
 

 

GRUPO DO PPD/PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARROIOS (LISBOA) 

 

SAUDAÇÃO POR OCASIÃO DO 1.º DE MAIO 

 

Considerando que o dia 1.º de MAIO é o DIA DO TRABALHADOR; 

Considerando que esta data comemorativa tem origem na ocorrência, em 1886, de 

uma grande manifestação de trabalhadores nos Estados Unidos;  

Considerando que a partir de 1891, o Congresso Operário Internacional passou a 

assinalar aquela data; 

Considerando que a 23 de abril de 1919, o senado francês ratificou as oito horas de 

trabalho e proclamou o primeiro de maio como feriado;  

Considerando que em Portugal esta data foi assinalada, pela primeira vez, logo em 

1890; 

Considerando que no primeiro de maio se assinala não só o dia do trabalhador, mas 

também o que foi a luta pelo direito às oito horas de trabalho, oito horas de lazer e 

oito horas de descanso; 

Considerando que, em geral, no 1.º de maio se assinala não só uma data histórica 

das justas lutas dos trabalhadores pela liberdade e pela melhoria dos direitos 

sociais, económicos e políticos, mas também a luta diária pela melhoria das 

condições de vida e de direitos dos trabalhadores em geral.  

A Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida, hoje, dia 29 de abril de 2022, dada 

a proximidade do primeiro de maio, delibera: 

1 – Saudar o 1.º de MAIO enquanto dia do trabalhador e de luta pela liberdade e 

pela melhoria dos direitos sociais, económicos e políticos de todos; 

2 – Saudar, em geral, todos os trabalhadores, de modo particular os trabalhadores 

que vivem e trabalham na Freguesia de Arroios (Lisboa) e de modo especial, os 

trabalhadores que diariamente tornam possível o normal funcionamento dos órgãos 

autárquicos e dos serviços públicos desta Freguesia.  

3 – Que da presente deliberação seja dado público conhecimento à população da 

Freguesia de Arroios (Lisboa) e aos trabalhadores desta autarquia.   

Lisboa, 29 de abril de 2022. 
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