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ANEXO UM 

 
 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E 1º DE MAIO 
 
A Revolução de Abril realização histórica do povo português, ato de 
emancipação social e nacional, constituiu um dos mais importantes 
acontecimentos da história de Portugal. Desencadeada pelo heroico 
levantamento militar do Movimento das Forças Armadas, logo seguido por um 
levantamento popular, transformou profundamente a realidade nacional e teve 
importantes repercussões internacionais 
Culminando uma longa e heroica luta, a Revolução de Abril pôs fim a 48 anos de 
ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas – políticas, 
económicas, sociais e culturais – que, alicerçadas na afirmação da soberania e 
independência nacionais abriram a perspetiva de um novo período da história 
dos trabalhadores e do povo.  
 
A pátria portuguesa vive um dos mais graves e dolorosos períodos da sua longa 
história de mais de oito séculos, seguramente o mais difícil desde o fim dos 
negros tempos do fascismo. Um período de afrontoso conflito com o que Abril 
representou de conquista, transformação, realização e avanço, de total confronto 
com as alegrias e esperanças que as portas de Abril abriram ao povo português. 
Portugal vive uma grave e profunda crise económica e social, o País está sob 
uma inaceitável intervenção externa que agride a sua inalienável soberania e 
põe em risco a independência nacional. Um pacto de agressão dirigido para a 
exploração dos trabalhadores e a degradação de direitos, fere liberdades do 
povo português, empobrece o País, empurra para o desemprego e a emigração 
milhares de portugueses, subverte a Constituição da República e põe em causa 
o futuro coletivo do País e dos portugueses. A crise que vivemos é inseparável 
da crise estrutural do capitalismo a nível mundial, e particularmente da crise 
aguda da União Económica e Monetária e do euro. A crise nacional é 
determinada fundamentalmente pelas consequências das políticas de direita, 
politicas que afundaram a produção nacional, arruinaram a economia e 
endividaram o país. 
 
Politicas de intensificação da exploração, de destruição dos direitos laborais e 
sociais conquistas de Abril – o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, um 
abrangente e universal serviço público de Segurança Social – e que geram mais 
fome e miséria. Crise inexoravelmente agravada pelas consequências da  
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ANEXO UM (Continuação) 

 
aplicação do pacto de agressão pelo governo PSD/CDS, com o apoio expresso 
do Presidente da República, crise que será inevitável e profundamente agravada 
se o país se mantiver amarrado a novos mecanismos, como os decorrentes do  
Tratado Orçamental, que coartem a sua soberania ou pela aceitação de novos 
pactos qualquer que seja a fórmula assumida – segundo resgate, programa 
cautelar, ou outro. Porque as conquistas politicas, económicas, sociais e 
culturais de Abril representaram, e continuam a representar, importantes direitos 
e avanços, comemoremos Abril lutando contra as politicas de regressão social e 
extorsão do governo PSD/CDS, que visam aprofundar a exploração e retirar 
direitos. Porque Abril nos deu a liberdade, vamos comemorar Abril lutando 
contra o obscurantismo, o populismo, e os objetivos antidemocráticos que 
querem pôr em causa a democracia política de Abril, nomeadamente no Poder 
Local e no sistema eleitoral. 
 
As comemorações dos 40 anos da Revolução de Abril devem ser um tempo e 
um momento de afirmar nas ruas e no País a indignação e recusa pelo que 
estão a fazer ao nosso povo e a Portugal, à sua história e ao seu futuro, um 
momento de resistência e luta contra esta ofensiva reacionária, contra as forças 
que pretendem ajustar contas com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a 
paz, o desenvolvimento de Portugal.  
 
As comemorações dos 40 anos de Abril devem ser um tempo e um momento 
para a convergência e unidade dos patriotas, dos homens e mulheres de 
esquerda, dos trabalhadores e do povo em defesa dos valores de Abril, em 
defesa da Constituição da República, de exigência de rutura com a politica de 
direita e de afirmação de uma politica alternativa, patriótica e de esquerda. 
 
