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ANEXO UM 

 
 

Saudação ao Movimento Associativo 

Decorrem no dia de hoje as Festas dos Santos Populares que se iniciaram no dia 19 e 
terminam no dia 30 deste mês de Junho, dando continuidade a diversas atividades do 
Movimento Associativo popular e benévolo da Quinta do Conde, que tiveram no dia 18 
de Abril o Encontro do Movimento Associativo do Concelho de Sesimbra que contou 
com a presença de 98 participantes, seguiu-se no dia 16 de Maio a Festa da Família e 
das Tradições que movimentou centenas de pessoas de diferentes faixas etárias, de 5 a 
14 de Junho realizou-se a 25ª. Edição da Feira Festa, onde os quintacondenses e 
aqueles que nos visitaram puderam mais uma vez se sentir satisfeitos com a 
programação e divertimento proporcionado. Segue-se o Festival do Caracol que se vai 
realizar entre os dias 2 e 5 de Julho. 
O Movimento Associativo da Quinta do Conde continua forte, com uma atividade 
intensa e no âmbito da criação de referências e prestar tributo a todos quantos, no 
quadro das diversas coletividades, têm dado o seu contributo à dignificação da 
localidade, a autarquia decidiu homenagear no dia 30 de Maio o Movimento Associativo 
com uma peça escultórica instalada numa das rotundas da  Rua Serra da Arrábida 
da autoria de Carlos Bajouca.  

A gravidade da situação económica e financeira e os consequentes constrangimentos à 
atividade das coletividades são hoje uma realidade. A luta pela sobrevivência 
associativa, é hoje um imperativo da nossa sociedade.  
Salientar a capacidade demostrada pelos dirigentes associativos voluntários e 
benévolos na resistência às dificuldades e às soluções encontradas para enfrentar a 
difícil situação que lhes tem sido imposta e para a qual não tiveram planos de 
emergência social. Não fora a sua experiência, imaginação e determinação e a situação 
seria bem pior. 
 
Pode-se afirmar que sem o Movimento Associativo Popular, Portugal seria mais pobre e 
mais infeliz. Afirmamos também que, sem dirigentes associativos não há 
associativismo. Não se trata de simples lemas, mas sim de expressões assentes e 
coerentes com a ideologia associativa que tem valores sociais e humanistas e que se 
distinguem numa sociedade onde se tenta por várias formas, promover o individualismo, 
o egoísmo e o pensamento único. 
Os Dirigentes Associativos Voluntários e Benévolos são a maior riqueza, o maior 
património que este movimento social possui, que a nossa sociedade tem, 
incondicionalmente, à sua disposição. Por isso deve ser reconhecido, respeitado e 
apoiado.   
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ANEXO UM (Continuação) 

 

 
 
 
Deste modo a Assembleia de Freguesia delibera aprovar uma saudação a todo o 
Movimento Associativo. 
 
Esta saudação, se aprovada, deverá ser enviada para conhecimento das seguintes 
entidades: 
 

• Câmara Municipal de Sesimbra 
• Assembleia Municipal de Sesimbra 
• Movimento Associativo da Quinta do Conde 
• Comunicação Social Local 

 
 

Quinta do Conde, 23 de Junho de 2015 
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ANEXO DOIS 

 
 

MOÇÃO 
 

Em defesa do direito à informação e à liberdade de imprensa  

A "Marcha Nacional A Força do Povo", promovida pela CDU dia 6 de junho teve, 
segundo a sua organização, a participação de cerca de 100 mil pessoas. Poderão ter 
sido mais, poderão ter sido menos mas, mais importante que a precisão científica do 
número, importa sublinhar a sua dimensão humana e o impacto político. 

Em Portugal, país com relativamente pouca população, as grandes iniciativas de 
massas, com dezenas ou centenas de milhares de pessoas são fenómenos raros e, por 
isso mesmo, alvo de grande atenção mediática. 

E se iniciativas desta dimensão humana são escassas, de natureza político-partidário 
são ainda mais raras. Consequentemente, a Marcha de dia 6 de junho foi singular e 
seria expectável que sob qualquer critério jornalístico com o mínimo de razoabilidade 
tivesse uma cobertura noticiosa relevante. Em termos históricos e comparativos 
recordamos que em Portugal uma manifestação de mil pessoas por causa do padre da 
freguesia abre um telejornal, uma com dez mil na Grécia também. Esta manifestação, 
com cem mil pessoas, gente de todo o país que pagou a viagem do seu bolso, foi 
ignorada ou atirada para o fim dos telejornais, remetida para escassas linhas do interior 
dos jornais de âmbito nacional! Porquê? 

