
Em Portugal e na Europa, CDU faz toda a diferença!

Ilda Figueiredo 
na Freguesia da Pontinha!

Nesta visita estiveram também

presentes, Ilídio Ferreira vereador e

candidato da CDU à Presidência da

Câmara de Odivelas, Francisco Bartolomeu,

Presidente da Junta de Freguesia da

Ramada e José Carlos Pires, candidato da

CDU à Freguesia da Pontinha.

O sorriso aberto, a boa disposição e a

confiança em cada palavra estiveram

presentes neste encontro que Ilda

Figueiredo realizou e onde foi recebida

com entusiasmo pela população da

Freguesia da Pontinha a quem entregou o

documento da CDU onde constam todos

os nossos candidatos ao Parlamento

Europeu e as razões para votar CDU no

próximo Domingo dia 7.

Concelho de Odivelas

A eurodeputada Ilda
Figueiredo, candidata da CDU
ao Parlamento Europeu, visitou
a Freguesia da Pontinha.
Durante a visita a
eurodeputada pôde esclarecer
a população com quem
conversou, das vantagens do
voto na CDU nas eleições para
o Parlamento Europeu, que se
realizam no próximo dia 7 de
Junho.

A CDU apresentou à
Comunicação Social os seus
candidatos à Freguesia de
Odivelas.
É a equipa certa para assegurar
a gestão desta cidade em que
vivemos, gostamos e queremos
ver mais bonita. 

A CDU realizou o jantar de
apresentação do seu
candidato à Presidência da
Junta de Freguesia da
Pontinha.

José Carlos Pires é o primeiro nome da

lista que a CDU apresentará, na

Pontinha, às próximas eleições autárquicas. 

Nascido em Abril de 1959, na Pontinha,

José Carlos Pires é uma personalidade

prestigiada na Freguesia. Com ele estão

relacionados os mais importantes

acontecimentos realizados na Pontinha,

como bem documenta a sua biografia e

donde se destaca a intensa actividade de

dirigente associativo. 

Neste jantar de apresentação, que encheu

a sala da Escola Agrícola da Paiã,

estiveram presentes inúmeros dirigentes

de colectividades e associações, eleitos e

activistas da CDU e eleitos por outros

partidos que decidiram dar o seu apoio a

José Carlos Pires. A apresentação do

candidato foi assegurada por Anabela

Pinto, da Direcção Concelhia de Odivelas e

da Comissão de Freguesia da Pontinha do

PCP, que afirmou a candidatura de José

Carlos Pires como ganhadora, capaz de

devolver à Pontinha a qualidade de vida

que os Pontinhenses têm direito e

desejam. Após o jantar, as intervenções

couberam a Ilídio Ferreira, candidato da

CDU à Presidência da Câmara Municipal

de Odivelas e a José Carlos Pires. 

José Carlos Pires iniciou a sua intervenção

agradecendo o convite da CDU e

elogiando «todos os que contribuem para

o desenvolvimento da Freguesia.

Dirigentes Associativos, Bombeiros,

Associações de Pais e de Moradores,

Escuteiros, todos aqueles que com o seu

contributo voluntário dão valor à nossa

freguesia. É com todos esses que a CDU

conta para o desenvolvimento do seu

projecto autárquico, queremos ter uma

Pontinha melhor, que saia do cinzento em

que se encontra, uma Pontinha mais verde,

com as pessoas mais felizes, queremos

uma Pontinha que sorria!» 

Freguesia da Pontinha!

José Carlos Pires é o candidato CDU.
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Nas próximas eleições autárquicas que

se realizarão, tudo indica, em Outubro,

a população de Odivelas vai ser chamada a

eleger os autarcas e o projecto político que

melhor serve os interesses da cidade. 

A lista da CDU às próximas eleições

autárquicas terá moradores de todos os

bairros de Odivelas e uma composição

socioprofissional que reúne saberes e

competências muito diversos e necessários

à gestão da Freguesia. 

Integram esta lista, 42 pessoas, mulheres e

homens de Odivelas que aceitaram o

convite que a CDU lhes endereçou,

demonstrando em cada SIM um enorme

sentido de responsabilidade. 

Odivelas 
vai ganhar!

António Pedro, Candidato CDU 
à Freguesia de Odivelas



O VOTO QUE DEFENDE OS INTERESSES NACIONAIS 

1O voto dos que não abdicam da defesa dos interesses nacionais nem se submetem a ser

governados a partir de Bruxelas. O voto que afirma a soberania e a independência

nacionais como parte integrante de um projecto de desenvolvimento para Portugal. 

