
APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS CANDIDATOS DA CDU À
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE LINDA-A-VELHA

27-JUN-2009 (*)

Camaradas e Amigos:

Em primeiro lugar, as minhas calorosas saudações a todos os presentes e em especial aos 

que se envolveram empenhadamente para que fosse possível fazer hoje esta apresentação 

pública dos Candidatos da CDU à Assembleia de Freguesia de Linda-a-Velha e discutir e 

elencar tão importante e elevado número de questões que por certo irão enriquecer os 

nossos Programas e ajudar-nos no nosso trabalho. 

Encontrando-nos neste Auditório Municipal “Lourdes Norberto”, onde o Intervalo Grupo de 

Teatro desenvolve persistentemente a sua actividade que contribui de uma forma exemplar 

para o entretenimento e para a elevação do nível cultural da nossa Gente e que, por isso, é 

credora do respeito e do reconhecimento de todos, permitam que também daqui saúde, de 

forma  muito  especial,  Armando  Caldas  e  todos  os  Actores  e  Colaboradores  deste 

extraordinário Grupo de Teatro.  

Esta  apresentação,  constituindo  um avanço  no  nosso  trabalho  com vista  às  próximas 

eleições  autárquicas,  ocorre  num  momento  em  que  todos  nos  encontramos  com  a 

confiança reforçada para enfrentarmos as duas batalhas eleitorais que se seguem – as 

Legislativas e as Autárquicas. 

O «grande resultado» alcançado pela CDU nas eleições do passado dia 7 de Junho, para o 

Parlamento Europeu, foi, sem dúvida, a consequência do trabalho honesto, empenhado e 

competente dos nossos eleitos, no contexto das propostas e da luta da CDU e das forças 

que a integram para romper com a política de direita,  mas foi  também, como referiu 

Jerónimo de Sousa, em recente entrevista ao “Avante!”, o resultado da determinação, do 

empenhamento  e  da  generosidade  militante  dos  candidatos,  activistas  e  apoiantes  da 

nossa coligação. 

A partir  de hoje,  aqui  em Linda-a-Velha e no Concelho de Oeiras, a nossa equipa fica 

reforçada  e  melhoram  as  condições  de  afirmação  da  CDU  como  força  necessária  e 

insubstituível para promover a ruptura e a mudança das políticas que conduziram o País ao 

(*) – Realizada no Auditório Municipal “Lourdes Norberto”, com início ás 15H00.
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estado em que se encontra, políticas desenvolvidas pelo PSD e pelo PS, com ou sem CDS, 

e melhoram as condições de afirmação da CDU como força necessária e insubstituível na 

defesa dos interesses das populações, na dignificação do poder local  e na solução dos 

problemas.

Sem dúvida que o objectivo central desta iniciativa tem a ver com as eleições autárquicas 

que se realizarão no próximo dia 11 de Outubro, mas não nos podemos esquecer que 

ainda temos as Legislativas de permeio e a nossa Festa do Avante, para recarregar as 

baterias e melhor nos prepararmos para enfrentar a ponta final desta batalha.

Cá estaremos para reforçar de novo a CDU… 

Sendo certo que o povo português acabou de condenar o PS pela política que realizou, tal 

como antes, nas eleições de 2005, tinha condenado e penalizado a direita quando esta foi 

governo, corremos agora o riso de ter mais do mesmo, nas próximas Legislativas.

As mesmas políticas, mesmo que com protagonistas diferentes, conduzem inevitavelmente 

aos mesmos resultados. Por isso se torna cada vez mais claro, para todos nós e para um 

número crescente de portugueses que votaram em nós pela primeira vez, que quanto mais 

força tiver a CDU mais próxima se torna essa real possibilidade de ruptura e de mudança, 

que abrirá caminho para uma vida melhor.

Lutar  por  este  objectivo,  é  a  exaltante  tarefa  a  que  nenhum  de  nós  poderá  estar 

indiferente, não apenas pela sua urgência e oportunidade, mas também pelas implicações 

que tem na defesa da democracia, na luta pela justiça social e pela melhoria das condições 

vida de todos aqueles que têm como  único bem a sua inteligência  e a sua força de 

trabalho.

A indispensável e enorme tarefa de abordagem e contacto humano que temos pela frente, 

para completar as nossas listas de Candidatos aos diversos Órgãos Autárquicos, Municipais 

e de Freguesias, para organizar as diversas Comissões de apoio às nossas Candidaturas e 

até para mobilizar os nossos camaradas e amigos para a tarefa cívica de constituição das 

diversas mesas de voto, abrem-nos portas e oportunidades para a afirmação política da 

CDU e, ao mesmo tempo, para a apresentação e esclarecimento das nossas Propostas e 

para a consciencialização da importância de votar e de votar na CDU. 
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Não desperdiçaremos esta oportunidade, camaradas… 

Os  resultados  alcançados  no  passado  dia  7  de  Junho,  para  o  Parlamento  Europeu, 

permitem-nos enfrentar com confiança as próximas eleições Legislativas e provam que vale 

a pena envolvermo-nos nessa exaltante tarefa de contacto e esclarecimento…

Voltando à questão central que aqui nos traz, quero informar-vos que estamos a preparar o 

“Presta Contas” do trabalho realizado pelos nossos Eleitos nos diversos Órgãos Autárquicos 

do Município de Oeiras, onde também se dá conta do trabalho realizado pelos Eleitos da 

CDU na Assembleia de Freguesia de Linda-a-Velha.

