
Tudo por tudo para
recuperar velho bastião
Autárquicas Na apresentação da sua candidatura cabeça de lista da
CDU critica duramente os 12 anos de liderança socialista emLoures

OCTÁVIO LOUSADA OLIVEIRA

Está lançada a maior aposta do
PCP para as eleições autárquicas
deoutubro Bemardino Soares lí
der parlamentardo partido apre
sentou ontemasua candidatura

nahabitual coligaçãoCDU como
Partido Ecologista osVerdes CPEV
àCâmaraMunicipal de Loures

no Pavilhão Paz eAmizade e não
poupou críticas aos 12 anos da
atual liderança socialista visando
desde logo ganhar terreno na cor
rida a ummunicípio que foi co
munista de 1979a2001

Esta candidatura quer virar a
página de umagestão PS que dei
tou parao lixo o imenso prestígio
que esta autarquia atingiu coma
CDU Atualmente o concelho só é
notícia pelos graves problemas
que aqui se encontram atirou o
deputado comunista que diz ser
necessário voltarapôr Louresno
mapado País

Alerta para chantagens
Dededo constantemente aponta
do ao projeto socialista que nas
autárquicas deste ano será enca
beçadoporJoãoNunes presiden
te da Junta de Freguesia de Lou
res Bernardino Soares condenou
aquela que considera ser uma in
tenção de desmantelar e privatizar
os serviços municipalizados ten
do dado como exemplo o caso dos
ServiçosMunicipalizados deÁgua
e Saneamento SMAS
Numdiscursoproferidoperan

te 650 pessoas o candidato de 42
anos salientou o desastre finan

ceiro queseverificanaautarquia
devido à gestão de recursos em
função de interesses partidários e
eleitoralistas e lamentou a tenta
tiva de Carlos Teixeira conservar

o poder atravésda omissão cons
tante da sua incompetência e dos
seus erros

A toada ofensiva prosseguiu e
Bernardino alertou para possíveis
chantagens pressões boatos e

difamação queantevêdo lado so
cialista mas sublinhou não ter
medo dessas armas pois acredita
que as pessoas estão fartas de
mentiras e de promessas que
nunca são cumpridas

A esse propósito aludiu à ne
cessidade voltar avalorizar a cul

tura esquecida e tratada como
umamaçada o desporto os ser
viços públicos de proximidade e o
patrimóniomunicipal para que
Loures deixe de ser um mero

quintal dormitório de Lisboa
Quemnão ficou imune às críti

cas do dirigente do PCP foi o go
verno por um programa de des
truição e empobrecimento e em
particular pela tão debatida refor
maadministrativa Não desistire

mos de combater a extinção de
freguesias que atrofiao poder lo
cal democrático que no concelho
significa uma diminuição para
quase metade das existentes as
severou o comunista sustentan
do emseguida que sejam as elei
ções para as freguesias atuais se
jam para freguesias agregadas à
moda doministro Miguel Relvas
quem está em melhores condi
ções para defenderaspopulações
é a CDU que sempre combateu
essa alteração criminosa

No lançamento desta candida
tura em apoio aBernardino Soa
res estiveram osdeputadosAntó
nio Filipe e João Oliveira Armindo
Miranda daComissão Política Na

cional do PCP HeloísaApolónia
deputada do PEV e Demétrio Al
ves o único antigo presidente co
munista vivo da Câmara Munici

pal de Loures
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