Festejar o 1º de Maio será não só uma jornada de solidariedade para com os 
trabalhadores de todo o mundo que lutam pelo trabalho, por melhores condições 
de vida, mas também um forte apoio aos que em pleno século vinte e um, 
lamentavelmente ainda lutam pelos mais elementares direitos sociais, políticos, 
e sindicais em Países e em regiões onde eles continuam a não ser reconhecidos 
ou garantidos. Em Portugal, festejar o 1º de Maio de 2014, será reafirmar Abril e 
as conquistas conseguidas pelos trabalhadores portugueses. Será lutar por 
salários justos e pensões dignas, contra o desemprego, pelo emprego com 
qualidade, pela valorização do trabalho, pela qualificação dos trabalhadores, 
pela justiça social e fiscal, pela paz e solidariedade internacional. Celebrar o 1º  
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ANEXO UM (Continuação) 

 
Maio, será assim, lutar pelo desenvolvimento económico, pelo progresso social e 
por uma sociedade mais justa e fraterna.  
 
Assim, a Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunida no dia 1 de 
Abril de 2014, saúda as populações e os trabalhadores e apela à sua  
participação nos vários eventos comemorativos do 25 de Abril e nas 
comemorações do 1º de Maio, afirmando como caminho os valores de Abril e os 
direitos consignados na Constituição da República Portuguesa. 
 
Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
Quinta do Conde, 1 de Abril de 2014      
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ANEXO DOIS 

 

 
 

MOÇÃO 

EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESIDUOS 
 

O Governo quer privatizar a EGF (Empresa Geral do Fomento), empresa do 
grupo Águas de Portugal para o sector dos resíduos. A EGF é uma empresa 
rentável com lucros acumulados nos últimos 3 anos de 62 milhões de euros, a 
EGF controla 11 empresas de recolha, tratamento e valorização de resíduos, 
criadas em conjunto com os municípios, que abrangem cerca de 63% da 
população e empregam diretamente mais de 2000 trabalhadores, movimentando 
anualmente cerca de 170 milhões de euros, a EGF tem um património avaliado 
em cerca de 1000 milhões de euros, só em 2012 investiu perto de 45 milhões de 
euros, a EGF dispõe de modernas tecnologias, infra-estruturas e possui 
trabalhadores qualificados. A gestão de resíduos é fundamental ao 
desenvolvimento equilibrado do País e essencial à preservação e conservação 
do ambiente, à coesão social e económica, à saúde pública e à qualidade de 
vida das populações.  
 
Este é um sector que deve manter-se na esfera pública e não deve ser 
transformado num negócio, a sua privatização prejudicará tanto os trabalhadores 
como as populações (qualidade dos serviços diminui, preços aumentam. Este 
sector é composto por duas grandes áreas de intervenção: a recolha de 
resíduos e o seu tratamento e valorização: O sector público de resíduos permitiu 
a melhoria da qualidade ambiental e proporcionou mais qualidade de vida às 
populações, não havendo razão que justifique a sua privatização. Fruto do 
investimento público efetuado, o País registou nas últimas décadas enormes 
avanços, foram encerradas mais de 300 lixeiras, 100% da população portuguesa 
é servida por sistemas de recolha de resíduos.  
 
A venda da EGF, correspondendo na prática à privatização das 11 empresas 
multimunicipais, nas quais a EGF detém 51% ou mais do capital, é um excelente 
negócio para as grandes multinacionais e para os banqueiros, para o País e 
para as populações trata-se de um negócio ruinoso, uma venda cujo encaixe 
previsto é de 200 milhões de euros, um montante irrisório face aos 1000 milhões 
de euros já investidos no sector e que irá direitinho para os bolsos dos credores  
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ANEXO DOIS (Continuação) 
 

porque os resultados das privatizações tem de ir obrigatoriamente para o 
pagamento da dívida. A troco de uns quantos milhões, cujo impacto na dívida é  
uma gota de água, hipotecam-se para sempre as receitas públicas, os privados 
passarão a controlar um sector estratégico que funciona em regime de 
verdadeiro monopólio natural, com todas as consequências comprovadas onde 
tal se verifica: subida brutal dos preços, perda de controlo democrático, aumento 
da corrupção, degradação ambiental e da qualidade dos serviços prestados, 
destruição de postos de trabalho.  
 
