
 
 

Moção 

Portugal vive atualmente um momento extremamente delicado, com uma 

crise económica e financeira que tem vindo a empobrecer os portugueses. 

 A taxa de desemprego aproxima-se perigosamente dos 20%; 

 Os rendimentos que os portugueses dispõem para gerirem o seu dia-a-dia 

foram substancialmente diminuídos, com o aumento de impostos e o 

aumento de um conjunto de bens e serviços essenciais; 

 A doutrina política do atual Governo de direita é impor mais e mais 

austeridade, não se adivinhando uma inversão neste caminho, não 

obstante as opiniões contrárias provenientes de cada vez mais setores da 

sociedade portuguesa; 

 O Estado Social, uma das mais importantes conquistas de Abril, e no qual se 

consolidou o Portugal democrático, tem vindo a ser seriamente afetado, 

com um cada vez maior conjunto de cortes, que não poupam a Saúde, a 

Segurança Social e a Educação; 

 Hoje, mais do que nunca, os poderes públicos estão sujeitos a um 

permanente escrutínio dos portugueses, que exigem uma gestão de 

recursos de grande contenção, à semelhança daquela que lhes é exigida 

e imposta pelo atual Governo PSD/CDS. Não ter perceção deste facto é 

sujeitar o sistema democrático, às consequências que advém da falta de 

sensibilidade de quem tem o dever de gerir com eficácia o dinheiro de 

todos os contribuintes. 

Assim e considerando que, 

1. O Governo PSD/CDS tem vindo a fomentar políticas de cortes no 

financiamento de setores essenciais do Estado, que implicam 

diretamente na qualidade de vida da população em geral, e que têm 

tido especial impacto na população de Alcântara; 

2. As Juntas de Freguesia, enquanto órgãos de poder local e grande 

proximidade das populações, devem ter especial sensibilidade na 

forma como gastam os recursos financeiros que dispõem; 

3. A população da freguesia de Alcântara está a ser particularmente 

afetada pela austeridade, onde entre outras consequências se inclui 

um cada vez número maior de desempregados, famílias carenciadas, 

pensionistas que viram as suas reformas diminuídas e inquilinos que têm 

sofrido com o aumento de rendas; 

4. As festas populares são histórica e culturalmente relevantes para a 

população de Alcântara, devendo por isso ser preservadas, embora 



 
adequadas ao contexto de grandes dificuldades porque passam todos 

os portugueses; 

5. A menos de 6 meses de eleições autárquicas, qualquer alteração ao 

modelo seguido nas festas da freguesia e da cidade nos últimos anos, 

por parte do Executivo do qual o Partido Socialista faz parte, pode ser 

encarado como uma ação populista de pré campanha eleitoral, e 

uma falta de respeito porque quem passa atualmente grandes 

dificuldades.  

O Grupo do Partido Socialista reunido a 29 de Abril de 2013 na Assembleia de 

Freguesia de Alcântara vem por este meio propor que: 

 O Executivo da Junta de Freguesia de Alcântara seja sensível ao 

conjunto de argumentos apresentados, e seja solidário com a 

população mais carenciada da freguesia, não gastando nas 

festividades da cidade e da freguesia, uma verba superior à que gastou 

nos últimos 3 anos; 

 A presente moção seja aprovada e seja dado conhecimento da 

mesma junto dos meios de comunicação utilizados pela Junta de 

Freguesia, bem com do jornal Comércio de Alcântara. 


