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É com enorme satisfação, orgulho e sentido de responsabilidade que informo que fui 
escolhido para ser o primeiro candidato na lista que o Bloco de Esquerda apresenta à 
assembleia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, nas 
eleições autárquicas do próximo dia 1 de Outubro. Não temos ao nosso dispor os meios 
de propaganda que outros partidos terão e usarão, não faremos uma campanha de 
espectáculo, e por isso apresentamo-nos a vocês com o que temos: uma enorme 
vontade de servir e de trabalhar empenhadamente em prol da nossa terra e das gentes 
que cá vivem e trabalham! Isto é uma garantia, estaremos cá sempre para influenciar e 
lutar pela melhoria de qualidade de vida das populações.

Esta é uma lista Jovem, diversa, de militantes e não militantes do Bloco de Esquerda, 
uma lista de gente de confiança, de gente que não faz da política profissão ou carreira, 
mas de gente que acredita que o poder da política é fazer a diferença na vida das 
pessoas. Gente que acredita que a política é a materialização de sonhos, é o construir a 
utopia. Gente que quer fazer a diferença na sua terra. Gente que pensa que o poder local 
tem que estar mais próximo das pessoas para as ouvir e deve servir essencialmente 
para no território que administra poder proporcionar melhor qualidade de vida aos seus 
concidadãos. É para isso que nos candidatamos! Não prometemos o que não é possível 
ou que não faz falta, mas o que julgamos possível e justo aproveitando todas as poten-
cialidades da nossa terra e das nossas gentes. Esta é uma candidatura de inclusão, que 
junta forças onde cada um pela sua história e vivência acrescenta valor, esperemos que 
se juntem a nós, porque acreditamos que juntos conseguimos fazer melhor. Esta é a 
nossa vantagem, não excluir ninguém, e para isso também esperamos o vosso 
contributo antes e após as eleições, vocês contam, todos contam! Construímos um 
programa que responde às necessidades das pessoas que aqui vivem ou aqui trabal-
ham. Temos um programa possível de cumprir para um mandato de 4 anos. É um 
programa abrangente que responde a alguns dos maiores problemas dos habitantes da 
Freguesia Esta candidatura não é contra ninguém é pela nossa terra, pela sua valori-
zação e preservação da sua memória e das suas gentes, a nossa gente!

Vocês são o nosso compromisso! Para fazer diferente com toda a gente!

Alexandre Café
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CARLOS PATRÃO

ISABEL PIRES
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Pç. Soeiro Pereira Gomes (zona ribeirinha de Alhandra)

Candidato à Freguesia de Alhandra

Candidato à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Deputada do Bloco de Esquerda
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