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ANEXO UM 

 
 

SAUDAÇÃO 
 

A Juventude 

A CDU saúda a luta da Juventude por um futuro melhor, digno em direitos e de 
esperança. A juventude anda há 38 anos a sofrer com esta política de direita 
contra-revolucionária aplicada pelos governos: PS, PSD e CDS.O Pacto de 
Agressão torna evidente a intenção de destruir a Educação, os direitos no 
Emprego, o acesso à Cultura, ao Desporto, à Habitação, a participação no 
movimento associativo. Querem destruir tudo o que a juventude conquistou com 
Abril. Na nossa memória ainda permanece o dia 28 de Março de 1947. Neste dia 
juntaram-se centenas de jovens num acampamento em Bela Mandil no Algarve, 
organizado pelo MUD, Movimento de Unidade Democrática Juvenil. Como já 
tinha sucedido noutras ocasiões, estes jovens foram reprimidos de forma 
violenta pela PIDE. Foi a luta destes jovens e do povo Português que levou após 
vários anos de resistência e lutas continuas à revolução de Abril e às conquistas 
que ela nos trouxe. O dia Nacional da Juventude que se comemora a 28 de 
Março em Portugal está associado a essa luta da Juventude. A luta por um 
futuro melhor. Por ocasião da celebração de mais um Dia Nacional do 
Estudante, no passado dia 24 de Março, a CDU saúda todos os estudantes 
portugueses A celebração deste dia, no ano em que se comemoram os 40 anos 
do “25 de abril”, não pode deixar de sublinhar a importância do movimento 
estudantil, durante toda a década de 60 e início da década de 70, contra a 
opressão, pelos direitos de todos e pela democracia. 
Mas a celebração do Dia Nacional do Estudante tem de servir para 
manifestarmos as nossas profundas preocupações pelo impacto negativo da 
austeridade que se tem abatido sobre todas as famílias portuguesas, diminuindo 
de forma clara as condições de acesso à educação. 
Celebrar o Dia Nacional de Estudante é uma forma de continuar a reivindicar 
uma escola pública de qualidade, com estabilidade das políticas educativas, com 
respostas educativas e formativas de sucesso para todos, com respeito pelas 
autonomias das escolas e dos seus profissionais, com recursos materiais 
adequados e com atratividade da profissão docente nos seus mais variados 
contextos. Ao saudar todos os estudantes portugueses nesta data, a CDU afirma 
o seu empenho em motivar ações que visem aqueles objetivos, em nome de  
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ANEXO UM ( Continuação) 

uma sociedade mais desenvolvida e mais justa. Querem criar uma escola para 
ricos e uma escola para pobres. O aumento de custos para estudar aumentam a 
olhos vistos, mesmo para quem teima em não querer ver. Os livros, o passe, as 
propinas... É a escola para quem a pode pagar. Os filhos dos trabalhadores são 
empurrados, para cursos profissionais para mais tarde serem alvo de exploração 
e tornarem-nos descartáveis. Falam em propinas no secundário, mais um passo 
atrás na defesa de uma educação de qualidade e gratuita e para todos. O 
OE2014 trará o caos às escolas; salas que não chegam para os alunos de uma 
turma, escolas a cair de podre e cantinas com comida sem qualidade e em 
pouca quantidade. Cortaram os Passes Escolares, são milhares os que não têm 
dinheiro para os transportes. A avaliação é centrada em momentos pontuais em 
vez da avaliação contínua, com exames desde o 4º ano; criou-se a Empresa 
Parque Escolar que cobra rendas às escolas, que rondam em média os 50.000€. 
Mais uma empresa para mais tarde vender com lucros garantidos e avultados, 
tal como a EDP.A Democracia nas escolas está ameaçada, Com o Estatuto do 
Aluno, a suspensão e a expulsão são hoje ainda mais fáceis; o fim da gestão 
colectiva das escolas e a vinda dos Diretores levam à ingerência na vida das 
Associações de Estudantes, condicionando processos eleitorais, reuniões gerais 
de alunos e diferentes formas de luta. Mas os estudantes do Superior sabem 
que vale a pena lutar com persistência.  

Apesar da necessidade de terminar o curso, mesmo com sobrecarga de 
trabalhos, a exigência de terem de trabalhar para pagar os estudos, apesar de 
tudo isto deram uma resposta à altura e saíram à rua aos milhares nos últimos 
anos. Uma luta para continuar!  Contra as propinas nas escolas que as cobram, 
os estágios não remunerados, o impedimento de actividades associativas por 
parte dos estudantes, os ataques à dignidade dos estudantes. A luta vai 
continuar em cada escola e nas ruas contra esta política e as suas 
consequências específicas. O Ensino Superior a reboque do processo de 
Bolonha tornou-se insustentável. As propinas e os custos de frequência levam 
ao abandono de milhares de estudantes. Cortam milhares de bolsas e privatizam 
ou encerram os serviços. O regime de gestão das instituições põe fim à 
democracia e abre as portas das escolas aos grandes grupos económicos, a 
privatização é uma realidade. Este governo impõe à juventude que quer 
trabalhar com direitos; uma brutal exploração, os baixos salários, horários 
desregulados, a precariedade e o desemprego. 

