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Mais em www.leiria.pcp.pt.
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II Tomo das Obras Escolhidas de Álvaro Cunhal
Decorreu ontem, 3 de Abril, a apresentação pública do II Tomo das
Obras Escolhidas de Álvaro Cunhal.
Intelectual brilhante e personalidade
de grande prestígio internacional,
Álvaro Cunhal foi um exímio organizador e dirigente político da classe operária, teórico destacado do marxismoleninismo e artista de apurada sensibilidade.
A sessão realizou-se no Centro Associativo Municipal de Leiria e contou
com a presença de várias dezenas de

pessoas que seguiram atentamente a
cativante comunicação de José Casanova, membro do Comité Central e
director do “Avante!”, a quem coube
apresentar obra.
Após animado debate, teve lugar um
porto-de-honra e a venda do livro,
num momento de fraternal e alegre
convívio que só terminaria por volta
da meia-noite.
Leiria viveu uma noite memorável.

CDU apresentou lista às eleições para o Parlamento
Europeu.
Os cinco primeiros candidatos:
1) Ilda Figueiredo (PCP)
2) João Ferreira (PCP)
3) Ana Rita Carvalhais (PCP)
4) Francisco Madeira Lopes (PEV)
5) Pedro Guerreiro (PCP)
Ana Rita Carvalhais é membro da
Comissão Concelhia de Leiria e do
Executivo da Direcção da Organização Regional de Leiria do PCP e
prestigiada dirigente sindical do
SPRC, da FENPROF e da CGTP.

D ENUN CIAMOS!
C e ns u r a e o cu l ta ç ão : p ar t e d a c o m un i ca ç ão s oc i a l de L e ir i a e s tá ap os t ad a e m i mp ed i r os
l e i t o re s e o p ov o de a ce de r em à i n fo r ma çã o s ob r e a s in i c i at i v as , p ro po s t as e to ma da s d e
p os i ç ão do PC P .

O PCP na Assembleia Municipal de Leiria
Sessões de
Dezembro de
2008 e de Fevereiro de 2009
Plano e Orçamento para 2009
O PCP, face, entre outros, ao irrealismo
das receitas apresentadas e à falta de
medidas para a qualificação da Maceira
e dos bairros urbanos, sobretudo da
freguesia de Marrazes, votou contra as
propostas do Plano e Orçamento.

Finanças municipais

O Povo e a Poesia estão na Rua
Lisboa
Grandiosa manifestação de 13 de Março

O Relatório da Inspecção-Geral de Finanças sobre o Endividamento no Município
de Leiria confirma o que sempre dissemos: de modo sistemático, nos anos de
2004, 2005 e 2006 (e nós já poderíamos
acrescentar 2007, 2008 e 2009) as maio-

rias PSD e PSD/CDS têm empolado desmesuradamente a Receita sem qualquer
sustentação na realidade.
Não houve e continua a não haver por
parte desta maioria uma gestão orçamental prudente. Também por isto o PCP
tem rejeitado os orçamentos e os planos.
O Relatório é, sobretudo, um libelo
acusatório às políticas de direita agora
conduzidas pelo PS, antes pela coligação
PSD/CDS, que retiram capacidade financeira e autonomia ao poder local e
querem tornar as autarquias meras
executantes das políticas dos seus governos, em flagrante violação da Constituição.

Moções apresentadas e aprovadas
O PCP apresentou uma moção para
baixar o preço do gás natural às indús-

SEJAMOS

Sim, é possível uma vida melhor!

HOMENS

Campanha em Leiria

LIVRES E
CRIEMOS
HOMENS
LIVRES

A Comissão Concelhia contactou com
trabalhadores da Justiça, das Finanças,
da Segurança Social, da Câmara, do
Hospital e de diversas empresas industriais.
Houve também contactos com a população no Mercado de Leiria.

Contacto com desempregados
BENTO DE JESUS CARAÇA

No âmbito de uma campanha nacional específica o Partido contactou
com trabalhadores desempregados e

à procura do primeiro emprego no
Centro de Emprego de Leiria.
Manifestação de 13 de Março
Vários camaradas da organização
concelhia de Leiria participaram na
gigantesca manifestação de 13 de
Março passado, convocada pela
CGTP.

trias de cerâmica e do vidro e outra
moção para despoluição sem demoras da
Ribeira dos Milagres e da Bacia do Lis em
geral.

Segurança e Centro Histórico
O PCP criticou veementemente a falta de
reuniões das comissões municipais de
Segurança e do Centro Histórico de Leiria
e acusou a maioria de não querer envolver todas as forças.

Reabilitar e requalificar pavimentos
O PCP apresentou uma recomendação
para que a Câmara de Leiria prepare um
plano de reabilitação e requalificação de
estradas e outros arruamentos do concelho, em muito mau estado por persistentes defeitos de técnicos das intervenções
e manutenção deficiente.

Vale a pena lutar!
Após um longo processo de luta, sob
a direcção de trabalhadores militantes comunistas, os trabalhadores da
Bordalo Pinheiro, nas Caldas da
Rainha, conseguiram que o objectivo
de manter a fábrica a laborar fosse
atingido.

Os trabalhadores comunistas de
Leiria, nomeadamente os dirigentes
e delegados sindicais, contribuíram
com entusiasmo e militância para o
êxito extraordinário desta inolvidável
jornada de luta e confiança.

Festa e luta
Aproximam-se dois momentos
exaltantes da vida e luta dos
trabalhadores e do povo: o
35.º aniversário do 25 de
Abril e a jornada do 1.º de
Maio
Instituto Politécnico de Leiria
Biblioteca José Saramago
pormenor interior

Leiria vai de novo comemorar o
aniversário da Revolução de
Abril e a jornada do 1.º de
Maio deve ser um momento alto
da luta determinada e confiante
contra a política de direita e
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por um novo rumo para uma
vida melhor.

Defender o Instituto Politécnico de Leiria
O Executivo da DORLEI do PCP
não aceita que o Politécnico seja
transformado em Fundação
pública de direito privado, uma
porta aberta para uma futura
privatização.
Mais em www.leiria.pcp.pt

Contra tudo o que era velho
Levantado como um punho
Em Maio surgiu vermelho
O cravo do mês de Junho.
In As Portas que Abril Abriu
Ary dos Santos

