
Cinco primeiros 
Candidatos da CDU

Ilda Figueiredo, 60 anos, 
economista, membro do CC do 
PCP, vereadora na Câmara 
Municipal de Gaia, deputada 
no Parlamento Europeu desde 
1999.

João Ferreira, 
30 anos, biólogo, doutorando 
em Ecologia, membro da 
DORL do PCP,
Técnico Superior da AIA, sócio 
fundador da Associação dos 
Bolseiros de Investigação 
Científica 

Ana Rita Carvalhais, 55 
anos, professora do Ensino 
Secundário, membro da 
DORLEI do PCP, da direcção 
do Sindicato dos Professores 
da Região Centro, do 
Secretariado da Federação 
Nacional dos Professores e do 
CN da CGTP-IN.

Francisco Madeira Lopes, 
34 anos, advogado, membro 
da Comissão Executiva 
Nacional do Partido Ecologista 
«Os Verdes», deputado na 
Assembleia da República, 
membro do Teatrinho de 
Santarém.

Pedro Guerreiro, 43 anos, 
psicólogo, membro do CC do 
PCP, deputado no Parlamento 
Europeu desde 2005
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Nós apoiamos a CDU!
Adelino Ramos
Agapito José
Alfredo Ventura
Ana Luísa Grilo
Alexandre Barrenho Penteado
Álvaro Hortas
Ana Maria dos Santos
Ana Sofia Rodrigues Rice
Andy Faísca Rodrigues
Anibal da Silva
António Afonso Rodrigues
António da Costa
Anthony Rodrigues
António da Cruz Cardoso
António Fatias Espinho
António Galvão
António João Valeriano Nicolle
António R. Sustelo
Artur Jorge Martins Peixe
António Tomé
Carlos Gamelas
Carlos Luís
Cecília Carrapato
Cecília Mendes
Conceição Araújo
Daniel Santos
Domingos Demétrio
Fernando Galvão
Fernando Guerreiro Grilo
Fernando Penteado
Francisco Carrapiço
Fernando Pinto
Francisco Falcão
Francisco Fumenga
Francisco Fortunato
Francisco José Eusébio Camacho
Francisco Nunes
Georgete Madeira Fortes
Gonçalo Oliveira
Isabel Afonso Rodrigues
Isabel Marriço
Isabel Martins
Joana Caramelo
João Batista
João Lopes
João Paulo Janelas
João Pinto
Joaquina Batista
Joaquina Fortunato
José António Mourato
José Aurélio Lopes Nunes
José Carrapato
José dos Santos Soares
José Henrique Borges
José Maria da Costa
José Manuel Martins

Porteiro
Pré-reformado
Pintor
Gestora de Rec. Humanos
Empregado
Reformado
Reformada
Farmacêutica
Estudante
Comerciante
Reformado
Independente
Estudante
Trabalhador
Reformado
Estucador
Bate Chapas
Autor Compositor
Mecânico
Electricista
Empregado
Técnico
Empregada
Cozinheira
Pedicure
Independente
Reformado
Empregado
Operário
Funcionário
Motorista
Independente
Chefe de unidade
Electricista
Reformado
Chefe de Atelier
Técnico de elevadores
Costureira
Empresário
Educadora de Infância
Doméstica
Enfermeira
Reformada
Operário
Empregado
Reformado
Operário
Chefe de equipa
Doméstica
Reformado
Pedreiro
Motorista
Reformado
Pintor
Reformado
Reformado

Se pretende aderir ou colaborar com o PCP, 
contacte-nos através do email 
opcp.be@gmail.com. Ou envie os seus dados 
para: PCP-Emigração, Rua Soeiro Pereira 
Gomes 3, 1600-196 Lisboa  Portugal
NOME …………………………………………..
MORADA ………………………………..……..
PAÍS  …………………………………...……….
E-MAIL ……………………………..…………..
TELEFONE …………………………...………..
www.pcp.pt|www.emigracao.pcp.pt|emigracao@pcp.pt

Candidatos CDU - Eleições Europeias 2009 - 7 Junho!

