Recomendação nº8/2022

RECOMENDAÇÃO
Pela concretização da laicidade no trabalho autárquico

A aplicação dos valores da Laicidade na intervenção política apoia-se em dois pressupostos
principais que buscam garantir a neutralidade no que à religião diz respeito:
a) A intervenção política e a prática religiosa não se devem misturar;
b) Quando tal acontece, o tratamento dado deve ser idêntico a todas as religiões.
Citando o historiador Amadeu Carvalho Homem, no seu livro “Memorial Republicano”:
“O Estado não deverá, assim, privilegiar uma forma de religião em detrimento de todas as
demais, pois isso significaria que esse Estado estaria a privilegiar uma parcela de Cidadãos
em detrimento dos demais” (p.235)

A defesa da Laicidade é importante para todos os cidadãos, em particular para os que
professam a religião dominante, pois, caso a tendência religiosa mude, os direitos políticos de todos
ficam garantidos independentemente da religião maioritária num dado momento e contexto.

Atendendo a que:
a) a Junta de Freguesia tem organizado, e bem, passeios turísticos e culturais;
b) um desses passeios foi ao santuário de Fátima;
c) o referido passeio foi devidamente justificado pelo interesse e procura por parte dos
cidadãos;

Então, o LIVRE, na Assembleia de Freguesia reunida a 22 de junho de 2022, vem
recomendar que, de modo a garantir o princípio da neutralidade religiosa, a Junta de Freguesia
organize também uma visita à Mesquita e à Sinagoga de Lisboa.
Para além da visita ter um carácter turístico e de lazer, poderá desenvolver também um
carácter cultural através da troca de experiências com uma cultura e pensamento religioso diferente;
promover a tolerância religiosa e social numa freguesia tão diversa como a nossa; e ao mesmo tempo
contribuir para combater ideias feitas, preconceitos e teorias da conspiração associadas a essas
religiões (por exemplo: a “teoria da grande substituição” ou o antissemitismo).
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