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ANEXO UM 

 
SAUDAÇÃO: 35º ANIVERSÁRIO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

 
No passado dia 15 de Setembro comemoraram-se os trinta e cinco anos da publicação da Lei de 

Bases do Serviço Nacional de Saúde (Lei nº56/79), conhecida por Lei Arnaut, que consagrou os 

princípios de universalidade, generalidade e gratuitidade no acesso aos cuidados de saúde. O 

despacho Ministerial de 29 de Julho de 1978 garantiu, ainda antes da publicação da referida Lei 

nº 56/79, o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, através de inscrição prévia nos 

serviços médico-sociais, dispensando a titularidade do vínculo contributivo ao Sistema de 

Previdência/Segurança Social vigente na época.  

Esta Lei foi pioneira, atribuiu ao Estado as funções relevantes no planeamento, financiamento, 

organização, prestação, gestão e na avaliação dos cuidados de saúde, garantindo a proteção à 

saúde como um direito de todos os cidadãos, possibilitou melhorar significativamente os índices 

de esperança média de vida e reduzir a taxa de mortalidade infantil em Portugal. 

 O SNS foi uma grande conquista social, este serviço não pode ser posto em causa por questões 

economicistas que transformam a saúde dos portugueses num negócio. 

Os elementos da bancada do Partido Socialista estão ao lado de todos os trabalhadores da 

saúde, que mesmo desvalorizados, social, profissional e materialmente têm sido o grande pilar 

do SNS, com o seu profissionalismo e entrega, têm proporcionado, além de todos os ataques 

que têm sofrido e mantendo as mesmas funções, mas com menos condições de trabalho, que o 

nosso SNS se mantenha um dos melhores do mundo. 

Defendemos que o SNS tem de responder com eficácia e prontidão às necessidades dos seus 

cidadãos, assegurando a igualdade de oportunidades entre todos. 

Prestamos uma justa homenagem ao então ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut e a 

todos que contribuíram para essa Lei pela grande coragem e determinação. 

 

Quinta do Conde, 24 de setembro de 2014 

Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde. 
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ANEXO DOIS 

  
MOÇÃO 

 
No dia 27 de Junho de 2014, na Assembleia de Freguesia, a bancada do Partido 

Socialista apresentou uma moção sobre o estado da rua Luís de Camões na Quinta do 

Conde 1, que já na altura era praticamente intransitável, devido aos inúmeros buracos, 

à descontinuidade de pisos, deficiente sinalização e inexistência de passeios, o que 

veio a agravar-se devido á chuva que tem caído nos últimos tempos.  

Decorridos estes meses e mantendo-se a situação inalterável, condenamos a atitude 

passiva da C.M.S. relativamente à primeira moção apresentada e de ainda nada ter 

feito! Lamentamos o fato de mais uma vez não terem em conta a segurança de todos os 

que circulam naquela rua e não existir celeridade na resolução do problema. 

Propomos convidar todos os elementos da Assembleia Municipal a visitar a referida rua, 

para que possam in loco constatar a situação calamitosa daquela avenida, e 

considerando já o convite aceite sugerimos um “olhar” pelas artérias adjacentes que 

também não estão melhores! 

Os Quinta Condenses merecem mais e melhor!  

Solicitamos que esta moção seja dada a conhecer a todos os comerciantes e 

moradores dessa rua, bem como publicada no site e fixada nos placards da junta de 

freguesia da Quinta do Conde. 

 

Quinta do Conde, 24 de setembro de 2014 

Os elementos da Bancada do Partido Socialista 

Dar conhecimento: 

C.M.S. 

