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ANEXO UM 

 
 
 
 

VOTOS DE BOAS FESTAS 

 
Dezembro é sinónimo de Natal e a Quinta do Conde vai celebra-lo com alegria e 
solidariedade. 
É neste período do ano que reunimos e confraternizamos, esquecendo diferenças e 
pensando nos outros. É na celebração da chegada do Novo Ano que desejamos 
renascer para uma vida nova e para novos projetos que desejamos abraçar. 
É este um tempo de paz e da família; de apelo aos verdadeiros sentimentos humanos; é 
o tempo em que a solidariedade não pode ser uma palavra vã que, ao invés de ser 
apenas utilizada para compor um qualquer escrito, tem que ser praticada, demonstrada 
por todos os diferentes modos que a nossa imaginação alcance. 
É tempo de os Membros das Forças Politicas e Cívicas representadas na Assembleia 
de Freguesia, endereçar uma palavra de fraternidade e concórdia a todas as 
Instituições e associações da freguesia, aos seus dirigentes e a todos os Quinta 
Condenses, desejando-lhes um Feliz Natal e uma passagem de ano plena de felicidade 
na esperança que 2015, seja melhor.  
 
Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014 
 
 
Dar conhecimento aos Órgãos de Comunicação Social Locais. 
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ANEXO DOIS 

 
 
 

 
MOÇÃO 

 
Pelo Lar de Idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde 

 

O Lar de Idosos do Centro Comunitário da Quinta do Conde é um objetivo que está 
inscrito no Plano de Desenvolvimento Social de Sesimbra e reconhecido pelas 
entidades. Trata-se, porém, de uma longa odisseia, que começou em 1982, antes 
mesmo da criação da Instituição. 

Em 1998, concluída a sede e disponibilizado terreno para o Lar de Idosos pela Câmara 
Municipal, avançou-se para a execução do respetivo projeto, com o acompanhamento 
da Segurança Social. O financiamento estatal tanto podia vir através do PIDDAC 
(Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central) 
ou do PILAR (Programa de Idosos em Lar). Porém, nem uma coisa nem outra. E nem 
pelo PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais), que surgiu 
em 2006. Neste caso concreto porque o Centro Comunitário, que até respondera antes 
às necessidades que o PARES veio a estabelecer depois, ficou na caricata situação de 
ver negado o lar de idosos por não ter apostado na ampliação da resposta social em 
creche que já era satisfatória à época para a dimensão da Instituição. 

Tal como generalizadamente se previa, foi publicado em janeiro de 2007 o segundo 
aviso de abertura de candidaturas ao PARES. “O PARES aposta essencialmente na 
criação de novos lugares em respostas sociais destinadas às crianças”, podia ler-se no 
aviso, mas não excluía a apresentação de outras candidaturas e a do Centro 
Comunitário foi admitida com sucesso. Não obstante a sugestão das técnicas do Centro 
Distrital de Setúbal da Segurança Social para o Centro Comunitário incluir Creche no 
seu projeto, essa opção era injustificada à época, dado que tinha 91 lugares em creche 
e zero em lar de idosos.   

Consequentemente, o Centro Comunitário concebeu e candidatou um projeto de edifício 
estruturado de modo a poder responder a 60 utentes em Lar. Rejeitada porque 
“Candidatura não enquadrada na dotação orçamental fixada”! O Centro Comunitário 
contestou, apresentando em dezembro de 2007, um projeto para um edifício com 
resposta para 50 utentes em Lar, 33 utentes em Creche, 40 utentes em Centro de Dia e 
50 utentes em SAD. Este edifício estava orçado em €1.774.250,00 (um milhão, 
setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta euros). Tal como era 
expectável, esta contestação não foi atendida. 

 

 



 
 

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 3  

 
 
 

 

ANEXO DOIS (Continuação) 
 

 

 

Em 2010, face às adversidades que o Centro Comunitário da Quinta do Conde 
enfrentava para obter financiamento estatal para construir o Lar de Idosos, ponderou a 
hipótese de construir o equipamento sem esse apoio e apostou num edifício adequado 
à rentabilização máxima dos recursos humanos mínimos. Concebeu um estudo prévio 
de Lar de Idosos com capacidade para vinte e seis utentes. Nos contatos com a 
Segurança Social a proposta evoluiu para resposta dupla (Lar + Comunidade de 
Inserção). O estudo prévio de arquitetura evoluiu para uma capacidade de trinta e três 
utentes em Lar de Idosos e doze utentes em Comunidade de Inserção. Em 2011 a 
Segurança Social emitiu parecer desfavorável a este projeto porque a Comunidade de 
Inserção devia prever no mínimo quinze utentes (o Acordo que tem em vigor desde 
2001 é de cinco utentes!). 

