
 

  

O 1º DE MAIO É SEMPRE FESTA 
 

O estranho momento em que vivemos enche-nos de limitações e de dilemas. 

Uma das grandes limitações com que estamos confrontados é, desde logo, a de não podermos festejar 

na rua essa festa maior dos trabalhadores que é a celebração do 1º de Maio. 

Assim o exigem as regras do confinamento e as necessidades de distanciamento social a que todos 

estamos obrigados, neste combate contra um inimigo invisível, mas que se faz sentir: a Covid-19. 

Mas o facto de não podermos estar juntos fisicamente, na habitual Festa que a UGT promove e o 

SINDEL ajuda a fazer, não nos divide nem nos retira a coesão. 

Neste 1º de Maio diferente vamos ter, cada um de nós, a mesma consciência do que somos, do que 

valemos e do papel que desempenhamos na Sociedade enquanto força criativa e geradora de riqueza. 

Dirigentes e Delegados Sindicais do SINDEL têm estado atentos e atuantes, apesar da pandemia, ao 

que se passa nas empresas. Sabemos que há níveis diferentes de resposta aos tempos de crise por 

parte destas e, onde necessário, temos movido os mecanismos ao nosso alcance para contornar 

tentativas de interpretação abusiva das medidas decretadas pelas autoridades. 

Neste 1º de Maio, a grande manifestação que protagonizaremos será a de civismo, em confinamento 

com as nossas famílias, a provar que sabemos o que queremos e que, neste momento é, acima de 

tudo, ajudar a criar as condições para o regresso da normalidade. Uma “normalidade” que nos traga, 

já, uma Sociedade mais atenta aos valores da Vida, mais Justa, mais Solidária e equilibrada. 

Neste 1º de Maio, a Festa será dentro de nós, nas “ruas” da nossa Memória onde, ajudados pelo 

conhecimento que temos do caminho que já fizemos e que queremos continuar, encontraremos, 

decerto, pistas importantes para rumar no sentido de um Futuro melhor. 

E o SINDEL – que somos nós todos: dirigentes, delegados e sócios – cá estará, reforçado, aliado ao 

movimento sindical democrático, para fazer o seu papel e continuar a lidar com as realidades e a lutar 

pela completa concretização dos nossos sonhos.   

 

VIVA O 1º DE MAIO! A NOSSA VONTADE É A NOSSA FESTA! 
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