No Acto Público de apresentação da lista dos candidatos da CDU às eleições para o 
Parlamento Europeu, no dia 30 de Março, Ilda Figueiredo, primeira candidata, afirmou que 
«este projecto colectivo da CDU, que aqui, apresenta os rostos de quem vai dar visibilidade 
e voz à determinação dos que querem levar a luta até ao voto, é a expressão da corrente 
de mulheres e homens de todas as idades, que condenam a política de direita no país e na 
União Europeia, que não se conformam com a situação em que se encontra Portugal.
A força do colectivo que aqui representamos, da convicção e da luta que não se esgota nas 
eleições, por que vai continuar depois delas, é a garantia de que vamos ter uma grande 
campanha. Com coragem e determinação, vamos, com confiança, dar a confiança 
necessária à mobilização para a jornada de luta que é o voto na CDU. Vamos esclarecer, 
mobilizar os descontentamentos, aumentar o caudal das vontades de mudança.
Todos juntos vamos conseguir mais votos, mais deputados da CDU, porque isso é
essencial para a defesa da liberdade, da democracia, dos direitos dos trabalhadores, do 
progresso social, de Portugal com futuro, de outra Europa com desenvolvimento solidário, e 
da paz no mundo. »

200 mil nas ruas
Pág.2

88.º aniversário do 
PCP na Bélgica

Pág.2

José Júlio
José Maria Esposito Travanca
José Mendes Chuva
José Monteiro
José Teixeira
Leonel Batista
Lucília Barata
Ludovina do Céu Carvalho
Luís Albuquerque
Luís Baltazar Lopes
Luís Filipe Janelas
Luís Martins
Manuel António Teixeira
Luís Lavadinho
Manuel António Teixeira
Manuel Catarino
Manuel Fialho Loreta
Manuel Fortunato cunha
Manuel Mendes
Maria Albertina Borges dos Santos
Maria Cesaltina Marrafa Carrapiço
Maria Conceição
Maria de Fátima Monteiro
Maria de Fátima Silva Nascimento
Maria do Carmo Borges
Maria Flora de Melo
Maria José Matias
Maria Manuela Cardoso
Maria Nunes Martins
Maria da Silva Rodrigues
Mariana Grilo
Mário Rebelo
Maria Rosa Bernardo
Maurício Miguel
Paulo Loreta
Núbia Lúcio de morais
Paula Frazão
Paulo Madeira
Paulo Rocha
Ramiro Manuel Lopes Pereira
Ricardo Marques
Salvador Rodrigues
Rui Manuel Lourenço Moreira
Rui Silva
Sérgio Monho
Teresa dos Santos Marques
Vera Pontes
Vítor Duarte
Vítor Manuel Conceição Cardoso
Vitória Palma Brito
Vitoria Santos

Pedreiro
Reformado
Reformado
Agente de Distribuição
Reformado
Canalizador
Dona de casa
Operária
Funcionário
Reformado
Mortorista
Artes Gráficas
Reformado
Trabalhador
Reformado
Trabalhador
Motorista
Construção Civil 
Trabalhador
Porteira
Operária Fabril
Cozinheira Creche Clovis
Operária
Secretária
Operária
Porteira
Operária
Empregada
Reformada
Porteira
Operária
Técnico
Empregada
Licenciado em História
Técnico
Vendedora
Professora
Técnico
Marmorista
Motorista
Eng.º do Ambiente
Empregado
Fotógrafo
Técnico
Motorista
Doméstica
Arquitecta
Cozinheiro
Trabalhador
Reformada
Reformada

Formada por 16 mulheres e 14 homens, a lista da CDU ao Parlamento Europeu, apresentada em 
Lisboa, pretende “dar voz aos que querem levar a luta até ao voto”

Gente de confiança com provas dadas!

7 JUNHO - Reforçar uma intervenção 
política exemplar, votando CDU!

E
di

te
ur

re
sp

on
sa

bl
e:

 B
O

R
R

EN
S

, L
au

re
nt

–
11

 B
ea

uc
ar

ne
st

ra
at

 -
B

-9
70

0 
O

ud
en

aa
rd

e



03

www.pcp.pt www.emigracao.pcp.pt

CDU no terreno com os Emigrantes
No dia 27 de Março a primeira candidata da CDU às eleições para o 
Parlamento Europeu, Ilda Figueiredo, deslocou-se a Zurique, Suíça, 
para contactos com a comunidade portuguesa nesta cidade. A 
candidata da CDU visitou a Casa do Benfica, teve um encontro com o 
Cônsul de Portugal, António Antão de Campos, com quem abordou 
questões relacionadas com a situação dos portugueses. A deputada 
do PCP no Parlamento Europeu encontrou-se também com Manuel 
Beja, membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, e 
participou na reunião promovida pelo Comité Português de Zurique do 
sindicato UNIA que contou com a presença de várias dezenas de 
trabalhadores portugueses.
A candidata da CDU marcou ainda presença nas comemorações do 
aniversário do PCP realizadas na Casa do Benfica em Dudelange, no 
Luxemburgo. A iniciativa constou de um jantar que contou com cerca 
de 80 pessoas, tendo decorrido num ambiente que confirma a 
crescente influência do PCP junto da comunidade portuguesa 
naquele país. 
A deputada do PCP recordou o importante papel desempenhado pelo 
partido em defesa dos trabalhadores portugueses, e dos emigrantes, 
em particular, salientando a esse respeito as muitas intervenções 
feitas no Parlamento Europeu. Entre estas, destacou as dedicadas ao 
combate contra as discriminações de que são vitimas os portugueses 
no Luxemburgo. A candidata recordou ainda a importância no voto de 
todos os emigrantes na CDU.

