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O País atravessa uma das mais 
complexas situações sociais, 
políticas e económicas da sua 
história recente. As conquistas de 
Abril estão, mais do que nunca, 
ameaçadas em todas as suas 
vertentes e dimensões.

As próximas eleições autárquicas 
decorrerão em circunstâncias muito 
particulares da vida nacional. 
Independentemente dos 
desenvolvimentos que até lá se 
venham a verificar, o País foi 
arrastado para o desastre, para o 
pior momento da nossa vida 
colectiva desde o 25 de Abril. 

Quase milhão e meio de 
portugueses está desempregado, a 
pobreza atinge um quarto da 
população, milhares de crianças 
chegam à escola com fome, 
centenas de milhares de pessoas 

estão a ficar sem acesso a 
cuidados de saúde e muitas 
outras estão a sair do País todos 
os dias, em desespero. 

Milhares de empresas 
encerraram. O país empobreceu e 
empobrece a cada dia que passa. 
A desigualdade na distribuição da 
riqueza, já antes intolerável, 
agrava-se. A CDU, no plano 
nacional como no plano local, 
corporiza a alternativa política que 
assume a ruptura com a política 
de desmantelamento da economia 
e da produção nacional, que 
afirma a soberania nacional em 
todos os planos como factor de 
aprofundamento do projecto 
constitucional de Abril.

Hoje mais que nunca, é inadiável 
a rejeição de um Pacto de 
Agressão e a derrota de um 

governo e de uma política que 
semeiam a ruína e o retrocesso. 

Definhamento económico, 
desemprego massivo, falências, 
empobrecimento generalizado, 
assalto a salários e pensões de 
reforma, cortes nos apoios sociais, 
liquidação de direitos. Este é o 
balanço de quase dois anos de um 
Pacto de Agressão que, subscrito 
por PS, PSD e CDS, tem por 
objectivo consagrar um programa 
de retrocesso social que 
ambicionam poder perpectuar 
mesmo para lá do tempo de vida do 
chamado “memorando de 
entendimento”.

As eleições autárquicas assumem 
uma particular importância tão mais 
relevante, quanto mais delas 
resultar um expressivo reforço da 
influência e das posições da CDU, 
da sua votação, do número dos 
seus eleitos nos órgãos 
autárquicos, a eleger em 29 de 
Setembro. 

Mais CDU, significará mais 
capacidade de resolução dos 
problemas locais, uma mais sólida 
garantia de trabalho, honestidade e 
competência.

Mais CDU, significará também mais 
força aos que lutam por uma 
verdadeira política e um governo 
patriótico e de esquerda, que abra 
caminho a uma vida digna e a um 
futuro com confiança.
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A ofensiva contra o Poder Local 
Democrático é consequência da 
política de direita que ao longo dos 
últimos 37 anos assola o nosso 
país. 

No plano autárquico, em Vila 
Franca de Xira, pelas mãos do 
executivo PS, em estreita ligação 
com o PSD e o CDS-PP (Coligação 
Novo Rumo) fazem-se sentir as 
opções da política de direita, como 
é demonstrado pela destruição do 
aparelho produtivo e do emprego 
no concelho. A sua política, refém 
dos compromissos imobiliários, 
conduziram à destruição de 
milhares de postos de trabalho e 
que, aliada às opções de 
sucessivas parcerias público-
privadas, de prejuízo claro para o 
interesse público, colocaram este 
concelho em retrocesso social.

Na primeira linha de defesa do 
Poder Local Democrático, que Abril 
construiu, a CDU assume o 
compromisso de continuar a luta 
em defesa das actuais 11 
freguesias do concelho, garantindo 
que, com a CDU, se manterão as 
actuais instalações, o atendimento 
e o funcionamento que hoje as 
mesmas têm, lutando para que 
sejam de novo devolvidas às 
populações.

Na defesa intransigente dos 
interesses das populações do 

nosso concelho, defendemos 
como linha essencial o Serviço 
Público e a sua qualidade. 

Um Serviço Público capaz de 
responder às necessidades e 
legítimas aspirações de toda a 
população do concelho, e que 
tenha como objectivo a legítima 
melhoria das suas condições de 
vida.

A CDU assume como 
compromisso fundamental, o 
desenvolvimento da economia 
local e a criação de emprego no 
concelho, dinamizando a vida 
local e valorizando o seu 
comércio, combatendo o 
encerramento de centenas de 
micro, pequenas e médias 
empresas, procurando captar e 
fixar empresas produtivas, 
defendendo e promovendo o 
emprego jovem.