Censura? Bloqueio? Critérios jornalísticos? 

É intolerável - e prejudicial à democracia - o condicionamento da liberdade de 
informação, à dependência económica dos órgãos de comunicação social. 

Face ao exposto, a Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunida em sessão 
ordinária dia 23 de junho de 2015, delibera: 

1. Recomendar aos órgãos de comunicação social a abolição dos critérios de 
censura informativa motivada por razões de ordem ideológica ou outras, e aos 
jornalistas em geral o exercício da atividade de modo digno e imparcial; 

2. Solicitar à ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social que, no 
âmbito do artigo 7.º dos seus Estatutos, aprovados e publicados em conjunto 
com a Lei 53/2005, de 8 de novembro,  investigue o assunto e sobre ele emita 
parecer; 
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ANEXO DOIS (Continuação)  

 

 

 
3. Reclamar junto do provedor do utente, leitor, cliente ou afim (nos casos em que 

ele exista) mais atenção à equidade dos conteúdos, e maior precisão e 
publicitação dos chamados critérios jornalísticos, noticiosos, editoriais ou afins.   

 

Quinta do Conde, 23 de junho de 2015. 

 

 

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

 
 
Enviar esta moção a: 
Órgãos de Comunicação Social; 
ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social; 
Sindicato dos Jornalistas; 
Primeiro-ministro; 
Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 
Assembleia Municipal de Sesimbra. 
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ANEXO TRÊS 

 

 
MOÇÃO 

 
No próximo dia 27 de Junho, completar-se-á um ano que a bancada do Partido 
Socialista apresentou uma Moção relativamente ao estado da Rua Luis de Camões, 
com o seguinte conteúdo: 
  
“O avançado estado de deterioração da Rua Luís de Camões, no Conde 1 proporciona 
atualmente uma via praticamente intransitável, colocando em risco a vida de quem ali 
passa. A descontinuidade de pisos, a inexistência de passeios, a deterioração da 
sinalização vertical, o elevado número de buracos é uma situação injustificável, para 
qualquer rua mas a situação agrava-se tendo em conta o número de trafego naquela 
artéria, uma das mais movimentadas na Quinta do Conde, uma vez que dá acesso a um 
equipamento desportivo, muito frequentado, inclusivamente por alunos dos nossos 
estabelecimentos escolares e idosos da nossa vila, devido a protocolos com a nossa 
autarquia, é também uma das vias de acesso à Igreja Nª Srª da Esperança e ao posto 
da Guarda Nacional Republicana. 
Esta situação já dura há tanto tempo que se torna incompreensível! Avistou-se há 
alguns dias uma máquina na referida rua e aumentou a esperança que seria desta mas 
infelizmente não passou disso, pois nada se alterou! Verificamos muitas vezes na nossa 
freguesia a colocação de retalhos para colmatar a situação das nossas ruas, é verdade 
que o país está em crise, que as verbas são poucas mas esta forma de actuar não 
ficará mais dispendiosa? 
Os eleitos do Partido Socialista exigem uma resposta urgente para resolver a situação 
do ponto de vista da segurança rodoviária na referida rua.” 
 
Assim e tal como há um ano atrás, verificamos com agrado estar a haver alguma 
movimentação no sentido de se avançar com a obra, esperando-se que desta vez a 
título definitivo, para que daqui a um ano não tenhamos de voltar a este assunto. 
A par do estado da Rua Luís de Camões, verificamos o lamentável estado em que se 
encontra a Av. de Negreiros (lado poente), as condições de circulação são péssimas, a 
situação arrasta-se há anos e não há meio de ser efetuada qualquer intervenção 
(passeios, estacionamento, piso da via etc.), quando Junta e CMS têm demonstrado 
maior preocupação no embelezamento das rotundas, que se compreende seja também 
necessário, mas dando obviamente maior atenção às necessidades mais prementes 
dos nossos fregueses. 
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ANEXO TRÊS (Continuação) 

 

 
 
 
Deste modo, e tal com tem vindo a ser feito, os eleitos do Partido Socialista voltam a 
exigir resposta urgente na resolução destas situações rodoviárias.  
 
