
 

 

Programa eleitoral da Lista do CDS-PP candidata às eleições autárquicas 

de 26 de Setembro de 2021 

A lista que se apresenta a sufrágio nas próximas eleições autárquicas, surge na 

sequência da crescente insatisfação dos signatários, em representação de um grupo 

mais alargado de cidadãos, relativamente ao rumo que a freguesia de Alcanede 

persiste em levar, ou seja, sem resolver problemas estruturais, sem colocar as pessoas 

no vértice das decisões e da já manifesta falta de humildade e cultura democrática que 

urge superar. 

O facto é que as pessoas que integram o elenco executivo da Junta de Freguesia, de 

certa forma, se eternizaram no poder. Não porque sejam pessoas “adoradas” por 

todos, mas sim pela falta de projectos e ideias mobilizadores de outras pessoas e de 

outras politicas. 

Aos elementos que integram a lista do CDS-PP, candidata nas próximas eleições 

autárquicas, nada os move contra ninguém, nem mesmo  contra as pessoas "de bem" 

que há várias décadas estão à frente dos destinos da freguesia, sem que, como 

anteriormente referido, tenham sido resolvidos os problemas estruturais e por isso 

queremos responder e reanimar Alcanede! 

O que nos move é, continuarem as mesmas pessoas "de bem" à frente dos destinos 

da freguesia e continuarmos a ter as mesmas respostas sociais de há décadas. Há 

pessoas abandonadas à sua sorte na freguesia, muitas com dificuldades em ter uma 

alimentação digna e regular e por isso queremos responder e reanimar Alcanede! 

O que nos move é, continuarem as mesmas pessoas " de bem" à frente dos destinos 

da freguesia e continuarmos a ter as mesmas acessibilidades, as mesmas estradas - 

um martírio para as pessoas e para as empresas que vêem os custos com transportes 

aumentar desnecessáriamente. As pessoas da zona norte da freguesia, vêm-se por 

vezes obrigadas a tratar dos seus assuntos mais urgentes no distrito de Leiria - nada 

mudou e por isso queremos responder e reanimar Alcanede! 

O que nos move é, continuarem as mesmas pessoas  "de bem" à frente dos destinos 

da freguesia e continuarmos a não ter um posto da GNR. Os cidadãos e as empresas 

da freguesia continuam entregues à sua sorte e sem proteção policial e por isso 

queremos responder e reanimar Alcanede! 

O que nos move é, continuarem as mesmas pessoas “de bem" à frente dos destinos 

da freguesia e continuarmos sem transportes públicos que satisfaçam as necessidades 

básicas dos cidadãos. Existem concelhos no País onde os transportes públicos são 

gratuitos, pelo que, os cidadãos da freguesia de Alcanede não podem continuar a ser 

cidadãos de segunda categoria e por isso queremos responder e reanimar Alcanede! 

O que nos move é, continuarem as mesmas pessoas “de bem" à frente dos destinos 

da freguesia e continuarmos sem qualquer projeto cultural, desportivo ou até mesmo 

habitacional para os lugares e aldeias da freguesia, consistindo o investimento em 



 

 

muito pouco para além de uns metros de alcatrão e por isso queremos responder e 

reanimar Alcanede! 

O que nos move é, continuarem as mesmas pessoas "de bem" à frente dos destinos da 

freguesia e, perante o enorme desafio que está a ser a Pandemia da Covid19, nada 

terem feito para ajudar a população a enfrentar o contágio. Pergunta-se: 

 Quantas máscaras foram distribuídas pela comunidade? 

 Quantos testes foram disponibilizados à comunidade? 

 Quantas pessoas tiveram que alugar um táxi para ir receber uma vacina a 

Santarém?  

o Será que os reformados da freguesia com pensões de miséria têm 

dinheiro para comprar uma simples máscara. Terão capacidade para se 

deslocarem 50, 60 ou 70 kms para serem vacinados. 

Com isto quase duas dezenas de mortos por Covid19 na nossa freguesia e por isso 

queremos responder e reanimar Alcanede! 

Dia 26 de Setembro, queremos responder e reanimar Alcanede! 

 

 