Em 2014, o Centro Comunitário da Quinta do Conde promoveu uma Petição que, 
subscrita por quase cinco mil cidadãs, entregue na presidência da Assembleia da 
República, foi aceite como tal, numerada e nomeado o respetivo relator. 

Agora, por ocasião do seu 27.º Aniversário, o Centro Comunitário da Quinta do Conde 
promoveu o debate público "Lar de Idosos - Porquê? Quando? Como? Para quem?" 
que concluiu, inclusive face à leitura dos números obtidos através dos “Censos 2011”, 
que a localidade necessita urgentemente de um Lar de Idosos e o Centro Comunitário 
tem terreno, projeto e experiência acumulada no setor social; que esse equipamento 
deve ter financiamento do Estado; que se destina aos quintacondenses em geral, 
independentemente da sua condição económica. 

Assim, os eleitos da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, reunidos em sessão 
ordinária dia 11 de dezembro de 2014 deliberam: 

1. Reconhecer como muito positiva a ação desenvolvida pelo Centro Comunitário da 
Quinta do Conde na prossecução do seu objeto que é o de “apoio à família”; 

2. Manifestar a solidariedade da Assembleia de Freguesia ao Centro Comunitário e 
assinalar como muito meritório o persistente trabalho com vista à construção do Lar 
de Idosos; 

3. Solicitar ao Governo que através da Segurança Social seja aprovado um projeto e o 
respetivo financiamento para que tão breve quanto possível o Lar de Idosos do 
Centro Comunitário da Quinta do Conde seja edificado. 

Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014 
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ANEXO TRÊS  
 

 

 
RECOMENDAÇÃO 

Obras de manutenção na Escola Básica Integrada 

A comunidade educativa da Quinta do Conde tem motivos para estar descontente com 
as decisões do governo no setor da "educação". As consequências dos cortes no 
Orçamento do Estado (600 milhões de euros em 2012, 370 milhões em 2013, 200 
milhões em 2014 e 704 milhões de euros em 2015), têm aqui consequências 
devastadoras, que se observam sobretudo na falta de manutenção do equipamentos, 
mas também na ausência de mapa de pessoal não docente no Agrupamento de 
Escolas da Boa Água quando já decorre o sexto ano de funcionamento do mesmo, e na 
dramática insuficiência de ensino secundário que obriga mais de mil alunos deste 
escalão do ensino obrigatório, a sair diariamente da Quinta do Conde para estudar nas 
escolas da periferia das localidades da região, condição que acrescenta problemas 
sociais, económicos e outros, às famílias da nossa Freguesia. 

A Escola Básica Integrada da Quinta do Conde começou a ser construída no final de 
1992, ao abrigo do programa PRODEP e através da Portaria 587/93, de 11 de Junho, 
foi instituída com 24 turmas, prevendo os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico. A 26 de 
Setembro de 1994, abriu as portas a cerca de 220 alunos distribuídos por 9 turmas dos 
três ciclos de ensino atrás referidos. No ano letivo de 1997/98, a Escola Básica 
Integrada aumentou mais um ciclo, criando o ensino pré-escolar, com uma turma de 25 
alunos, e no ano seguinte duplicou a número de alunos neste escalão etário.  

A lotação ideal desta escola tem vindo a ser largamente ultrapassada, com naturais 
consequências na qualidade do ensino proporcionado. 

Decorridos mais de vinte anos de uso intenso sem manutenção nas salas do segundo e 
terceiro ciclos e a degradação é evidente, sobretudo no pavimento.  

Em consequência, os eleitos da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde reunidos 
em sessão ordinária, deliberam recomendar ao Ministério da Educação a realização 
urgente das necessárias obras de manutenção na Escola Básica Integrada da Quinta 
do Conde. 

Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014 

 

 

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

 
MOÇÃO 

 

O Pólo de Leitura da Quinta do Conde, a funcionar provisoriamente desde a sua 

inauguração, em instalações da Junta de Freguesia, foi transferido para as instalações 

da Onda Jovem (no edifício do Pingo Doce), tendo sido a população informada que 

seria uma situação transitória e que a mesma ocorria para proporcionar um espaço 

apropriado às aulas da Universidade Sénior. 