Comunicação Social 

Comerciantes e moradores da Rua Luís de Camões (Conde 1) 
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ANEXO TRES 

 
SAUDAÇÃO 

 
O início do ano letivo fica mais uma vez marcado pela falta de milhares de professores e 

funcionários nas escolas, situação que se agravou este ano devido aos inúmeros erros, 

irregularidades e ilegalidades no processo de colocação de professores, que deveria estar 

concluído antes de setembro, mas tal ainda não aconteceu. A agravar o encerramento de mais 

de 311 escolas do 1ºciclo do ensino básico, indo contra a vontade da comunidade escolar e das 

próprias autarquias que não conseguem obter os meios necessários para garantir as 

responsabilidades que lhes são inerentes, impedindo o normal funcionamento dos serviços e da 

manutenção de 318 mega agrupamentos, espaços profundamente desumanizados. 

Foi esta realidade que as crianças e jovens encontraram na abertura do ano letivo e que o 

governo, nomeadamente a equipa do Ministério de Educação considera normal! 

Somadas á nova Reforma Curricular as normas emanadas pela tutela para o arranque do ano 

letivo exibem um grave atentado á valorização da Escola Pública e á garantia de igualdade de 

oportunidades. 

Dedicamos a nossa solidariedade a toda a classe docente que viu o seu posto de trabalho 

desaparecer, perante as medidas destrutivas e desumanas do atual governo e reafirmamos as 

razões do seu protesto contra estas opções políticas e ideológicas e á continuação legítima da 

luta dos docentes por uma Escola Pública de qualidade, democrata, gratuita e inclusiva. 

Promover a Educação e a Formação deveria ser um esforço de quem manda e não o contrário! 

Saudamos toda a Comunidade Educativa, nomeadamente do nosso concelho, que apesar de 

todas as dificuldades com que se debatem diariamente nas escolas, mantêm o desempenho 

exemplar em prol de todas as nossas crianças e jovens. 

 

Quinta do Conde, 24 de setembro de 2014 

Os eleitos do Partido Socialista 
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ANEXO QUATRO  
 

DECLARAÇÃO POLÍTICA 
 

POR UM PORTUGAL COM FUTURO 
Uma política e um governo patrióticos e de esquerda 

 
O País está a andar para trás – só não vê quem não quer ver que não há qualquer 
inversão na trágica situação social do País. Que a pobreza alastra, alargando esse drama 
que atinge mais de dois milhões e quinhentos mil portugueses que vivem abaixo do limiar 
da pobreza. Que em vez inversão, se manifesta de forma mais violenta e dramática na 
vida das pessoas a redução e corte dos salários e das reformas, a desvalorização do 
salário mínimo, o desemprego, a precariedade, o cruel corte nas prestações sociais, o 
aumento brutal dos impostos, em casas de habitação perdidas, em dívidas e crédito mal 
parado, em salários e reformas penhoradas, em eletricidade e água cortadas, em fome 
que no seu conjunto atingem centenas de milhares de portugueses.  
 
Uma trágica situação social que se agravará à medida que se degrada o sistema de 
protecção social, se subverte e destrói as leis do trabalho para abrir as portas a uma 
exploração sem limites. Só não vê quem não quer ver que o desemprego continua a ser 
uma chaga social brutal, que o desemprego oficial não corresponde ao desemprego real, 
que estão a sair mais de 350 portugueses por dia para a emigração, uma saída massiva 
de gente de que o País precisa e de que não devia prescindir, que o que cresce é o 
fictício emprego da formação temporária e dos estágios sem saída.  
 
Só não vê quem não que ver que os portugueses estão mais pobres e mais pobres vão 
ficar à medida que se degradam e destroem serviços públicos que são âncoras 
essenciais, não apenas para garantir uma vida digna a que aspiramos para todos os 
portugueses, mas para o próprio desenvolvimento do País. Se degrada e destrói o 
Serviço Nacional de Saúde a braços com dificuldades crescentes para garantir um 
serviço de qualidade com os brutais cortes que lhe impõem, os encerramentos forçados 
dos serviços, a detioração das condições de trabalho, em resultado de uma política que 
está apostada em fazer do direito à saúde dos portugueses um negócio. Se degradam as 
condições de funcionamento da Escola Pública e do ensino à mingua de recursos 
financeiros, humanos, e materiais que deliberadamente lhes nega, uma política que 
definiu como grande objetivo a elitização do ensino – um ensino reprodutor de 
desigualdades sociais.  
 