Assente numa política ambiental 
sustentável e de defesa dos 
interesses das populações, a CDU 
continuará a opor-se ao vil 
negócio da privatização da água, 
que constitui uma nova forma de 
futuro aprisionamento de milhões 
de seres humanos, que tenderão 
a não ter condições económicas 
para suportar a lógica 
privatizadora de um bem essencial 
e vital para a manutenção da vida.

Reconhecida pelo trabalho, 
honestidade e competência dos 
seus eleitos, a CDU nunca deixará 
de estar ligada à luta por um 
Portugal com futuro, aos valores de 
Abril, à luta que ponha fim a este 
governo e a esta política, que dê 
voz ao povo, que abra caminho a 
um governo e a uma política 
patriótica e de esquerda, que se 
baseie em seis opções 
fundamentais indispensáveis:

l A rejeição do Pacto de 
Agressão e a renegociação da 
dívida nos seus montantes, 
juros, prazos e condições de 
pagamento, rejeitando a sua 
parte ilegítima;

l A defesa e o aumento da 
produção nacional, além da 
recuperação para o Estado do 
sector financeiro e de outras 
empresas e sectores 
estratégicos;

l A valorização efectiva dos 
salários e pensões e o explícito 
compromisso de reposição de 
salários, rendimentos e direitos 
roubados, incluindo nas 
prestações sociais;

l A opção por uma política 
orçamental baseada numa 
componente fiscal de aumento 
da tributação dos dividendos e 
lucros do grande capital e de 
alívio dos trabalhadores e das 
pequenas e médias empresas;

l Uma política de defesa e 
recuperação dos serviços 
públicos, em particular nas 
funções sociais do Estado 
(saúde, educação e segurança 
social), reforçando os seus 
meios humanos e materiais;

l A assumpção de uma política 
soberana e a afirmação do 
primado dos interesses 
nacionais nas relações com a 
União Europeia.

É tempo de mudar! Confiança na CDU  
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M. João Carvalho
Professora 

Alexandre Plácido
Coordenador                
do STEFFAS

Apoiamos              
a CDU

Carlos Garrudo
Presidente                  
da CERCIPÓVOA

Joaquim Dionísio
Advogado

António Barbosa
Empregado 
Bancário

João Luís Inácio
Médico

Nélia Picanço
Presidente do 
Clube Recreativo 
de Subserra

Fernando Caio
Presidente                  
da AG do CSPD 
do Sobralinho

Alfredo Pombo
Empresário                  
de Hotelaria

Laura Pantaleão 
Assistente Social

António Soares
Dirigente do 
Alhandra Sporting 
Clube

Ordenamento Territorial                            
e Urbanismo

Desenvolvimento Económico

A CDU reverá o Plano Diretor 
Municipal elaborando uma 
Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável garantindo: 
l Prioridade à reabilitação urbana, 

nomeadamente dos núcleos 
antigos e históricos;

l Habitação a custos controlados, 
além da defesa do arrendamento 
acessível exigindo a revogação da 
lei das rendas;  

l A conclusão do processo de 
legalização das áreas urbanas de 
génese ilegal (AUGI´S), 
privilegiando os Pactos de 
Associação; 

A CDU elaborará um Programa 
Municipal de Mobilidade 
defendendo:
l O combate à privatização de 

transportes públicos, além da 
exigência do aumento das coroas 
do Passe Social L123, bem como 
da frequência dos transportes e 
da diminuição dos seus custos; 

l A requalificação da EN1 e EN10, 
assim como a construção das 
variantes de Alverca, Póvoa e Vila 
Franca de Xira;

l A exigência do fim das portagens 
entre Alverca e Carregado na A1, 
bem como a construção de novos 
nós de acesso no Sobralinho e 
Caniços;

l Mais oferta dos parques de 
estacionamento junto às estações 
ferroviárias; 

A CDU assumirá o combate ao 
desemprego, lançando um 
Programa de Estímulo ao 
Desenvolvimento Económico e 
Criação de Emprego, privilegiando:
l A defesa da atual indústria e sua 

expansão, bem como à instalação 
de outros setores da atividade 
económica;

l A reabilitação de áreas devolutas e 
degradadas, através de planos 
específicos para a reconversão da 
antiga Escola da Marinha, além das 
antigas áreas industriais do 
Sobralinho, Alverca e Póvoa de 
Santa Iria; 

l Apoiar os micros, pequenos e 
médios empresários, 
nomeadamente do comércio 
tradicional.