O VOTO DE PROTESTO E CONDENAÇÃO DA POLITICA 
DO GOVERNO PS

2O voto que dá continuidade à luta contra a acção do Governo, e prolonga nas eleições a

exigência de uma nova política e que se projecta para as lutas futuras contra as injustiças

e as desigualdades e pela ruptura com a política de direita. Um voto contra o desemprego.

Um voto pelo emprego com direitos.

O VOTO POR UMA EUROPA DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTADOS
IGUAIS E SOBERANOS

3O voto dos que recusam aceitar como único caminho para a Europa, o caminho de uma

integração capitalista atrelada aos projectos militaristas. O voto que afirma Portugal como

um país aberto à Europa e ao Mundo assente em relações diversificadas de cooperação

entre os povos e pela paz. 

O VOTO NA RECUSA DE BENEFÍCIOS PESSOAIS

4O voto em gente séria, que honra os compromissos e respeita a palavra dada. O voto

que se opôs aos aumentos milionários dos salários no parlamento Europeu e que dá

garantia de não os usar em benefício pessoal. 

O VOTO QUE AFIRMA A RUPTURA COM A POLÍTICA DE DIREITA

5O voto dos que confiam, que com a luta e o seu voto, é possível abrir um novo rumo e

construir uma nova política. O voto certo dos que sem hesitação exigem uma ruptura

com a política de direita e a construção de uma política alternativa de esquerda. 

O VOTO EM QUEM FEZ UM TRABALHO SEM PARALELO 
NO PARLAMENTO EUROPEU

6O voto que reconhece nos deputados do PCP um trabalho sério e empenhado, ligado à

vida e aspirações dos trabalhadores e do povo, sempre presente na defesa dos

interesses nacionais no país e nas instituições europeias.

CDUavança com toda a

confiança! 

Mais de 85.000 na Marcha em Lisboa.  

A maior iniciativa política alguma vez realizada

em Portugal. Um mar de gente que

respondeu ao apelo da CDU e encheu as

avenidas de Lisboa desde o Campo Pequeno

até ao Marquês de Pombal. A Marcha deu

expressão ao protesto e indignação que varre

o país, dizendo basta de injustiças, exigindo

uma ruptura e uma mudança, afirmando com

determinação e confiança que, com mais

força à CDU, sim, é possível uma vida melhor. 

A realidade desmente todos os dias a

propaganda do Governo.

A crise não é para todos. Os grandes grupos

económicos e financeiros continuam a ter

lucros de milhões e milhões de euros,

enquanto isso os trabalhadores vivem cada

vez pior. No nosso país existem mais de

500.000 desempregados, os salários e as

pensões são dos mais baixos da Europa,

temos mais de um milhão de trabalhadores

em situação precária, assistimos todos os dias

ao encerrameto de empresas, de serviços

públicos, os pequenos empresários e

comerciantes vêem as suas empresas

arruinadas. 

O povo Português não está condenado a viver

pior!

O país não está condenado à estagnação e

ao atraso. 

O Governo mente quando diz que não há

alternativa à sua política.

A resposta à crise exige uma ruptura com a

política de direita como a CDU propõe.

Mais Força à CDU para uma Vida Melhor!

Mais de 85.000 na Marcha em Lisboa.

6 Razões para Votar CDU!

Candidatos da CDU 
ao Parlamento Europeu

Francisco Madeira Lopes

João Ferreira Ilda Figueiredo Ana Carvalhais

Pedro Guerreiro



CDU na Assembleia Municipal

Na Assembleia Municipal, lutámos em

cada momento, por uma democracia

participada, na qual os órgãos autárquicos e

os seus titulares tenham uma prática política

assente na audição e no diálogo permanente

com os cidadãos. 

Incentivámos as populações a participarem

nas reuniões da Assembleia Municipal, a

colocarem os seus problemas e a exercerem

um dos importantes direitos dos cidadãos – o

direito de interpelarem directamente os

órgãos autárquicos e os seus titulares

porque, para nós, as populações não se

reduzem a votos, antes são, no dia-a-dia,

agentes principais do processo de

construção, de transformação e de

desenvolvimento do território que constitui o

Concelho de Odivelas. 

Têm sido 4 anos de trabalho nos quais os

eleitos da CDU têm participado nas

Comissões da Assembleia e no Plenário, têm

apresentado inúmeras propostas e têm dado

voz a questões importantes da vida deste

concelho. 