Destinado a prestar um serviço importante à população da Freguesia, ao Pólo de 

Leitura, no âmbito das suas atribuições, compete-lhe assegurar o fornecimento de 

informação, possuindo um fundo documental heterogéneo, abarcando todas as áreas 

do conhecimento, colocando à disposição dos utilizadores, independentemente da sua 

faixa etária e do estatuto Sociocultural em que se inserem, os meios necessários para a 

promoção de hábitos de leitura e para o desenvolvimento cultural e inclusão social. 

 Entre vários objetivos cria e fortalece hábitos de leitura nas crianças, desde a 

primeira infância, apoia a educação individual e a autoformação, assim como a 

educação formal a todos os níveis, oferece possibilidades de um criativo 

desenvolvimento pessoal, estimula a imaginação e criatividade, promove o 

conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e 

inovações científicas, facilita o acesso às diferentes formas de expressão cultural das 

manifestações artísticas, proporciona serviços de informação adequados às empresas 

locais, associações e grupos de interesse, fomenta o diálogo intercultural e, em especial, 

a diversidade cultural, apoia a tradição oral assegurando o acesso a todos os tipos de 

informação à comunidade, facilita o desenvolvimento da capacidade de utilizar 

informação e a informática. 

  Coexiste com o Pólo de Leitura a Onda Jovem que proporciona à população, 

nomeadamente à camada mais jovem, a venda do Cartão Jovem municipal, venda de 

senhas de refeição, pagamentos de prolongamento, venda de passes escolares, 
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ANEXO QUATRO (Continuação) 

 

 visualização de videojogos, jogos tradicionais, matraquilhos, música, workshops, 

debates, promove pontos de encontro, onde os mais jovens podem conviver, entre 

outras ofertas. 

Uma biblioteca prossupõe boas condições para a leitura e para o estudo e nós 

questionamo-nos, depois de enumerados os objetivos de cada um, se são compatíveis 

no mesmo espaço? Seguramente que não! 

A agravar a situação, os leitores ouvem, constantemente o que se passa no 

Pingo Doce, nomeadamente as chamadas efetuadas pelos funcionários nos altifalantes.  

 Na Quinta do Conde justifica-se, devido ao número de habitantes, uma Biblioteca e não 

só um Pólo da Biblioteca de Sesimbra, mas se tal ainda não aconteceu, exigimos que 

criem condições dignas para que o mesmo funcione. Além da situação que expomos 

também nos confrontamos com o fato surreal de o Pólo já existir há alguns anos e ainda 

não estar informatizado, quando instalaram o programa em Sesimbra não pensaram 

que na Quinta do Conde também fazia falta?!  

Os Quinta Condenses merecem uma resposta célere à resolução desta situação. 

Está prevista a mudança do Pólo de Leitura para outro espaço, mas quando? Os 

autarcas da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde Solicitam à Câmara 

Municipal de Sesimbra a data concreta da referida mudança. 

 

 Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014 

Dar conhecimento: 

Câmara Municipal de Sesimbra e aos órgãos de Comunicação Social  

 

 

 Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014 
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ANEXO CINCO 
 

 
 

Saudação 
Pelo Reconhecimento do Cante Alentejano como Património 

Cultural Imaterial da Humanidade 
 

A Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde reunida em sessão ordinária no dia 11 
de Dezembro de 2014 saúda a decisão do Comité Internacional da UNESCO de 
inscrever o Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Tal 
decisão reconhece a relevância patrimonial do Cante, o seu valor excepcional como 
símbolo identificador do Alentejo e identitário dos alentejanos, o seu enraizamento 
profundo na tradição e história cultural do País, a sua importância como fonte de 
inspiração e de troca intercultural entre povos e comunidades, sendo motivo de 
satisfação e orgulho para todos os portugueses. 
  
No Cante Alentejano, quando as vozes se sobrepõem e adensam nesse sopro quente 
que parece deixar um sabor a terra na boca, é como se aquela a música procurasse 
encenar os tempos de um canto de trabalho, em que a música ondulava nos campos 
enquanto homens e mulheres embalavam os movimentos da ceifa ou da monda, 
ceifavam, mondavam, se empoleiravam nas árvores na apanha da azeitona ou da 
bolota, desenhavam os passos atrás dos animais com um arado. E, nas pausas dessa 
fiscalidade intensa, era também o cante que distraía o corpo das dores da “labuta” e 
acompanhava a “bucha”. O cante, evocação da natureza, dos amores, da morte, da 
natureza e sobretudo do amor por uma terra a que a vista não alcança fim, consolava, 
ajudava a jornada a morrer mais depressa. 
  