 
 
Quinta do Conde, 23 de Junho de 2015 
 
 
Os eleitos do Partido Socialista 
 
Dar conhecimento: 
Câmara Municipal de Sesimbra 
Todas as Bancadas da Assembleia Municipal 
Órgãos de Comunicação Social 
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ANEXO QUATRO 

 

 
 

VOTO DE PESAR 
EM MEMÓRIA DE EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 

 
Faleceu no passado dia 9 de maio, aos 87 anos, o Engª Eduardo Ribeiro Pereira. 
Eduardo Pereira, nascido em Sesimbra, na Rua da República, em 28 de junho de 1927, 
foi uma pessoa ímpar que se impôs, pelo seu esforço e qualidades pessoais, humanas 
e cívicas, não só na sua área de actividade profissional mas também na actividade 
política. 
Foi um Sesimbrense ilustre que protagonizou diversas causas na sua terra, de entre as 
quais se destacam o apoio às ideias, projectos e respectivas obras do porto de Abrigo, 
do Ginásio-Sede e do Quartel dos Bombeiros, bem como a sua participação ao longo 
de décadas na direcção da Liga dos Amigos de Sesimbra e como colunista do jornal ”O 
Sesimbrense”. 
Em termos profissionais teve um vasto percurso, dirigindo diversas obras de vulto, no 
Continente, nos Açores, em Moçambique e em Espanha. Foi ainda co-fundador da 
empresa “Consulmar” e exerceu funções de professor convidado no Instituto Superior 
Técnico. Assumiu funções de gestão num conjunto de empresas, como administrador 
delegado ao serviço do Banco de Fomento Nacional. 
Destacou-se também, e sobretudo, como cidadão de grandeza nacional, presença 
empenhada no governo e no parlamento em representação do Partido Socialista ao 
serviço da República Portuguesa. 
 
Foi também Autarca e homem do Poder Local, quer na Assembleia Municipal nos 
mandatos 1977/1979, em que foi 1ºSecretário da Mesa e 1980/1982, quer como 
candidato a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa em 1982, tendo sido eleito 
Vereador. 
 
Deixou a actividade parlamentar em 2002 e em 2003 foi um dos promotores da criação 
da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da Republica sendo o seu primeiro 
presidente. 
De destacar ainda a condecoração municipal que há cerca de um ano, por proposta dos 
Vereadores do PS, lhe foi atribuída pela Câmara Municipal de Sesimbra- a medalha de 
Mérito Grau Ouro, atendendo ao seu percurso político, social e profissional. 
Para além de diversas distinções de países estrangeiros, a nível nacional foi agraciado 
com a Grã Cruz da Ordem de Mérito de Portugal, em junho de 2007. 
A Assembleia de Freguesia solidariza-se ainda pelo fato de estar já a ser estudadas a 
possibilidade de poder ser atribuído o seu nome a um topónimo, em zona expressiva e 
apropriada, na vila de Sesimbra. 
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ANEXO QUATRO (Continuação)  

 
Assim, a Assembleia de Freguesia, reunida em 23 de junho de 2015, presta a sua 
sentida homenagem ao Sesimbrense ilustre, ao Militante político, ao Democrata, ao 
Cidadão que se entregou às causas do desenvolvimento do País, da Democracia e da 
dignidade das Instituições Politicas, Eduardo Ribeiro Pereira e apresenta as mais 
sentidas condolências à sua família. 
 
Os elementos da Bancada do Partido Socialista 
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ANEXO CINCO 
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ANEXO SEIS 

 

 
 

DECLARAÇÃO POLÍTICA 
 
A decisão anunciada pelo governo PSD/CDS da entrega da TAP à Gateway, no 
seguimento de uma longa campanha deste e de outros governos visando a 
desestabilização e afundamento da empresa, é um crime contra os interesses nacionais, 
uma decisão anti - patriótica que, se não for interrompida, conduzirá à destruição a 
prazo de uma das mais importantes empresas estratégicas do País, o maior exportador 
nacional, âncora de todo o setor da aviação civil em Portugal.  
 
O valor anunciado de encaixe financeiro garantido pelo Estado português neste negócio 
– 10 milhões de euros – revela por si só ao serviço de quem está o Governo: dos 
interesses dos grupos económicos e financeiros nacionais e estrangeiros. Todos 
aqueles que defendem a privatização total ou parcial da TAP mentem quando dizem 
que não há alternativa a esta decisão. Na verdade, só por via da recapitalização pública 
da empresa – que ao longo dos últimos anos foi premeditadamente negada (ao 
contrário do financiamento público efetuado a companhias estrangeiras ditas de baixo 
custo) e, ao mesmo tempo, assegurando uma gestão pública comprometida com o 
desenvolvimento da TAP e os interesses do País, é que a companhia aéria de bandeira 
poderá ter futuro.  
 
