
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 08/IX-2º/2006 
 

 (Moção de Solidariedade com os  

Trabalhadores da Administração Pública) 

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Extr aordinária realizada no dia 20 de 

Novembro de 2006, a Assembleia Municipal de Almada aprovou a seguinte Moção: 

MOÇÃO 

Nos passados dias 9 e 10, os trabalhadores da Admin istração Pública cumpriram uma 

greve de 2 dias, levada a efeito pelo facto do Gove rno do Sr. Eng. José Sócrates 

persistir na sua ofensiva contra os seus direitos e  dignidade. 

Os trabalhadores da Administração Pública já tinham  dado sinal do seu grande 

descontentamento aquando da grandiosa manifestação realizada frente à Assembleia 

da República. E aqui pode claramente falar-se de gr andiosa manifestação pois quem 

nela participou constatou não só a combatividade co m que os manifestantes se 

dispuseram para a luta, como o número elevadíssimo de participantes que ultrapassou 

os 100 mil. 

A comunicação social teve que falar, mas falou pouc o. O governo minimizou a 

manifestação. O PS assobiou para o lado, deixando t ransparecer pela boca de Jorge 

Coelho declarando, na SIC no programa “Quadratura d o Circulo”, que «sabia bem 

como é que se organizavam manifestações daquelas, –  bastava ver quem é que andava 

nas imediações – “ eu próprio já organizei comícios e manifestações co mo aquela ”.» 

Ou seja, para este governo e para este Sr. Dr. Soci alista Democrático, as muitas 

dezenas de milhares de trabalhadores que saíram à r ua são todos mentecaptos 

manipuláveis e robotizados, sem vontade própria, qu e vão para onde uns que andam 

nas imediações os mandam. Já agora, será que o Sr. Dr. andava nas imediações, ou 

mandou alguém para os identificar? 
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Um destes dias o actual governo já não terá tempo p ara emendar a mão e contará para 

sempre com o repúdio de todos aqueles que foram tra nsformados por estes senhores 

socialistas democráticos em bodes expiatórios expos tos perante a sociedade como 

privilegiados preguiçosos, absentistas e excedentár ios. 

No próximo dia 25 de Novembro os trabalhadores volt am a sair à rua, e acreditamos 

que vão voltar a realizar uma grande Manifestação; uma enorme moldura humana 

demonstrando que a luta não pode parar, nada na vid a se consegue com os braços 

para trás das costas. 

A luta dos dias de hoje – honra todos aqueles que l utaram e não chegaram a ver a 

democracia do pós 25 de Abril e é absolutamente ind ispensável para afirmar perante os 

nossos governantes que um outro caminho é possível.  

Assim a Assembleia Municipal de Almada, reunida em 20 de Novembro de 2006, decide: 

� Reiterar o seu apoio à justa luta dos trabalhadores  da Administração Pública; 

� Saudar e exortar os trabalhadores e a população a p articiparem na manifestação 

de 25 de Novembro, pelos direitos constitucionais e  a dignidade dos 

trabalhadores. 

 
 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
 
Almada, em 21 de Novembro de 2006 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

       (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