Em contraste com esta atitude o PS mantém

na presidência da Assembleia um presidente

que faltou a mais de metade das reuniões do

órgão e os seus eleitos têm, em geral, uma

atitude de procurar que a Assembleia

funcione pouco e mal e, se possível, “à porta

fechada”.

Na prática é o PSD quem tem presidido à

Assembleia e nessa tarefa tem-se revelado

conivente com o PS e impreparado,

denunciando aqui e ali, pouco respeito pelas

regras do funcionamento democrático dos

órgãos colegiais e aqui e ali sempre pronto

para silenciar a CDU.

Ambos – PS e PSD - têm sido responsáveis

pela destruição da revolução de Abril e pelo

empobrecimento do próprio regime

democrático. São eles os principais

responsáveis por vivermos numa democracia

reduzida a expressões mínimas e, na qual, o

próprio Poder Local está diminuído, na sua

essência democrática e nas suas

potencialidades de intervenção. 

Nos dias do presente, marcados pela crise

nacional e internacional que se abate

sobretudo sobre os trabalhadores, é urgente

a necessidade de ruptura com o rumo e com

as politicas que têm conduzido este concelho

para tão grave situação . 

É tempo de dizer basta! 

É tempo de dar força aqueles que nos bons

e nos maus momentos estão lá onde se luta,

dando a cara, com persistência, com

convicção e confiança!

É tempo de afirmar e convencer que há

outras soluções para Odivelas, soluções de

esquerda, feitas com as populações, soluções

possíveis com o reforço eleitoral da CDU.

Ao longo dos últimos 4 anos, fiéis aos compromissos que
assumimos no âmbito da Assembleia Municipal, temos
desenvolvido um trabalho atento e combativo, um trabalho de
oposição com princípios e valores, sem hesitações no desacordo,
nem recusa ao acordo em tudo o que considerámos como
benéfico para a população do concelho de Odivelas.

Este encontro teve como objectivo

proporcionar um espaço de reflexão,

troca de opiniões e informações, onde todos

os homens e mulheres que se têm dedicado

ao trabalho de recuperação e legalização

destes bairros e edificações neles construídas.

Os vereadores da CDU decidiram realizar esta

reunião de trabalho, em sequência de uma

longa caminhada de contactos e visitas

realizados durante o mandato a muitos bairros

de génese ilegal. Esta foi a forma encontrada

para proporcionar mais um espaço de

trabalho e análise da situação das AUGI no

concelho de Odivelas.

Perante uma plateia em representação de

mais de vinte bairros, e no ambiente fraterno

e cordial, os representantes das comissões

colocaram as suas preocupações e os

aspectos que provocam mais dificuldades ao

normal prosseguimento da reconversão de

cada bairro e que em síntese se podem dividir

em dois grandes grupos: 

- Os bairros que ainda estão em fase de infra-

estruturação e apontam questões como a

falta de coordenação da Câmara e a mudança

de técnicos, que provoca a mudança de

opinião e a exigência de alterações aos

projectos;

- Os bairros que já possuem alvará de

loteamento há vários anos (mais de quatro ou

cinco anos) mas que ainda não foram

recebidos pela Câmara. Esta situação torna-se

muito onerosa para as comissões e seus

proprietários.

CDU promove encontro 
com AUGIS do Concelho.
Promovido pelos Vereadores da
CDU na Câmara Municipal de
Odivelas, realizou-se no
passado dia 9 de Maio, no
auditório da Escola Agrícola da
Paiã um Encontro com as
Comissões de Administração
Conjuntas dos bairros AUGI
(Área Urbana de Génese Ilegal)
do Concelho de Odivelas.

Fátima Amaral, eleita pela CDU 
na Assembleia Municipal de Odivelas.



Infelizmente nos períodos eleitorais

aparecem candidatos ou os seus

mandatários a denegrir o trabalho que

diligentemente foi feito na freguesia,

mantendo-a a melhor do concelho, como

aliás é reconhecido nas freguesias vizinhas.

Quem faz criticas injustas são normalmente

aqueles que nunca nada fizeram por esta

linda vila da Ramada.

A gestão da CDU ao longo destes vinte

anos de existência da freguesia, é

caracterizada pela forma directa como

interage com a população, procurando

sempre a melhor solução para a resolução

dos problemas, mesmo quando não são da

competência da Junta de Freguesia.