Os eleitos da Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde expressam a convicção de 
que a decisão agora adoptada pela UNESCO vai contribuir para a salvaguarda e a 
promoção do Cante Alentejano, essa genuína expressão cultural de um povo, bem 
como para o surgimento de novos projectos musicais, turísticos e académicos, tudo isso 
concorrendo para um maior desenvolvimento do Alentejo e do País. 
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ANEXO CINCO (Continuação) 

 

 
 
 
A Assembleia Freguesia da Quinta do Conde felicita o Centro Cultural Social e 
Recreativo a Voz do Alentejo na Quinta do Conde e todos os que, com o seu trabalho, 
saber e dedicação, tornaram possível a concretização deste objectivo: o povo de cujo 
trabalho, vida e luta nasceu como impressiva expressão cultural, os cantadores 
alentejanos, os seus grupos corais, as colectividades e os seus ativistas, que têm 
preservado e dignificado o cante alentejano, bem como as muitas personalidades e 
entidades que promoveram esta candidatura. 
  
Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014 
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ANEXO SEIS  
 

 
VOTO DE PESAR 

FALECIMENTO DE JOSÉ CASANOVA 

O desaparecimento de José Casanova, destacado dirigente do Partido Comunista 
Português provocou grande consternação e tristeza, e constitui uma perda imensa para 
o coletivo partidário.  
 
José Casanova nasceu no Couço em 1933, onde desde muito novo viveu 
acontecimentos da luta antifascista nesta terra de resistência dos trabalhadores e do 
povo contra a exploração e a opressão, pela liberdade e a democracia. Aderiu ao 
Partido Comunista Português em 1958, com 19 anos, e as suas primeiras atividades 
políticas foram desenvolvidas na União da Juventude Portuguesa, de cuja direção fez 
parte. Assumiu como jovem comunista papel destacado nas candidaturas democráticas 
de Arlindo Vicente e Humberto Delgado em 1958, preso pela Pide em 1960, julgado e 
condenado a dois anos de prisão, foi sujeito às chamadas “medidas de segurança” que 
o forçaram a permanecer cerca de seis anos nas prisões fascistas, entre 1971 e 1974 
José Casanova esteve exilado na Bélgica, tendo regressado a Portugal com o 25 de 
Abril de 1974. 
 
José Casanova foi diretor do “Avante”, órgão central do PCP, entre 1997 e Fevereiro de 
2014. Salienta-se ainda a sua produção no campo literário, com os romances “Aquela 
Noite de Natal”, “O Caminho das Aves”, “O Tempo das Giestas”, bem como outras 
obras, nomeadamente o livro sobre Catarina Eufémia.  
José Casanova faleceu, deixando-nos a sua intervenção dedicada como militante e 
dirigente do PCP nas mais diversas tarefas e responsabilidades, e a sua sensibilidade e 
contribuição no plano cultural. 
À sua família, ao Partido Comunista Português, a CDU envia as suas mais sentidas 
condolências. 
 
Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde propõe um minuto 
de silêncio em sua memória. 
 
Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014  
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ANEXO SETE 
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ANEXO OITO 
 

Intervenção aberta aos cidadãos 
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ANEXO OITO ( Continuação) 

 
Intervenção aberta aos cidadãos 
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ANEXO NOVE 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015 
 

 Da análise às propostas das Grandes Opções do Plano e Orçamento 
para o ano de 2015 o Partido Socialista lamenta que este orçamento seja mais 
uma oportunidade perdida para se apoiar mais a área social. 
 A Junta de Freguesia não vê as suas verbas aumentarem para níveis 
condizentes com as necessidades sentidas. 
 Atendendo à verba disponibilizada para a Freguesia da Quinta do Conde, 
muito aquém das reais necessidades, entendemos o esforço para realizar 
projetos. 
 Comparativamente com o ano anterior as linhas de orientação gerais são 
praticamente as mesmas. 
 Defendemos que deveriam ser revistas as previsões de determinadas 
verbas e canaliza-las para a componente social. Num período de grandes 
dificuldades económico-financeiras entendemos manifestamente insuficiente a 
verba inscrita e destinada à mesma. 
 Este não seria decididamente o nosso Orçamento!! 
 Entendemos, no entanto, que devemos ser um referencial de estabilidade 
na Freguesia, criando condições para que o executivo possua um Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para 2015 e os concretize, em benefício de todos os 
Quinta Condenses, pelo que o voto da Bancada do Partido Socialista é o de 
abstenção.  

Quinta do Conde, 11 de Dezembro de 2014 

Os Eleitos do Partido Socialista 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


