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Caros amigos, companheiros, camaradas: 
Naturalmente que já muitas vezes ao pedirem apoio com o voto, foram confrontados com 

argumentos baseados em mitos infundados. Quero deixar-vos, pois, um pequeno apontamento para 
a forma como devem desconstruir a alguns desses mesmos mitos: 
 
1º mito “Os comunistas querem acabar com a família e com a educação!” 
Ao ouvir isto, não deixem de indagar se uma família pode viver com o salário mínimo, o pai e mãe 
desempregados e uma casa sem fornecimento de água e sem luz. E se uma criança pode ser educada 
para a vida numa escola pública abandonada pelo governo, que finge que paga aos professores e 
funcionários. Na sociedade capitalista, a educação é ela própria, um negócio, uma atividade lucrativa 
e exclusiva de alguns. 
 
2º mito “O Comunismo é a socialização da pobreza! Milhares morrem de fome!” 
O livro Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, afirma que “O comunismo não retira a 
ninguém o poder de apropriar-se de sua parte dos produtos sociais, tira apenas o poder de escravizar 
o trabalho de outrem por meio dessa apropriação”.  
 
3º mito “É comunismo, mas usa telemóvel. 
O Socialismo não elimina o direito de cada indivíduo possuir bens que lhe são úteis, mas ao 
contrário: é a socialização dos bens produzidos para além do lucro! 
A URSS, lançou o primeiro satélite; logo enviaram o primeiro cão, o primeiro homem e a primeira 
mulher para o espaço. Também desenvolveram diversos desenhos televisivos. Para resumir, as 
sociedades comunistas deram grande contributos tecnológicos. 
 
4º mito “No comunismo temos que ser todos iguais!” 
Conforme disse Marx, “para fazer uma coisa hoje e outra amanhã, caçar de manhã, pescar à tarde, 
cuidar do gado à noitinha, criticar depois do jantar… Sem nunca se tornar caçador, pescador, pastor 
ou crítico”. Deste modo, o comunismo é baseado no oposto da uniformização: uma diversidade 
enorme não só entre as pessoas, mas até na “ocupação” de uma única pessoa. Como bem escreveu 
Rosa Luxemburgo: “Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e 
totalmente livres.”. 
 
6º mito “O comunismo é a privação das liberdades!” 
Não, não é – nem vai ser dependendo da vertente. Nas revoluções históricas, as revoluções Francesa, 
Chinesa e Russa foram justamente para derrubar modelos de governo monárquicos, por exemplo, 
não esquecendo os contributos para o fim das Ditaduras Fascistas na Europa e no Mundo, inclusive 
em Portugal com o 25 de Abril de 1974.  
 
7º mito “É socialista/comunista? Então tens que dar tudo o que tens” 
É engraçado, pois Marx nunca disse isso. Quem disse foi Jesus, em Mateus 19:21: 
“Jesus disse-lhe: “Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás 
um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me.” 
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A maior parte dos críticos do marxismo são justamente conservadores cristãos, então é irónica alertar 
para esta possibilidade. 
 
 

O PCP e o PEV (Partido Ecologista “Os Verdes”), na sua integração como Coligação Democrá-

tica Unitária (CDU), têm se batido por princípios fundamentais e indispensáveis a uma sociedade 

justa, destacando-se: 

– o direito ao trabalho; 

– o direito à segurança social; 

– o direito à saúde; 

– o direito à educação e ao ensino, à cultura e ao desporto; 

– o direito à habitação; 

– o direito a um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado; 

– o direito à tranquilidade e segurança das populações; 

– o direito das mulheres à igualdade; 

– o direito dos jovens à realização pessoal e profissional; 

– o direito das crianças ao desenvolvimento harmonioso; 

– o direito dos idosos, reformados e pensionistas a uma vida digna; 

– o direito das pessoas com deficiência a uma vida integrada na sociedade; 

– o direito dos emigrantes e imigrantes à proteção dos seus interesses; 

A efetivação e aplicação universais destes direitos sociais fundamentais são um imperativo 

para garantir condições dignas de existência a todos os cidadãos e se alcançar uma sociedade mais 

justa, seja poder Internacional, Nacional, Regional ou Local. 

 
Passo então à apresentação dos candidatos à Assembleia Municipal da Calheta: 

1- Pedro Pessanha, 52 anos, Gestor 
2- Rogério Sousa, 31 anos, Técnico de esterilização de pescado 
3- Paula Brasil, 38 anos, Técnica de higiene e limpeza 
4- Ana Relva, 25 anos, Operadora de controlo de produção 
5- Manuel Amaral, 22 anos, Oficial marinha mercante 
6- Sílvio Silva, 21 anos, Desempregado 
7- Marisa Reis, 27 anos, Preparadora de conservas 
8- Alexandre Sousa, 23 anos, Operador de linha 
9- Marco Brasil, 40 anos, Trabalhador rural 
10- Margarida Ferreira, 23 anos, Operadora De caixa 
11- Lídia Brasil, 31 anos, Doméstica 
12- Victor Oliveira, 32 anos, Desempregado 

http://www.facebook.com/cdusaojorge
mailto:cdusaojorge@hotmail.com


3 

 

 

CDU/São Jorge 

 
• Tele: 912914126         • Página: www.facebook.com/cdusaojorge 
• Mail: cdusaojorge@hotmail.com   • Morada: Presa das Cruzes, nº2, Urzelina 

Destacar a média de idades de 30 anos, misto de juventude e experiência, com uma 
renovação a rondar 60%, um total de 40% de mulheres e 60% homens 
 

Agora dos candidatos à Assembleia Municipal de Velas: 
1- António Machado, 28 anos, Professor Estagiário 
2- Noélia Teixeira, 46 anos, Ajudante Sociofamiliar 
3- Hugo Mendonça, 31 anos, Professor 
4- Sandra Campos, 51 anos, Conservadora de Registos 
5- Albano Gomes, 22 anos, Estudante 
6- Vera Andrade, 41 anos, Assistente Operacional 
7- Alexandre Jorge, 20 anos, Estudante 
8- Vera Machado, 30 anos, Desempregada 
9- Margarida Teixeira, 57 anos, Assistente Operacional 
10- Moisés Soares, 26 anos, Bombeiro 
11- Cristina Regalo, 50 anos, Enfermeira 
12- Eva Azevedo, 38 anos, Sócio-Gerente 
13- André Azevedo, 18 anos, Servente 
14- Ana Rita Sequeira, 25 anos, Desempregada 
15- Sara Neves, 24 anos, Ajudante de Cozinha 
16- Ana Sousa, 21 anos, Desempregada 

Destacar a média de idades de 33 anos, misto de juventude e experiência, com uma 
renovação a rondar 85%, um total de 60% de mulheres e 40% homens 
 

Por fim os candidatos à Assembleia de Freguesia de Rosais: 
1- Alexandre Jorge, 20 anos, Estudante 
2- Vera Machado, 30 anos, Desempregada 
3- Ana Rita Sequeira, 25 anos, Desempregada 
4- André Azevedo, 18 anos, Servente 
5- Noélia Teixeira, 46 anos, Ajudante Sociofamiliar 
6- Ana Sousa, 21 anos, Desempregada 

Destacar a juventude do primeiro candidato e a coragem de assumir o compromisso de 
encabeçar a lista de candidatos que querem dar o seu contributo para a freguesia de Rosais. 
 

Realçar que 90% dos candidatos são independentes, o que demonstra de forma clara que 
mesmo não militando no PCP-PEV se identificam com o projeto da CDU. 
 

José Guilherme Machado, 14 de Agosto de 2021 
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