Importa referir a luta desenvolvida à já alguns anos pela CDU e pela população pela 
construção da Escola Secundária da Quinta do Conde para fazer face às dificuldades dos  
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ANEXO QUATRO (Continuação)  
 
mais de 1000 alunos que todos os dias se vêm forçados a deslocações para as escolas 
dos concelhos vizinhos com todas as consequências sociais e económicas inerentes, a  
construção da escola secundária é fundamental de forma a garantir aos estudantes da 
Freguesia o direito à educação pública que se pretende gratuita e de qualidade.  
 
Mais pobres e desprotegidos os portugueses com uma justiça mais distante das 
populações, e mais cara, agravada agora com a solução do novo Mapa Judiciário a que 
nos opusemos, e para agravar a situação, verifica-se atualmente um caos nos tribunais 
por causa da trapalhada com a plataforma informática CITIUS. Mais pobres os 
portugueses que vêem a sua cultura subalternizada e os seus criadores e artistas 
reduzidos a um acessório dispensável por uma política sem brio, nem dignidade patriótica, 
mais pobre o País com o seu sistema científico em notório e grave retrocesso e quando 
vê partir milhares de cientistas tão necessários ao seu desenvolvimento, mais pobres os 
Municípios e suas populações com a aprovação do designado FAM – Fundo de Apoio 
Municipal, o Governo insiste em sobrecarregar os Municípios com uma cota parte de 
comparticipação de 50% na constituição do Fundo.  
O Governo, ano após ano, corta nas verbas transferidas para os Municípios, reduz a sua 
participação nos impostos do Estado, impõe novas competências sem a respetiva 
transferência dos meios financeiros. 
 
Este Fundo constitui um atropelo ao principio da autonomia local, na medida em que 
impede a livre administração de receitas por parte dos Municípios, e comporta uma clara 
e inaceitável intromissão do Governo na autonomia do Poder Local Democrático e que 
vão desde o aumento de taxas, até à redução de serviços públicos essenciais. Mais 
pobres e mais desprotegidas as populações do interior do País e das zonas raianas à 
medida que a agricultura, a floresta, os setores de produção tradicionais são 
abandonados à sua sorte e vêem ao mesmo tempo que tudo lhes tiram: escolas, centros 
de saúde, urgências, centros de Segurança Social, postos dos CTT, secções de finanças, 
deixando atrás de si um vazio de respostas às necessidades das populações, acentuando 
os graves fenómenos de desertificação e regressão demográfica que estão presentes no 
País.  
Não, Portugal não está em recuperação, nem procurando os caminhos do progresso, o 
País está a andar para trás. Podem vê-lo na degradação do sistema financeiro, na 
multiplicação dos escândalos e das sucessivas fraudes, do BPN, BCP, BPP e agora com 
mais evidência na implosão do império da família Espírito Santo, do seu Grupo e do seu 
Banco. Desse império que se construiu e desenvolveu, tal como outros, debaixo da asa 
protetora dos sucessivos governos do PSD, CDS e PS. A falência do Grupo e Banco  
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ANEXO QUATRO (Continuação)  
 
 
Espírito Santo não é mais uma falência qualquer de um qualquer grupo empresarial, é a 
demonstração da falência da recuperação capitalista, elemento nuclear e símbolo da 
política de direita, o ruir do império Espírito Santo exibe a falência da própria política de 
direita.  
 
É o resultado da política de roda livre para a oligarquia que tudo domina, que garante 
lugar reservado em Conselho de Ministros para decidir e impor o pacto de agressão do 
confisco, da extorsão e da austeridade severa para os outros, para os trabalhadores e o 
povo, a política do « ai aguenta, aguenta» porque não eram eles que aguentavam. Dos 
senhores impolutos e desinteressados patriotas, das chorudas contas aqui ao lado ou nos 
confins do mundo, mas sempre a proclamar veementemente a defesa dos interesses da 
pátria, dos gestores, exemplos de excelência da proclamada superioridade da gestão 
privada sobre a pública.  
 