Ao assumirem o controlo das empresas multimunicipais, os privados passarão 
igualmente a deter poder sobre os municípios que nelas participam, abrindo 
caminho a todo o tipo de promiscuidades e negociatas. Pretendem privatizar 
serviços públicos que consideramos que deverão estar sobe a alçada do Estado 
(por razões sociais e económicas) a história tem demonstrado que 
contrariamente àquilo que defende o sistema capitalista, a iniciativa privada não 
tem levado a uma maior produtividade/crescimento da economia, nem a 
melhores serviços (ex:PT, EDP, Brisa, etc).O caminho que vem sido seguido 
pelos vários governos é no sentido da privatização de áreas tão cruciais como a 
saúde, a educação, a justiça e a segurança social. Os municípios acionistas da 
Valorsul manifestaram ao Presidente da República a sua oposição à privatização,  
os respetivos autarcas assumem como possível deixarem de fornecer a matéria 
prima (resíduos) caso o governo concretize o processo de privatização da EGF. 
Assim, os eleitos da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunidos em 
sessão Ordinária dia 1 de Abril de 2014 exigem: 
 
A manutenção da EGF na esfera pública, condição essencial para garantir uma 
política de resíduos determinada pelo interesse das populações e por razões 
ambientais e não pela procura do lucro. 
A defesa dos serviços públicos municipais e da cooperação intermunicipal, e a 
proximidade dos serviços como fator de coesão económico e social do território. 
A defesa dos postos de trabalho, dos salários, dos direitos e a melhoria das 
condições de trabalho dos seus trabalhadores. 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
Quinta do Conde 1 de Abril de 2014 
 
Solicitamos que seja dado conhecimento desta Moção 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra 
Assembleia Municipal de Sesimbra 
Sr. Presidente da República 
Sr. Primeiro Ministro 
Grupos Parlamentares na AR 
Comunicação Social 
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ANEXO TRES 
 

Saudação 
 

Passagem dos 40 anos do 25 de Abril de 1974 
 

Festejar Abril significa festejar a Liberdade! Festejar a Liberdade é algo pelo que 
as gerações mais recentes se interrogam…o porquê destes festejos?! A 
passagem dos 40 anos do 25 de Abril de 1974 simboliza um marco na história 
recente de Portugal. Simboliza àquela época, o alcançar da esperança que 
perdurou adormecida durante mais de quatro décadas de autoritarismo de um 
governo de partido único, governo caracterizado pelos seus fortes traços de 
surdez e deficiente visão progressista que estancou o país naquilo que poderia 
ter sido uma história de sucesso em termos de desenvolvimento e riqueza 
interna. 
Do “orgulhosamente sós” recebemos uma herança rica em ouro, contudo, pobre 
em infraestruturas, pobre em desenvolvimento, pobre em educação e formação, 
pobre em direitos dos trabalhadores, pobre em ambição, pobre em todas as 
funções de um Estado que se pretenderia social, em suma, a herança deixada 
foi demasiadamente pobre para que o país se pudesse erguer das cinzas e 
vingar a sua história de povo destemido, progressista e ambicioso que é, como 
disso nos prova a história. 
Chegados aos nossos dias, a história dos últimos 40 anos de democracia fala-
nos de lutas sindicais, de conquistas da classe trabalhadora, de avanços e 
recuos, fala-nos do Poder Local democrático, fala-nos de sucesso e insucesso, 
fala-nos de progresso, fala-nos de desenvolvimento, fala-nos de ambição, fala-
nos da determinação e da vontade de vencer! Contudo, esta vontade de vencer 
e de afirmar o país na esfera europeia e mundial tem-se revelado difícil, quer 
pelas dificuldades de desenvolvimento interno, quer pelas questões externas 
que nos impedem de “vingar” no mercado económico global devido à nossa 
fragilidade estruturante. 
Nesta sequência e devido à nossa ténue economia, uma crise financeira 
internacional à escala global, faz-nos viver mergulhados numa crise interna sem 
precedentes, e com ela, nos últimos tempos da governação centro-direita, temos 
assistido em nome da consolidação das contas públicas e em nome das 
gorduras do Estado, a um ataque desmedido aos bolsos dos contribuintes, 
sobretudo à classe média, que a este ritmo, tenderá a desaparecer.  
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ANEXO TRES (Continuação) 