A CDU, lançará uma Estratégia 
Municipal Educativa, de forma a 
estabelecerem-se prioridades em 
função das necessidades das 
populações revendo a Carta Educativa, 
no sentido de:
l Eliminar os Mega agrupamentos;
l Construir mais escolas de 1º ciclo e 

jardim-de-infância, pondo fim aos 
horários de regime duplo;

l Implementação na rede de jardim-
de-infância do prolongamento do 
horário de funcionamento da 
componente de apoio à família até 
às 19 horas;

A CDU será a voz dos trabalhadores, 
na defesa dos seus direitos, e lutará ao 
seu lado contra as políticas de ataque 
ao Poder Local e aos Serviços 
Públicos. Connosco, continuará a 
defesa das 11 freguesias do 
concelho e retomaremos todas as 
formas de luta para revogar a Lei da 
Extinção de Freguesias.

A CDU assume:
l Trabalhar pela efectivação de novas 

instalações municipais, modernas e 
acessíveis;

l Trabalhar com as Juntas de 
Freguesia na resolução dos 
problemas das populações, 
valorizando a descentralização de 
competências; 

l Pugnar por uma gestão participada 
e participativa.

Educação e Ensino

Serviços Públicos e Gestão 
Participada

Carlos Correia
Presidente da AG 
da Associação              
de Caçadores             
das Quintas



Trabalho . Honestidade . Competência

Candidato da CDU à Presidência 
da Junta de Freguesia de Vialonga

José António Alves Gomes
59 anos
Electricista

Candidato da CDU à Presidência 
da Junta de Freguesia de Vialonga

Candidato da CDU à Presidência 
da Junta de Freguesia de Vila Franca 
de Xira

Mário Manuel Calado dos Santos
57 anos
Assistente Técnico Centrais 
Termoeléctricas

Candidato da CDU à Presidência 
da Junta de Freguesia de Vila Franca 
de Xira

Candidato da CDU à Presidência                
da Junta de Freguesia das Cachoeiras 
e Castanheira do Ribatejo

Luís Miguel Silva de Almeida
50 anos
Encarregado Fabril

Candidato da CDU à Presidência                
da Junta de Freguesia das Cachoeiras 
e Castanheira do Ribatejo

Candidato da CDU à Presidência                
da Junta de Freguesia do Forte da 
Casa e Póvoa de Santa Iria

António Manuel Pinto da Rocha 
Pereira
47 anos
Operário Fabril

Candidato da CDU à Presidência                
da Junta de Freguesia do Forte da 
Casa e Póvoa de Santa Iria

Candidato da CDU à Presidência                 
da Junta de Freguesia de Alhandra, 
Calhandriz e São João dos Montes

Mário António Gaspar Nunes 
Cantiga
45 anos
Técnico de Electrónica

Candidato da CDU à Presidência                 
da Junta de Freguesia de Alhandra, 
Calhandriz e São João dos Montes

Candidato da CDU à Presidência               
da Junta de Freguesia de Alverca e 
Sobralinho

Carlos Manuel Gonçalves
48 anos
Sociólogo

Candidato da CDU à Presidência               
da Junta de Freguesia de Alverca e 
Sobralinho

Candidato da CDU à Presidência 
da Câmara Municipal                                  
de Vila Franca de Xira

Nuno Miguel Marques Libório
37 anos
Antropólogo

Candidato da CDU à Presidência 
da Câmara Municipal                                  
de Vila Franca de Xira

Candidato da CDU à Presidência 
da Assembleia Municipal                                
de Vila Franca de Xira

Bernardino José Gonçalves Lima
61 anos
Empregado Bancário

Candidato da CDU à Presidência 
da Assembleia Municipal                                
de Vila Franca de Xira

Mandatário Concelhio da CDU

José Ernesto Ribeiro Cartaxo
70 anos
Operário Metalúrgico

Mandatário Concelhio da CDU

Foi preso político durante dois anos (1971 a 1973). 
Foi dirigente sindical e membro da Comissão Executiva 
da CGTP-IN até 2008.
Foi presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca 
de Xira (1993 a 1997).
Foi vereador, eleito pela CDU, na Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira (1997 a 2003).
É presidente do IBJC  Instituto Bento de Jesus Caraça.


