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Caro eleitor
Sou o candidato da CDU
a Presidente da Junta de Freguesia de Loures
Estou ligado aos Órgãos Autárquicos da Freguesia desde os anos 80. Eleito na Assembleia
Municipal e na Assembleia de Freguesia pelo PCP, no quadro da CDU, coligação que reúne
também, o Partido Ecologista "Os Verdes", a Associação Intervenção Democrática e
mulheres e homens sem filiação partidária, que nas Freguesias e nas Câmaras Municipais,
dão o seu melhor pelas populações que representam.
MANUEL GLÓRIA

Fui presidente da Junta de Freguesia entre 1990 e 1995 (eleito por duas vezes). Cumprimos
rigorosamente a lei e apenas exercemos as competências que a lei atribuia às Juntas de
Freguesia, tendo utilizado as verbas disponíveis, apenas onde tinham que ser utilizadas. No
entanto, não foi assim nos dois mandatos que agora terminam, como é conhecido.
A equipa da CDU a que presidirei, se essa for a vontade dos eleitores, cumprirá
rigorosamente a Lei e o Protocolo de Delegação de Competências celebrado há mais de
trinta anos com a Câmara Municipal e de onde provém o essencial dos recursos que
suportam a atividade da Junta de Freguesia para a gestão do território e prestação de
serviços à população que governa.
Utilizaremos todos os meios disponíveis, apenas na melhoria das condições de vida na
cidade e nas muitas localidades da Freguesia.
Mas também tentaremos atenuar os efeitos devastadores da crise que nos
impuseram,considerando as graves condições de vida impostas à população da Freguesia
pela troika e pelos que a trouxeram para Portugal. No apoio às famílias carenciadas, aos que
estão sem emprego e aos que viram as suas pensões de reforma reduzidas, no limite que o
Orçamento da Freguesia possa permitir, sem pôr em causa a sua capacidade de realização.
Não sendo competência da Junta de Freguesia, mas tendo em conta as graves
consequências da eventual privatização dos Serviços Municipalizados (que PS e PSD de
Odivelas querem impôr), para os trabalhadores que aqui vivem com as suas famílias, bem
como o custo que tal teria para todas as famílias da freguesia, juntaremos a nossa voz e ação
à de todos os que rejeitam a transformação da água, um direito de todos, em negócio
altamente lucrativo para alguns.
Tudo faremos para ajudar a revitalizar a cidade e o comércio local, ao lado da Câmara
Municipal, que esperamos e desejamos venha a ser presidida por Bernardino Soares .
Espero pois que reconheça em nós os portadores de um projeto sério, de exercício de poder
apenas orientado para os interesses da COMUNIDADE, e se junte a nós para voltar a
colocar Loures no mapa dos concelhos onde se viva bem e onde a coisa pública seja
defendida com

trabalho, honestidade e competência.