organizações de emigração de França, Bélgica, Alemanha, 
Luxemburgo, Reino Unido e Espanha, bem assim como camaradas 
da DOE e as camaradas Ilda Figueiredo, cabeça de lista da CDU para 
o Parlamento Europeu, e São Belo, primeira candidata CDU, pelo 
circulo da Emigração, à Assembleia da República.
Precedido por uma reunião preparatória do organismo das 
Comunidades Emigrantes na Europa, que decorreu também em 
Bobigny no dia 28, o Encontro  permitiu a discussão de problemas 
comuns específicos das comunidades portuguesas emigradas 
(encerramento de consulados, cancelamento das contas poupança-
emigrante, desmantelamento da rede do ensino do Português no 
estrangeiro, entre outros) e perspectivar a luta da CDU nas batalhas 
eleitorais que se avizinham.
Camaradas das organizações da Alemanha, Espanha, França, 
Bélgica e Luxemburgo fizeram intervenções que trouxeram à
discussão as experiências, dificuldades e desafios sentidos em cada 
país. A camarada Ilda Figueiredo, encerrando o Encontro, realçou a 
importância de integrar o trabalho de pré-campanha e de campanha 
eleitoral da CDU para os três actos eleitorais de 2009, do reforço do 
recenseamento e do apelo ao voto e da continuação da luta contra as 
politicas capitalistas e militaristas levadas a cabo na Europa contra os 
interesses e os anseios dos trabalhadores, jovens e reformados.
As conclusões do Encontro encontram-se disponíveis para consulta 
em www.pcp.pt/

www.pcp.pt www.emigracao.pcp.pt
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EU APOIO A CDU…

CONCEIÇÃO ARAÚJO
Pedicure

A CDU, para mim, é a coligação que defende as 
minhas convicções e é a única força que concretiza 
as lutas e vitórias de Abril. É com a CDU que 
podemos retomar as portas que Abril abriu!

MANUELA BENFEITO
Secretária

Eu, como independente, apoio a CDU por ser a 
coligação que se bate por alcançar o caminho do 
progresso social e honrar as aspirações dos 
trabalhadores, sobretudo os mais desfavorecidos. 
Reconheço e partilho o esforço da CDU na luta pelo 
ensino do Português nas comunidades de emigrantes 
e a defesa dos valores culturais.

Na grande manifestação nacional realizada em Lisboa em 13 de Março, ao apelo da CGTP, participaram 200 mil portugueses, na 
sua grande maioria trabalhadores, número reconhecido pela maioria da imprensa portuguesa e estrangeira.
No Jornal de Notícias de 16 de Março, escreve um articulista que "A CGTP foi capaz de colocar um mar de gente na Avenida da 
Liberdade em protesto contra as políticas do governo. O que não se consegue apenas por haver dinheiro para pagar umas 
centenas de camionetas. Foi, antes, mais um sinal poderoso da pressão politica e social que envolve o PS e José Sócrates."
A Comissão Executiva da CGTP-IN saudou os trabalhadores e trabalhadoras que "com grandes sacrifícios, nomeadamente 
financeiros, se manifestaram, e todos os que, não podendo participar, se identificam com os objectivos de mudar o rumo político, 
que tem de assentar na criação de mais emprego, de combate à precariedade, de melhores salários e respeito pelos direitos no 
trabalho.", e enalteceu "o esforço abnegado dos activistas sindicais que aumentaram em muito a presença e o esclarecimento nos 
locais de trabalho, realizando milhares de plenários com uma elevada participação de trabalhadores."
O descontentamento e a determinação para a luta não param de crescer. Neste 25 de Abril o povo saiu de novo a rua em Lisboa e 
por todo o país. Em notícia da Lusa - Lisboa, 25 Abr (Lusa) - Milhares de pessoas desceram esta tarde a Avenida da Liberdade em 
direcção no Rossio no tradicional desfile comemorativo do 25 de Abril, este ano marcado pelo descontentamento face à crise 
económica, associado a um sentimento de descrença política. E no dia seguinte o JN, titulava "Unidos de vermelho no Dia da 
Liberdade" e  lo go a seguir no primeiro parágrafo, sem margem para dúvidas, afirma   "A Avenida dos Aliados voltou por breves 
momentos, ao 25 de Abril de 1974. Milhares de pessoas saíram à rua, distribuíram cravos vermelhos, panfletos e apregoaram a 
liberdade."
O Primeiro  de Maio ao apelo da CGTP será outra jornada de luta e de festa a nível nacional. E este empenho do nosso povo 
promete intensificar-se ao apelo do PCP para  a grande manifestação política que será a Marcha de Protesto, Confiança e 
Luta, por uma nova política, uma vida melhor que se realiza na cidade de Lisboa, do Saldanha ao Marquês de Pombal, 
próximo dia 23 de Maio. Para terminar, outra nota muito positiva vinda de França, onde os oito sindicatos apelaram a manifestar 
em conjunto prometendo, um primeiro de Maio "excepcional".
Um 25 de Abril novo vai fazendo o seu caminho.

