais; 

 

Massamá, 29 de abril de 2021 

 

A bancada do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia da União de 

Freguesias de Massamá e Monte Abraão 

 

  