Dos notáveis e distintos beneméritos, mãos largas no financiamento das campanhas 
eleitorais dos partidos do tão reverenciado arco do poder – os partidos do arco da troika, 
da banca, e dos negócios que têm governado o País. É bem o espelho do funcionamento 
do sistema capitalista e o resultado de uma política de favorecimento da especulação, das 
negociatas, do enriquecimento injustificado, de extorsão sistemática dos recursos do País 
e dos portugueses. O que se passou e se passa no BES e no Grupo Espirito Santo é de 
uma gravidade, para que o Governo e o Banco de Portugal lavem as mãos das suas 
responsabilidades, como pretendem, responsabilidades que devem ser assumidas e que 
devem ser apuradas no quadro da Comissão de Inquérito Parlamentar proposta pelo PCP 
e aprovada no Parlamento.  
 
Da nossa parte opomo-nos à venda à pressa e ao desbarato do património e ativos das 
empresas do GES e do Banco Novo, até ao apuramento real e definitivo da situação e 
responsabilidades, o BES não pode ser a reprodução do BPN, as soluções não podem 
ser as de transferir o « lixo tóxico» para o Estado e milhões de euros de fundos públicos 
para servir as estratégias dos grandes grupos financeiros, prontos a adquirir todo o 
património rentável a preço de saldo. É urgente apurar responsabilidades criminais em 
relação à gestão danosa dos responsáveis diretos do BES/GES e garantir que é o seu 
avultado património e ativos que devem responder na resolução do Banco.  
 
O Governo PSD/CDS semeou a ilusão de uma mudança, de uma saída limpa, de um 
novo ciclo com a anunciada saída da troika, falaram em fim do protetorado e até 
colocaram os relógios da propaganda e da mentira a marcar a hora da libertação do País 
e dos sacrifícios, mas, tal como prevíamos e ao contrário do proclamado, o que  
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ANEXO QUATRO (Continuação)  

 
 
prossegue é a mesma política de exploração do povo e do País, agora sob a batuta das 
imposições do Tratado Orçamental que PSD, CDS, PS aprovaram e dos critérios do 
Pacto da União Económica e Monetária, falsamente denominada de crescimento e de 
emprego.  
 
Um vasto programa que visa eternizar a política de austeridade e confisco dos 
rendimentos das classes e camadas populares, que acentuará a tendência de 
estagnação da economia e o sistemático estrangulamento da atividade dos pequenos 
empresários e agricultores. Um programa de alienação da capacidade produtiva nacional 
com o seu plano de privatizações  e transferência para o grande capital nacional e 
transnacional de novas empresas e setores estratégicos. O País não pode continuar este 
caminho de degradação acelerada das condições de vida dos portugueses, é necessário 
e urgente romper com esta trajetória de retrocesso nacional, por isso, os próximos tempos 
são de uma grande exigência para todos os que aspiram a um novo rumo para o País. 
São tempos de luta, mas igualmente de decidido combate político e denúncia de todas as 
manobras de salvação da política de direita, tempos de luta em todas as frentes, por uma 
política alternativa, patriótica e de esquerda. 
 
René González, Fernando González, Gerardo Hernández, António Guerrero e Ramón 
Labañino são cinco antiterroristas cubanos presos e condenados injustamente pelos EUA. 
René e Fernando foram recentemente libertados – René que esteve 14 anos preso – 
esteve na Festa do Avante onde explicou que a detenção dos cinco resultou de um 
processo manipulado com objetivos políticos, afirmando que a luta prossegue pela 
libertação dos outros três patriotas cubanos ainda presos. 
 
Os eleitos da CDU saúdam calorosamente René e Fernando González, e manifesta a sua 
solidariedade para com os outros três patriotas cubanos ainda presos. 
 
Os Eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde 
 
Quinta do Conde, 24 de Setembro de 2014         
 
 
 

 