200 mil
nas ruas

O 88° aniversário do PCP foi comemorado no Domingo, 22 Março 2009,  na APEB.
No quase final de um saboroso almoço, os 51 participantes e os demais presentes 
iniciaram a celebração do 88° aniversário do PCP.
Convidado a intervir, o Presidente da APEB, Francisco Monho, recordou a situação difícil 
em que assumiram dirigir a associação, lembrando os ideais da data celebrada e a 
importância de nos empenharmos de acordo com esses mesmos ideais, na vida 
associativa.
Evocou-se depois o período anterior ao 25 de Abril vivido na Bélgica. Nesse espírito, a 
organização local quis prestar uma merecida, embora modesta homenagem, a Laurent
Borrens, grande amigo do nosso país, solidário com a luta do nosso povo e do nosso 
Partido. No uso da palavra, descreveu o papel que teve o Comité Portugal no 
esclarecimento da opinião pública belga e luxemburguesa, no desmascarar do crimes, 
prisões e  torturas do fascismo a par da resistência do nosso povo e das lutas de 
libertação nacional contra o colonialismo. Revelou segredos preciosos. Por aqui 
passaram importantes quadros do nosso Partido e destacados dirigentes dos 
movimentos de libertação nacional, nomeadamente Agostinho Neto  e aqui contaram 
com solidariedade internacionalista e apoio fraterno..
Lida, parte da introdução de Álvaro Cunhal ao Relatório ao IV Congresso clandestino em 
1946, recitados poemas de Ary dos Santos, seguiu-se uma tômbola de livros e venda 
dos bolos oferecidos, que renderam, 185 euros para fundos. A receita do almoço e dos 
consumos reverteu para a APEB, a quem agradecemos, de novo, a calorosa atenção 
dispensada a todos os participantes.

88.º Aniversário do PCP na Bélgica

Encontro CDU das 
Comunidades 
Portuguesas na 
Europa
Realizou-se dia 29 de Março, 
em Bobigny, Paris, o encontro 
CDU das comunidades 
portuguesas na Europa, com 
representantes das

A FALAR É QUE A 
GENTE SE ENTENDE
Com a CDU no Domingo 10 

de Maio 
Mesa redonda juvenil às 16h 
e alargada às 18h na APEB

(Rue de Belgrade 120, em Saint-Gilles, Bruxelas)

Os apoiantes da CDU convidam os 
portugueses residentes na Bélgica 
para uma franca e positiva troca de 
ideias na busca de soluções para os 
problemas do nosso país e do nosso 
povo.
Com a presença da candidata às 
Europeias ’09, São Belo!

MARIA DO CARMO
Operária

Apoio,  porque é o Partido que favorece os 
trabalhadores. É o único que eu vejo que os possa 
ajudar. É um Partido que a gente pode contar com ele!

CESALTINA CARRAPIÇO
Operária Fabril

Porque apoio e continuarei a ajudar o Partido dos 
trabalhadores. E agora, mais uma vez,  cá estaremos 
para apoiar a CDU sempre que ela venha à luta dos 
votos. Aconselho a todos que votem bem! Votem 
CDU.

ISABEL MARRIÇO
Doméstica

Apoio a CDU e sempre a apoiei em toda a minha vida. 
E também desde que pude votar. A primeira vez que 
votei, foi em Antuérpia. Pouco depois nasceu a minha 
filha, a 13 de Abril de 1975. Nunca mais me esqueço, 
claro!

Já se encontra activo o site

CDU 2009
Toda a informação sobre todos 

os actos eleitorais em 2009!

www.cdu.pt VISITE-O!

JOAQUINA FORTUNATO
Doméstica

Eu apoio a CDU, porque nela está um Partido que 
defende os direitos dos trabalhadores e que sempre 
tem lutado para que eles tenham uma vida melhor.


