
O que disseram sobre nós 
A verticalidade que te caracteriza é, seguramente, uma grande benesse que ofereces a Real e ao exercí-
cio do poder. Confio que tentarás mudar aquilo que deve e possa ser mudado em Real. 

Ricardo Eloi, Lisboa (mensagem deixada no nosso site na Internet) 

Outra forma de fazer campanha 
 
Mais uma vez a CDU foi a primeira força política 
a mostrar à freguesia a sua Equipa e a sua pro-
posta de acção para o próximo mandato ! 
 
Nada temos a esconder e como sempre damos a 
cara! Distribuímos o nosso plano porta a porta. 
 

Temos Equipa e um Projecto para servir a fre-
guesia e a sua população! 

 
Alguns aparecem nestas alturas nos 
cafés a cumprimentar todos. Nós con-
tinuamos a nossa vida normal, apare-
cendo onde sempre aparecemos.  
 

Preferimos investir o nosso tempo 
em projectar o futuro da freguesia 
e em encontrar soluções para os 
seus problemas. Apresentamos pro-

postas em vez de fazer ataques pessoais e falar 
da vida privada dos outros! 
 
A população já conhece o nosso trabalho ao longo 
de 4 anos. Já tem o nosso plano de acção e já 
conhece a nossa equipa. 
 
Nos próximos 4 anos a população terá voz. Não 
queremos governar sozinhos. Queremos 
governar com a população.  
 
Só se pode confiar no que se conhece! 

Como se faz campanha suja 
 
Foi lançada informação sobre factos da vida privada 
de um dos nossos candidatos, que já são de 2007 e 
que de uma forma oportunista foram repescados 
sem que se conte toda a verdade. 
 
Como sempre aproveita-se para deitar a baixo a 
honra e a dedicação de quem escolheu a nossa 

freguesia para viver e ao longo de 4 anos aqui 
lutou pelo desenvolvimento desta terra e pela 
resolução dos seus problemas. 
 
Em campanha eleitoral não pode valer 
tudo, muito menos devassar a vida 
privada dos adversários! 
 
Uma campanha serve para que cada 
um mostre o seu projecto. Mas prefe-
rem andar a colar cartazes e pendões 
com fotografias de candidatos à câma-
ra, ou então pagar rodadas. 
 

Terão medo de mostrar a sua equipa? Não terão 
ideias para o futuro da freguesia? 
 
Quem não aceita as leis do país e afixa mentiras 

sobre os seus adversários não pode merecer a 
confiança, e muito menos o voto da população 
da freguesia ! 
 
 
Não se deixe ir em lérias, só a CDU pode 



Ai o nosso dinheiro, como ele é gasto!!!! 
 

Casa de Apoio Social 
 
Só na placa foram gastos mais de 3 mil contos , sem que 
houvesse garantia da Segurança Social para funciona-
mento. Fora o resto realizado no mandato anterior e cujo 
valor desconhecemos! 
A Segurança Social disse-nos que não previa apoiar 
nenhum lar ou outra valência social na freguesia. 

A obra parou e mais nada se fez! 
Em 4 anos nada se fez para que a obra recomeçasse, 
nem um destino se propôs para esta casa! 

Uma herança pesada que é deixada à freguesia! 
 

 
Parque da Lameira 
 

No projecto inicial gastou-se 4 898,25€, mas 
como foi mal feito foi preciso fazer novas 
obras. 

Mas como estas novas obras também foram 
mal feitas, foi preciso fazer mais obras! 
Com todas estas novas obras gastou-se 

31353,91€  Seis vezes mais o valor do pro-
jecto inicial.  
Ao todo gastou-se 36 252,16€ (mais de 7 mil 
contos)! 

 

Placas de Sinalização 
 
Em 2007 a Junta gastou quase 300 contos em pla-
cas de sinalização e espelhos. 
 
Mais uma vez fez mal as compras, pois comprou pla-
cas pequenas, onde não se consegue ler ao longe as 
indicações. 
Só a uma curta distância é que se consegue ler as 
indicações. 
 

Segundo a lei as letras deviam ter no mínimo 14 
cm de altura e as placas 33cm de altura. 

O que disseram sobre nós 
Eleitos da CDU fazem história na aldeia de Real 

Jornal de Notícias,  edição de 22-05-2006 



O que disseram sobre nós 
Parabéns de um Social Democrata. Estais a fazer o que devia ser normalidade da Social Democracia. 
Mas muitos destes, actualmente, fecham-se em Gabinetes!!! 

José da Silva Maurício  (mensagem deixada no nosso site na Internet) 

O que foi prometido em 2005... 
 
Lembremo-nos de três promessas do nosso Presidente da Junta para este mandato: 
 

Real não pode parar! Por isso, prometemos dedicação, empenho e total disponibilidade para o 
trabalho e, porque não temos ambições pessoais nesta candidatura, queremos servir e ouvir a 
todos por igual, mas sempre atentos àqueles que mais necessitam, ajudando a resolver os vossos 
problemas e ouvindo as sugestões, anseios e críticas. 
 

