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Neste 1º de Maio comemoramos  
o 125º  Aniversário  
do Dia Internacional do Trabalhador 

Temos de transformar o MEDO que por vezes nos impede de agir, em 

FORÇA CONTRA O RETROCESSO CIVILIZACIONAL que nos querem 

impor para, todos juntos nos sindicatos, na CGTP-IN, continuarmos a lutar 

pela valorização do trabalho e pela dignificação dos trabalhadores! 

Temos de ser muitos, muitos…neste 1º de Maio! 

O momento assim o exige. 

LER+ EM: 

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=483&doc=9433 

 

 

Porque comemoramos  
o 25 de Abril de 1974? 

Somos nós, os da geração que viveu outros tempos, os do antes do 25 de 

Abril de 1974, os do tempo do fascismo, quem mais pode valorizar as 

conquistas que este dia permitiu atingir, devido à possibilidade que 

tivemos, de viver em duas realidades tão distintas! 

Foi a Revolução do 25 de Abril de 1974 que possibilitou as conquistas 

políticas, económicas, sociais e culturais que deram corpo ao regime 

democrático consagrado na Constituição da República Portuguesa (CRP), 

que entrou em vigor a 2 de Abril de 1976, e que, ainda hoje, é um marco 

importante na defesa dos nossos direitos e conquistas. 

 

LER+ EM: 

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/?aba=90&mid=241&cat=483&doc=9432 

 

 

•  Programa de 
Estabilidade 2015-
2019 e Programa 
Nacional de 
Reformas 2015 

 

A opção de classe do Governo é clara, 

ao anunciar tectos contributivos e 

limitações ao valor das pensões a 

pagar, nomeadamente aos mais 

jovens. Está ainda a provocar uma 

divisão intergeracional e a tentar 

transfigurar a Segurança Social 

pública, universal e solidária, num 

sistema assistencialista e caritativo. 

Apesar de procurar camuflar o 

significado destas medidas, afirmando 

representarem um "alívio na 

austeridade", o Governo não consegue 

esconder que a política de futuro que 

tem para os trabalhadores e 

pensionistas é rigorosamente a mesma 

que até hoje lançou centenas de milhar 

de trabalhadores para o desemprego, a 

precariedade, a emigração forçada, a 

pobreza e condena Portugal à 

estagnação económica permanente. 

(da Carta enviada pela Frente 

Comum aos deputados do parlamento 

nacional) 

 

LER+ EM: 

http://www.fenprof.pt/APOSENTADOS/ 

LER TAMBÉM EM: 

Carta_aos_grupos_parlamentares.pdf 
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