Não é aceitável que sempre que um banco privado se encontra em dificuldades, 
milhares de milhões de euros sejam retirados ao erário público para tapar os custos da 
especulação financeira e da fraude, como aconteceu recentemente com o BES/GES, ao 
passo que, quando uma empresa pública estratégica necessita de capital para se 
desenvolver, a resposta seja o abandono e afundamento da empresa. Lembramos que 
por mais imposições que possam existir da União Europeia, nada pode impedir Portugal 
de defender os seus interesses. Milhares e milhares de portugueses desfilaram pela 
Avenida da Liberdade no dia 6 de Junho passado na Marcha Nacional promovida pela 
CDU, numa massiva presença que é de afirmação de que jamais renunciarão a viver 
num País soberano e independente, e nunca aceitarão ver Portugal transformado num 
apêndice de Bruxelas com troika ou sem troika, ou das principais potencias europeias, 
nem sujeito ao seu mando. Milhares e milhares de portugueses que disseram presente 
nesta grande jornada de afirmação desta força portadora da mudança que é a CDU, 
porque sabem que esta é a força política que fez a opção pelo povo e pelo País, 
enquanto outros preferiram ficar do lado dos poderosos contra o seu povo, do lado da 
União Europeia e do seu diretório contra o seu País. Milhares de portugueses que não 
querem ver prosseguida como pretendem PSD/CDS-PP, mas também o PS, a política 
de corte e degradação dos salários, das reformas e pensões, dos serviços públicos, dos  
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ANEXO SEIS (Continuação) 

 

 
 
direitos à saúde à educação à segurança social, e simultaneamente, ver atribuídas 
novas benesses ao grande capital.  
 
Um recente estudo promovido e divulgado pelo ISCTE dá conta que desde 2011 houve 
um aumento muito significativo de doentes que pedem aos médicos para não 
prescreverem alguns medicamentos, doentes que faltam às consultas médicas e aos 
tratamentos necessários porque não têm dinheiro, sendo o caso dos doentes 
oncológicos uma situação muito grave. Hoje, aqueles que afundaram o País com as  
políticas dos seus governos, e com os pactos humilhantes que fizeram entre si com FMI 
EU e quejandos, vêm prometer, mais uma vez, um amanhã radioso, outra  
 
vez a solução dos problemas que nunca resolveram, antes agravaram – não esquecer 
que Portugal tem hoje uma das maiores dívidas públicas do mundo, tendo em 2014 
atingido 130% do PIB, quando em 2008 era de 68,9% - sendo este  
o resultado do recuo verificado na capacidade produtiva do País, mas é igualmente a 
consequência da especulação e das políticas de apoio ao setor financeiro que a partir 
de 2009 desviaram milhares de milhões de euros para a banca, para tapar os  
buracos das suas operações fraudulentas e especulativas.  
 
Nestes últimos tempos, e à medida que fica cada vez mais perto o dia das eleições 
legislativas, aí os temos a evoluir na arte do descaramento e da dissimulação, subindo a 
parada do ilusionismo político na tentativa de disfarçarem os seus reais propósitos e 
projetos para o futuro, todos em conjunto – PSD, CDS-PP e PS – a tentarem mostrar 
diferente o que no essencial é igual, nomeadamente o apego aos instrumentos de 
dominação dos povos – Tratado orçamental, Governação económica, Programa de 
Estabilidade -. O governo PSD/CDS-PP a tentar transformar quatro anos trágicos de 
destruição e dramas do seu governo em sucessos e tomam-se por salvadores da pátria, 
essa pátria que alienaram sem escrúpulos às mãos dos estrangeiros, e prometem agora 
segurança, estabilidade, previsibilidade.  
Eles que desestabilizaram a vida a milhares e milhares de portugueses os quais já 
conhecem bem qual é o sentido de tais promessas. Façam o que fizerem, digam o que 
disserem, é nossa convicção que os portugueses, muito justamente, não vão esquecer 
na hora de decidir, o enorme salto atrás destes anos e o que eles significaram de 
retrocesso económico e degradação social  e de ruina do País! Terão a derrota que 
merecem.  
Com a força do povo, por um Portugal com futuro! Vivam os valores de Abril. 
Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde Quinta do Conde,  

23 de Junho de 2015 