Deste trabalho destaco as acções desenvolvidas com vista a:

Combater a crescente betonização que se verifica por toda a Freguesia. 

Melhorar as condições de mobilidade, com a criação de novas acessibilidades.

Resolver o grave problema do estacionamento.

Criar uma Biblioteca Municipal em Linda-a-Velha.

Instalar uma esquadra da PSP na Freguesia.

Abrir o Palácio dos Arciprestes à população, alargando a oferta cultural na Freguesia.

Melhorar das condições de funcionamento do Mercado.

Etc., etc..

Salvaguardar  a  livre  utilização  do  Estádio  Nacional,  que  está  permanentemente 

ameaçada  pela  pressão  dos  lobis  económicos  e  até  por  inconfessáveis  interesses 

privados.  Agora  pretendem amputar-lhe  uma  parcela  significativa  e,  com  o  total 

desprezo  pelos  interesses  das  populações  vizinhas  e  de  todos  os  utentes  desta 

Infraestrutura, vão dedicá-la ao Golfe. É mesmo disso que estamos a precisar! … 

Esta  gente  que nos  governa,  consegue,  em certas  coisas,  ser  ainda  pior  que os 

fascistas! … Temos mesmo que correr com eles … Mas não por outros iguais ... 

Também por isto, o voto na CDU é a resposta necessária …
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O trabalho realizado pelos Eleitos da CDU em Oeiras, desde o 25 de Abril de 1974, é um 

legado  de  inestimável  valor,  onde  quer  que  tenha  sido  realizado  -  Câmara  Municipal, 

Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia e até nos  Serviços 

Municipalizados.

Este trabalho, pelo seu empenho, honestidade e competência, constitui um património de 

conhecimento, de experiência e de prestígio, de que muito nos orgulhamos, e é o melhor 

garante do nosso trabalho futuro.

As populações sabem que podem contar com a CDU para atender os seus anseios, para 

defender  com  firmeza  e  intransigência  os  seus  direitos,  para  garantir  o  primado  do 

interesse público, a transparência da gestão autárquica e para promover o desenvolvimento 

integrado de todas as localidades. 

Quero também sublinhar a importância que damos à constituição das Listas de Candidatos.

Fazemos  questão  de  que  sejam  constituídas  por  pessoas  de  reconhecido  mérito  e 

integridade nos mais diversos domínios de intervenção, quer cívica, quer profissional e que 

estejam  profundamente  identificadas  com  os  problemas  locais  e  com  os  anseios  das 

populações e, em especial, dos jovens. 

A Lista que hoje aqui foi apresentada comprova o que acabo de dizer…

É uma Lista jovem e é, ao mesmo tempo, uma lista experiente. É uma Lista em que as 

mulheres que a integram e são 42% do total, integram-na por mérito próprio e não apenas 

para cumprir cotas impostas por lei. 

Vamos agora concluir a formação das nossas listas e preparar os nossos Programas para as 

próximas eleições autárquicas, ouvindo as Forças Vivas, o Movimento Associativo e todos 

aqueles  que  nos  quiseram  dar  o  seu  contributo,  na  certeza  de  que  tais  Programas 

constituirão as soluções necessárias e as melhores soluções para o Concelho de Oeiras e 

que contribuirão de forma determinante para o reforço da nossa votação nas próximas 

eleições – Legislativas e Autárquicas.

Camaradas e Amigos

O Projecto da CDU para Oeiras é um Projecto diferente, para um futuro melhor, 

porque nós somos de facto diferentes!...
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Estamos nesta luta para servir e não para nos servirmos!...

O  Projecto  da  CDU  é  o  Projecto  que  apoia,  respeita  e  incentiva  a  participação  das 

populações na resolução dos problemas que as afectam; que garante, intransigentemente, 

o primado do interesse público; e que promove o desenvolvimento integrado e sustentado 

de todas as Localidades.

É  um  Projecto  plural  e  de  inclusão,  protagonizado  por  Comunistas,  Verdes  e 

Independentes,  que tem uma dimensão humana e solidária  e  que se destina a  todos 

quantos residem e/ou trabalham em cada Freguesia do Município de Oeiras.

Vale a pena lutar por ele, camaradas, vale a pena!...

Por isso,  contamos com o inestimável  contributo de todos os que têm dando voz aos 

problemas locais, laborais e dos jovens e têm dado vida ao Movimento Associativo.

Contamos  igualmente  com o  trabalho  empenhado  dos  nossos  candidatos  e  de  todos 

aqueles que, desde sempre, têm estado ao nosso lado – jovens, mulheres e homens que 

não abdicam de lutar por um futuro melhor, construído dia a dia e todos os dias.

A batalha que temos pela frente não é apenas tarefa dos candidatos. É, acima 

de tudo, a tarefa prioritária de todos os activistas da CDU.

É a batalha pelo reforço da CDU! 

É a batalha pela rotura com as políticas que têm conduzido o nosso País e o 

nosso Povo ao estado em que nos encontramos!

É a batalha por uma vida melhor!

É uma batalha que é possível e que é necessário vencer!

AO TRABALHO AMIGOS!..., VIVA A CDU!
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