As Zonas Verdes, a limpeza das vias

públicas e demais áreas que são da

competência específica da Junta de

Freguesia, são o resultado dessa boa

gestão. A qualidade de vida na freguesia, os

cuidados na preservação do ambiente, o

apoio às Escolas do 1º Ciclo do Ensino

Básico, ao movimento associativo e aos

bairros de génese ilegal, são o vivo e

indesmentível testemunho de que a CDU,

nas autarquias do concelho de Odivelas, se

distingue por uma gestão totalmente virada

para as populações e resolução dos seus

problemas, como é o caso de Caneças e

Ramada, sem paralelo em todo o concelho

de Odivelas.

Este traço distintivo de uma gestão CDU é

reconhecido pela população, a qual sabe

perfeitamente que o Centro de Saúde, a

Esquadra da PSP e a Estação dos CTT são

equipamentos da competência do governo,

que têm tardado e continuarão em lista de

espera, embora a CDU tenha

permanentemente pugnado pela sua

construção.

Ao contrário, a Câmara municipal e o

PS/PSD, têm sido cúmplices do governo,

não exigindo que este cumpra a sua

obrigação.

É igualmente importante afirmar que, a

Escola do Bairro de S. Jorge actualmente

em início de construção era da competência

da Câmara Municipal de Odivelas, mas

devido à desastrosa gestão, da

responsabilidade conjunta do PS e do PSD,

é o urbanizador que a está a construir em

troca dos valiosos terrenos que era

obrigado por lei a entregar à Câmara para

aprovação do alvará daquela urbanização.

Quanto à Escola do Casal dos Apréstimos, a

CDU denuncia o negócio efectuado pela

Câmara Municipal para a sua construção, a

qual irá custar cinco vezes mais, com rendas

que se prolongarão por 25 anos.

A CDU não está contra a construção da

escola que a Câmara tinha a obrigação de

concretizar. Pelo contrário, a escola na

freguesia da Ramada é uma prioridade há

muito referenciada pela CDU. Só que a

desastrosa gestão, a demagogia e o salve-

se quem puder, praticas da gestãp PS,

conduziram a esta errada opção e a

monstruosos compromissos, cujos efeitos se

repercutirão durante dezenas de anos. 

É este tipo de cedências, claramente lesivas

do interesse público, que a CDU denuncia e

está inequivocamente contra.

É este o contraste entre uma gestão CDU e

a gestão do PS ou do PSD quer na Câmara

Municipal quer nas freguesias.

A Vila da Ramada tem confiado na CDU e

tem todas as razões para continuar a fazê-

lo, pois foi quem tornou esta freguesia a

“jóia da coroa” que é.

É este o passado e o presente de que a

CDU tem feito parte e de que temos

orgulho.

Ramada, exemplo de boa gestão!

Festa Convivio CDU 
em Odivelas.
A CDU realizou em Odivelas uma Festa

Convívio com a presença de Jerónimo

de Sousa, Secretário-Geral do PCP.

Durante a sua intervenção, Jerónimo de

Sousa alertou para o facto de que se o

PS voltasse a ganhar as eleições com

maioria absoluta a sua política iria fazer

doer a dobrar, nomeadamente no plano

dos salários, do trabalho com direitos,

aumentando a exploração dos que

menos têm e menos podem.

Maria da Luz Nogueira que presidiu ao

comício apelou à participação de todos

para um grande resultado eleitoral da

CDU no Domingo, 7 de Junho.

O Vereador do PS
mentiu à SIC.
CCeennttrrooss ddee SSaaúúddee ccoonnttiinnuuaamm ppoorr ffaazzeerr!!

Numa reportagem transmitida pela SIC

a propósito dos 4 milhões que se estão

a gastar no Jardim da Música, o

Vereador do PS na Câmara Municipal

de Odivelas, Sérgio Paiva, afirmou que a

Câmara também estava a investir nos

Centros de Saúde.

Se não se vê obra nos terrenos que

estão cedidos há mais de 10 anos para

a construção dos Centros de Saúde, na

Freguesia de Odivelas, na Freguesia do

Olival e na Freguesia da Ramada, e

também não se vê nada na Freguesa da

Póvoa, onde é que o Sr. Vereador

andará a investir?

Nos Centros de Saúde não é, porque

de obra não se vê nada.

Será que o Sr. Vereador mentiu à SIC?

A freguesia comemora o seu 20º aniversário em 25 de Agosto
próximo. Desde a sua criação, instalação e no decurso destes
vinte anos, a CDU pelo seu Trabalho, Honestidade e Competência,
tem merecido da população da freguesia a confiança política,
atribuindo-lhe em todos os actos eleitorais, a maioria para gerir a
autarquia.

Largo da Amoreira após intervenção da Junta de Freguesia da Ramada.

Francisco Bartolomeu, 
Presidente da Junta de Freguesia da Ramada