A precariedade é a antecâmara do desemprego. Há contratos mensais, 
semanais, diários e até de horas. Abundam os horários rotativos. A pressão e o  
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ANEXO UM ( Continuação) 

medo de ser despedido são uma constante. Segundo os mais recentes dados do 
Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia, a taxa de desemprego 
juvenil em Portugal subiu dos 34% para os 37,7% entre Dezembro de 2013 e 
Janeiro de 2014, fixando-se assim bem acima da média tanto da zona euro 
(24%) como da EU (23,4%). 

Muitas vezes a única a saída é a emigração forçada. Não podemos esquecer a 
sugestão do Governo, quando afirmou, que o desemprego e a emigração são 
“oportunidades” e que temos de “sair da nossa zona de conforto”. Haja 
vergonha! Que saiam eles do seu “conforto” e deixem a juventude trabalhar. A 
juventude é a maior riqueza do País e temos forças, criatividade, conhecimento 
e somos uma geração capaz de contribuir para o desenvolvimento do País. 

Esta juventude merece respeito e reserva-se no direito de viver e de trabalhar, 
com direitos e dignidade no seu próprio Pais! 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 

Quinta do Conde, 28 de Março de 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
Concelho de Sesimbra 

 

Avenida da Cova dos Vidros – 2975 – 333 QUINTA DO CONDE 
Telefone: 21 210 83 70 – Fax: 21 210 83 75 
Página na INTERNET www.jf-quintadoconde.pt  

Endereço de Correio Electrónico: assembleia.freguesia@jf-quintadoconde.pt 

 Página 4  

 
 
 

 
 
 

ANEXO DOIS 
 

 
 

 
SAUDAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 
Saudar o dia 8 de março é praticar um trabalho de reflexão e avaliação que se 
prende com a homenagem às mulheres que lutaram pelos seus direitos no 
passado e com o estado atual da mulher na sociedade que luta de forma 
contínua por maior reconhecimento e valorização ao nível do mercado de 
trabalho, contra a discriminação. 
O dia 8 de março tornou-se um símbolo de luta pela emancipação cívica e social 
da mulher, pelo direito de voto e por uma democracia sem discriminação, por 
melhores condições de vida e de trabalho. 
Apesar dos avanços registados e do papel ocupado por direito próprio na 
sociedade, a luta pela afirmação da especificidade da condição feminina persiste. 
A luta pelos direitos iguais no mundo do trabalho, da política, na vida doméstica 
e familiar impõem novos desafios. 
Mantêm-se as mulheres como primeiras vítimas da violência e do desemprego. 
É necessário encarar tal flagelo como um problema político, de direitos humanos 
e de cidadania do qual ninguém se pode apartar. 
Assim, a Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunida a 28 de Março 
de 2014 delibera: 
 

1- Saudar todas as mulheres prestando uma homenagem à luta pelos 
direitos das mulheres 

2- Exigir políticas que garantam uma vida digna e que assegurem a 
igualdade e não discriminação. 

 
 

Saudação apresentada pelo Partido Socialista 
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ANEXO TRÊS  

 

MOVIMENTO SESIMBRA UNIDA 
 

SAUDAÇÃO 
 
O Movimento Cívico Sesimbra Unida, felicita a Câmara Municipal de Sesimbra 
na postura assumida com relação ao fiscal Municipal detido por corrupção pela 
Policia Judiciária de Setúbal.  
As noticias vindas a público recentemente sobre a detenção de um fiscal 
municipal, apanhado em prática de delito de suborno pela policia Judiciária, 
revelaram por seu turno ter havido da parte da autarquia e do Presidente da 
Câmara uma atitude complementar de denúncia e colaboração que permitiram 
tornar conclusiva a investigação da PJ.  
Na sua postura de oposição construtiva o Movimento Sesimbra Unida enaltece a 
posição da autarquia e do presidente da Câmara.  
A promiscuidade entre a gestão politica e os agentes económicos são situações 
que minam a credibilidade dos políticos e da democracia. Os rumores de 
suborno e corrupção nas autarquias são normalmente frequentes em muitos 
concelhos, aos quais Sesimbra também não escapa.  
O Movimento Sesimbra Unida está convicto que posturas como a que desta vez 
foi assumida pelo município de Sesimbra, contribuem para a dignificação da 
atividade politica, transparência do Serviço Publico e Credibilização da 
Democracia.  
Pedimos que seja dado conhecimento desta Saudação:  
 

•  Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra  

•  Assembleia Municipal  

•  Comunicação Social Local  
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ANEXO QUATRO 
 

Moção 
 

Aproximar os Cidadãos da Justiça 
 
Através de uma autorização legislativa da Assembleia da República o Governo 
aprovou um mapa judiciário que, a ser implementado, acrescenta enormes 
dificuldades aos cidadãos no acesso à Justiça e, no caso concreto do concelho 
de Sesimbra, aponta para o esvaziamento do seu Tribunal a curto prazo, ato 
prévio e premeditado ao seu encerramento. 