 
Todos concordaremos que algo teria que ser feito no sentido de corrigir falhas 
do passado, no entanto, a austeridade custe o que custar, está a custar vidas, 
está a custar empresas que fecham diariamente, está a custar empregos, 
famílias desmembradas, casamentos que acabam e filhos que partem… 
 
Em suma, 40 anos depois, continuamos a falar de Abril e continuamos a festejar 
a Liberdade, no entanto, impõe-se colocarmo-nos a seguinte questão: Seremos 
suficientemente livres para conseguirmos alcançar um rumo de sucesso para o 
nosso país, fazendo dele um país próspero e capaz de garantir o futuro das 
gerações vindouras?!? 
Os partidos políticos e movimento de cidadãos representados nesta Assembleia, 
saúdam desta forma, a passagem dos 40 anos do 25 de Abril de 1974, saúdam 
ainda toda a População do Município de Sesimbra e das suas freguesias, 
aprovando simultaneamente por unanimidade a presente saudação. 
Ainda uma palavra muito especial para as celebrações que se avizinham do 40º 
1º de Maio em Liberdade. Às centrais sindicais e aos seus dirigentes, queremos 
deixar uma palavra de incentivo na sua luta contínua em defesa dos superiores 
interesses dos Trabalhadores Portugueses. 
Viva o 25 de Abril! Viva o 1º de Maio! 
Viva Sesimbra! 
 
Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, 1 de Abril de 2014 
 
Os eleitos do Partido Socialista 
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ANEXO QUATRO  

 
PARTIDO SOCIALISTA 

 
VOTO DE PESAR 

 

José Manuel Medeiros Ferreira nasceu em Ponta Delgada, em 20 de fevereiros 
de 1942, foi uma figura intelectual e cívica que deu um contributo inestimável à 
democracia. Foi um símbolo da Liberdade. 

Foi um participativo dirigente estudantil entre 1961 e 1965, ano em que a sua 
atividade contra o regime salazarista o levou à expulsão de todas as 
Universidades de Portugal (mesmo sob a ditadura foi candidato a deputado na 
lista da Oposição Democrática, liderada por Mário Soares em 1965). 

O percurso de vida de José Medeiros Ferreira foi marcado por uma intensa 
participação política, o que lhe valeu perseguições da polícia política e das 
instituições do regime, no tempo da ditadura, que culminaram com um forçoso 
exílio na Suíça, onde permaneceu como refugiado político, desde 1968 até à 
Revolução de Abril em 1974, altura em que regressa a Portugal para, enfim, 
poder tomar parte ativa na construção da democracia portuguesa. 

O Professor Doutor José Medeiros Ferreira foi ainda autor de várias obras de 
História de Portugal, História das Relações Internacionais e de Estratégia. 

A Revolução de Abril e o regresso a Portugal colocaram Medeiros Ferreira na 
senda de uma notável e prestigiante carreira política, que iniciou como deputado 
constituinte em 1975, tendo depois sido eleito várias vezes deputado à 
Assembleia da República. 

Foi também Deputado ao Parlamento Europeu entre 1986 e 1989 e Deputado à 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa entre 1995 e 2005, tendo sido 
ainda vice-presidente da mesma entre os anos 1999 e 2002. 

Foi Secretário de Estado e depois Ministro dos Negócios Estrangeiros, entre 
1975 e 1977, sendo responsável pela rapidez do pedido de adesão de Portugal 
à então CEE, em Março de 1977. 
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ANEXO QUATRO (Continuação)  

 

José Medeiros Ferreira contava no seu curriculum com várias condecorações 
prestigiantes, das quais se destaca a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. 

Prestamos uma última homenagem com este Voto de Pesar. 

 

Os eleitos do Partido Socialista 

1 de Abril de 2014 
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ANEXO CINCO 
 

 


