
Camaradas e amigos:

Vou ser  breve,  porque  hoje  é  dia  para  todos  debatermos e  avançarmos 

propostas. 

Dia 11 de Outubro vamos às urnas. Os períodos eleitorais são também eles 

momentos de mudança, e hoje, como sempre tem estado, a CDU está presente em 

mais uma luta, e desta feita, porque somos o que somos, diferentes, vamos ao 

encontro  de  mais  uma  oportunidade  importante  para  a  nossa  Freguesia,  o  de 

mudar o que está mal e alcançar rapidamente o que há muito é reivindicado pela 

nossa população,  mas que sucessivamente  vem sendo guardado na gaveta dos 

sucessivos executivos, por vontade expressa. 

Linda-a-Velha,  a  nossa  Freguesia,  tem  passado  por  momentos  de 

estagnação, onde muita gente que conhecemos se passeia como se este pedaço de 

terra fosse seu. Primeiro, porque da nossa Freguesia fazem o que lhes convém; 

segundo, numa postura paternal, acham que foram eleitos para decidir tudo pela 

população. 

Nunca ouvem a população, nem as suas reivindicações e aspirações, apenas 

as suas ideias e os seus desejos são executáveis. Parece que decidem tudo por nós. 

Deixemos aqui alguns pontos para reflexão:

Com mulheres e homens verdadeiramente preocupados com a Educação, a 

CDU não se revê nos projectos megalómanos que alguns planeiam para o Concelho, 

com graves prejuízos para as crianças e as famílias das freguesias, na medida em 

que o seu planear vai ao encontro não da população mas antes do que acham ser o 

mais  rentável  a  nível  económico!  São  exemplo  disso,  os  projectos  de  escolas 

integradas que visam aglomerar milhares de alunos, de diferentes idades, num só 

parque  escolar.  Muitos  deles,  fora  da  zona  de  residência  das  famílias,  criando 

grandes parques centrais, que beneficiando alguns, prejudicam muitos.  

Sim, porque quando definimos espaço escolar, não nos cingimos às salas de 

aula  (que  por  acaso  carecem de  condições  e  matéria  prima adequada),  antes, 

falamos  de  todo  o  espaço  em  que  professores,  funcionários  e  alunos  se 

movimentam, refeitórios, recreios, espaços lúdicos, etc. Espaços que privilegiam o 

crescimento  e  o  desenvolvimento  harmoniosos,  em igualdade  de  circunstâncias 

para todos os alunos. 

Tudo o que não satisfizer estes parâmetros, os interesses das crianças, dos 

jovens e das suas famílias, não nos interessa. Não interessa à CDU.



Interessa a CDU o que interessar às populações. Melhores espaços físicos, 

melhores  meios  humanos  e  materiais,  melhores  escolas.  A  CDU  luta  e  lutará 

sempre por uma escola pública de qualidade. 

E quando falamos aqui dos mais jovens, os alunos, não podemos esquecer 

que é para eles que estamos a construir  o futuro.  Quando olhamos em volta e 

avistamos  enormes  edifícios  perguntamos  de  nós  para  nós:  -  Onde  estão  os 

espaços  verdes?  Onde estão  os parques  infantis  onde  o  socializar  das  crianças 

poderia ser fomentado? 

Olhamos e olhamos, mas não vemos nada. Pouco ou quase nada se fez 

nestes últimos quatro anos. 

À semelhança com o Concelho de Oeiras, que é um dos três Concelhos da 

Grande Lisboa mais envelhecidos, Linda-a-Velha poderá correr o risco de estar a 

envelhecer  a  ritmo  acelerado.  Se  não  mudarmos  as  intenções  políticas  e 

melhorarmos  as  condições  para  tal,  com  a  criação  de  espaços  colectivos  de 

convívio, na melhoria das nossas escolas e na manutenção de um bom serviço no 

nosso Centro de Saúde, podemos estar certos que dificilmente o evitaremos. 

Onde há boas escolas e bons serviços saúde públicos, há vida! 

Mas  muito  mais  nos  perguntamos,  nomeadamente  em relação  ao  apoio 

objectivo aos idosos, a quem devíamos, como escreve Miguel Urbano Rodrigues “ 

dar tempo e condições para envelhecer”. 

Todos sabemos que a população envelhece e que a qualidade dos apoios 

deveria acompanhar esse mesmo fenómeno, mas não, mais uma vez não é isso que 

encontramos! Talvez por capricho ou mesmo por falta de atenção, os idosos vão 

sendo esquecidos à velocidade que o tempo passa por eles. E isso a CDU não quer, 

nunca, jamais, porque acreditamos hoje, como sempre que aos jovens devemos 

oferecer  as  ferramentas  para  crescer,  e  aos  idosos  as  condições  para  que 

envelheçam  com  dignidade  e  que  possam  desfrutar  da  vida  como  sempre 

idealizaram.

Seguindo para um ponto diferente, mas não menos importante, entramos na 

questão das acessibilidades, e pensamos logo nas vias de circulação de peões e 

automóveis e, claro, no estacionamento. 

Enquanto cresce o número de habitantes, não vai crescendo o número de 

alternativas rodoviárias em Linda-a-Velha. 



A CDU propõe que se equacione, na verdade, a criação de soluções reais 

para as alternativas ao trânsito que hoje não existem, mas que urgem resolução. 

Associações  locais  tem  sido  ignoradas  nas  suas  propostas  relativamente  este 

problema. Há que  saber  ouvi-las,  porque  delas,  muitas  vezes,  saem 

propostas de gente que sente todos os dias os problemas da localidade – os seus 

associados. 

As vias de circulação deveras importantes para a população, porque são as 

mesmas que albergam as caminhadas e correrias da população, e os parques de 

estacionamento não menos importantes, pois são estes que permitem à população 

poder estacionar os veículos sem o aborrecimento de entrar em voltas loucas na 

busca de um buraco de inacessibilidade. 

Linda-a-Velha vive a contas com estes problemas.

Esperemos que os senhores de quem vos falo não planeiem marcar o chão 

com parqueamentos lucrativos para os demais que não nós. Os lugares que antes 

estavam disponíveis para quem os encontrasse, podem ser num futuro próximo um 

privilégio só ao alcance dos bolsos de quem ainda tem possibilidade para isso, e 

talvez não seja num tempo muito distante, até porque as ideias já as há e os 

projectos já os fizeram! Tudo porque o verdadeiro interesse desses senhores não 

passa  pelo  bem-estar  da  população  da  Freguesia  de  Linda-a-Velha,  mas  passa 

sobretudo pelo dinheiro que se pode ganhar ou perder num qualquer negócio. 

A  CDU está atenta,  e muito  com certeza  será vanguarda da defesa  dos 

interesses da população de Linda-a-Velha, porque nós, na CDU, quando idealizamos 

acreditamos  verdadeiramente  e  assumimos  sempre  com  a  convicção  de 

salvaguardar os desejos e aspirações, com a honestidade e o trabalho que nos é 

reconhecido.  Só  todos  juntos,  podemos  garantir  que  todos  em  Linda-a-Velha 

possam fruir do que deviam ter direito, uma vida melhor. Porque, uma vida melhor 

é possível!

E  porque  vamos  andar  pelas  ruas,  em  diálogos,  em  sessões  de 

esclarecimento  e  em  debates  espontâneos  com  a  população,  devemos  todos, 

camaradas, simpatizantes e amigos, estar prontos para mais uma luta como tantas, 

que é para vencer e que é inevitavelmente para vencer!

Viva a Freguesia de Linda-a-Velha…

Viva a CDU… 


