Nota de Imprensa
CDU divulga Mandatário e lista de candidatos pelo Círculo da Emigração - Fora da
Europa - às Eleições para a Assembleia da República de 2022
A Direcção da Organização do PCP na Emigração torna público o Mandatário e a lista de candidatos
da CDU, pelo Círculo da Emigração - Fora da Europa - às próximas Eleições para a Assembleia da
República, em 30 de Janeiro de 2022.
Mandatário
Benvindo Sanches de Barros (Cabo Verde)
68 anos.
Encarregado geral de construção civil, reformado.
Músico, cantor, compositor e letrista.
Foi fundador da Associação Cabo-verdiana do Porto.
Membro do PCP.
Candidatos
Dulce Kurtenbach (China)
74 anos.
Professora de Inglês, aposentada.
Desempenhou cargos de direcção na área da Medicina Física e Reabilitação.
Trabalhou na manutenção Hospitalar do Hospital Conde de São Januário, em Macau, de 1996 a
2000.
Foi professora de Inglês na Universidade de Zhoukou, região de Henan, na China até 2018.
Membro do PCP.
Pedro Teixeira (Angola)
39 anos.
Formado em Direito e Relações Internacionais.
Consultor em Políticas Publicas e de Desenvolvimento.
Foi eleito na Assembleia de Freguesia do Sobralinho, em Vila Franca de Xira.
Membro do PCP.
Ildefonso Garcia (Brasil)
79 Anos.
Engenheiro civil.
Membro do Conselho junto do Consulado Português, em São Paulo.
Membro do Conselho Superior do Conselho da Comunidade Luso Brasileira do estado de São Paulo.
Membro da Direcção do Centro Cultural 25 de Abril, em São Paulo.
Membro da Casa de Portugal, em São Paulo.
Membro do PCP

Maria Cecília Elói (Angola)
70 anos.
Gerente Comercial, reformada.
Membro da Associação 25 de Abril, em Luanda.
Membro do PCP.
As próximas eleições para a Assembleia da República revelam-se de enorme importância para o
País e para as comunidades portuguesas. No próximo dia 30 de Janeiro de 2022, os portugueses
residentes nos países do Círculo Eleitoral Fora da Europa vão ter a oportunidade de eleger deputados comprometidos com a defesa dos seus interesses e aspirações.
Nestas eleições há que dar voz aqueles que colocam a defesa dos interesses e aspirações das
comunidades portuguesas como seu único objectivo.
Os candidatos da CDU estão na política não para se servir, não para se promover, mas para servir
os trabalhadores e o povo, para defender os interesses e aspirações das comunidades portuguesas,
e para apresentar propostas e soluções que possam dar resposta aos desafios e aos problemas com
que as comunidades portuguesas na diáspora estão confrontadas.
São candidatos com uma profunda ligação à vida, às comunidades emigrantes. Homens e mulheres
com provas dadas na luta pelos direitos, pela defesa daqueles que vivem e trabalham fora de Portugal.
Com a divulgação da lista de candidatos pelo Círculo da Emigração - Fora da Europa - a CDU apresenta-se a estas eleições como força portadora de uma alternativa política para as comunidades
portuguesas na diáspora.
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