Caso avance o mapa judiciário que o governo aprovou ele constituirá um 
retrocesso monumental num Estado de Direito, tornando os tribunais ineficientes 
e inoperantes, perspetivando-se o objetivo de parar a Justiça em Portugal, 
desqualificando-a e afastando-a do cidadão, nesta fase, que à semelhança do 
que já se viu noutros setores, constitui o passo anterior à sua privatização. 

Neste mapa Sesimbra troca identidade e autonomia por transtornos, 
contrariedades e prejuízos económicos. 

A dificuldade no acesso à Justiça, que a proposta de mapa judiciário potencia, 
pode muito bem ser ilustrada com a transferência para Alcácer do Sal de 
significativa parte dos processos que atualmente decorrem em Sesimbra. 
Atente-se na distância e na ausência de transportes públicos diretos. No tempo 
acrescido de tais deslocações impostas aos agentes intervenientes nos 
processos. Nos custos financeiros de tais operações. E, por fim, a pergunta 
inevitável: quem vai pagar tudo isto? Em primeiro lugar, como é óbvio, o cidadão 
comum.  

Atente-se, por outro lado, que ainda recentemente, o Governo e Câmara 
Municipal de Sesimbra assinaram acordos, através dos quais a autarquia se 
comprometeu a ceder terreno para o novo Tribunal, acordos que ainda não 
foram oficialmente denunciados. 
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ANEXO QUATRO (Continuação) 
 

Face ao exposto, a Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunida em 
28 de março de 2014, delibera: 

1. Recusar a proposta de mapa judiciário aprovada pelo governo em 
fevereiro último, sobretudo no que ao município de Sesimbra respeita; 

2. Exigir a manutenção e a implementação do acordo estabelecido entre a 
Câmara Municipal de Sesimbra e o Governo (representado na ocasião 
pelo Instituto de Gestão Financeira e Infra-estruturas da Justiça).  

Quinta do Conde, 28 de março de 2014. 
 
Os Eleitos da CDU na  
Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
Dar conhecimento deste documento a: 

• Grupos Parlamentares da Assembleia da República, 
• Primeiro-Ministro, 
• Ministra da Justiça, 
• Câmara e Assembleia Municipal, 
• Tribunal Judicial de Sesimbra, 
• Delegação de Sesimbra da Ordem dos Advogados. 
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ANEXO CINCO 
 

 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

Os elementos da bancada do Partido Socialista lamentam o falecimento de D. 
José Policarpo, patriarca emérito de Lisboa. 
Personalidade marcante da Igreja Católica deixa na memória dos portugueses 
um exemplo de abnegação e de serviço à comunidade. 
Homem de profunda cultura e de enorme dedicação aos valores cristãos e ao 
diálogo interreligioso esteve sempre pronto a auxiliar os mais desprotegidos. 
Destacamos a importância do Cardeal Patriarca no crescimento da Universidade 
Católica Portuguesa de que foi Reitor, magno Chanceler e um professor 
dedicado. 
Homem culto e brilhante e um orador acutilante, sempre se debateu pela 
liberdade, igualdade e fraternidade, desejando uma sociedade de diálogo e 
tolerância. 
Destacar a ação de D. José Policarpo nos anos que se seguiram ao Concílio 
Vaticano II e os anos do Estado Novo, em particular no que diz respeito à 
reintegração de alguns padres afastados por não concordarem politicamente 
com a ditadura. 
Homem de reflexão de grandes temas próprios da teologia cristã mas também 
com grandes preocupações culturais, sociais e cívicas e que defendeu sempre a 
verdade 
 
Movido com a força da sua fé foi uma voz sonante de alerta para os dilemas da 
sociedade portuguesa e uma voz de exortação para a vivência de cada um 
segundo os imperativos da bondade e da solidariedade. 
 
D. José Policarpo deixou-nos o testemunho empenhado da esperança, de uma 
vida de construção e compreensão pelo próximo. 
A sua morte é uma perda para todos sem distinção de credo ou fé. 
A bancada do Partido Socialista apresenta as suas condolências à sua família e 

à Igreja Portuguesa. 

Os eleitos da Bancada do Partido Socialista. 