Logo na primeira sessão afirmou que não tinha disponibilidade!  
Os mais necessitados foram esquecidos. Em 4 anos não foi capaz de obter um POC para empregar os 
desempregados da freguesia . Nem os apoios às famílias necessitadas da freguesia foi ca paz de 
divulgar . Que articulação com o Centro de Emprego ou com a Segurança Social foi capaz de criar? O que 
fez para avançar com a obra da Casa de Apoio Social? E os idosos, que apoio?  Um passeio em ano de 
eleições, para o qual nem convidou todos os idosos da freguesia? 
Um Presidente dedicado não trabalha apenas com a Câmara, luta com outras instituições para desen-
volver a sua freguesia e resolver os problemas da p opulação! 
 

(...) estou convicto de que tenho condições, merecendo a con-
fiança de todos vós, para desempenhar as funções de Presidente  
da Junta de Freguesia de Real! Saberemos junto da Câmara 
Municipal e de outras entidades reivindicar o que de melhor a 
nossa Freguesia merece! 

 
Que benefícios soube reivindicar? Nenhum ! Veja-se como está a estrada 
municipal sem sinais e protecções para os motociclistas. O mau estado 
da Estrada dos Abegões. O caminho Rural da Ribeira para os Abegões 
que não foi capaz de conseguir. O Lg. do Eirô que devia ser o cartão de 
visita de Real. Foi só gastar dinheiro que veio da Câmara em obras que 
se fizeram e refizeram como o Forno da Ribeira e as valetas da R. Cóne-
go Jaime. Veja-se o trabalho que foi feito no Lagedo e na R. das Cortes. 

Veja-se o caso da carreira em que não soube lutar pela manutenção da 
carreira durante o Verão, e foi o nosso Grupo que fez queixa a quem 
de direito e a carreira voltou a funcionar ! 
 

Esperamos que os nossos adversários, de uma forma séria e responsá-
vel, possam discutir e contribuir para o progresso da nossa freguesia, porque em democracia o plu-
ralismo é saudável e fortalece as instituições. 

 

O nosso Presidente pode-se gabar de ter tido os adversários sérios, que de uma forma responsável 
souberam lutar pelo desenvolvimento desta freguesia  e propor soluções para os seus problemas . 
Uma oposição que não caiu no facilitismo do dizer mal só por dizer mal, nem de fazer ataques pessoais 
sem fundamento ou acusações relacionadas com a vida privada dos outros. 

Ao contrário, a Junta ignorou por completo a Oposição e desrespeito u-a de uma forma muito pouco 
democrática , mostrando claramente que coloca os interesses partidários acima dos interesses da fregue-
sia! Uma Junta com um Presidente que soube injuriar membros da oposiçã o e mentir à Assembleia 
de Freguesia. 

Asfaltamento do caminho 
Ribeira/Abegões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nós Propusemos! 
A CM não quis fazer, a Junta 
não teve poder ou querer 
para reivindicar! 
Agora andam a calcetar!!!!! 



O Boletim 
 

Saíram 20 números distribuídos porta a porta.  
 Foram abordados assuntos importantes para a 
freguesia, dados a conhecer informações sobre 
os órgãos autárquicos, os direitos da população, 
noticias da freguesia, etc... 
Pela primeira vez, eleitos desta freguesia deram 
a conhecer o seu trabalho. Vários foram os elo-
gios sobre esta nossa iniciativa. 
Foi no boletim que ficou a saber os vencimentos 
dos eleitos da freguesia, o funcionamento do For-
no da Ribeira, ou o apoio às famílias carencia-
das, ou ainda as novas regras do recenseamento 
eleitoral! 

Sítio na Internet 
 

Querendo chegar aos que estão longe, e dis-

ponibilizando a todos, os que estão cá e lá, 

informações importantes, como sejam con-

tactos, legislação, informação sobre os 

órgãos autárquicos, história da freguesia, 

etc... 

Secções mais visitadas: Noticias, Equipa, 

Ligações/Contactos, Plano de Acção e 

Legislação. 

Câmara Municipal: Reivindicações 
 

Cientes das responsabilidades 

da Câmara Municipal para com 

a nossa freguesia exigimos da 

sua parte a resolução de impor-

tantes problemas como o 

saneamento básico, a sinalização e segurança da 

estrada municipal e problemas urbanísticos. 

Infelizmente, quase sempre não obtivemos as res-

postas necessárias. 

Contactos com a Administração Central 
 

Manifestámos junto da Administração Central e 
Regional a nossa posição face ao fecho da nossa 
Escola Primária e ao número baixo de médicos do 
Centro de Saúde de Penalva do Castelo. 
Estranhamos o silêncio da Junta de Freguesia! 
Que posições tomou? 

Forno de Real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propusemos a sua requalificação! 
Apesar da Junta não prever aqui obras, aco-
lheu a nossa sugestão! 
 
Problema resolvido por proposta da CDU! 

O que disseram sobre nós 
Vejo que o vosso Boletim está no bom caminho, bem dividido, fácil de ler e é informativo, é isso que as 
pessoas precisam, que lhe seja dadas informações, elas próprias depois fazem a sua análise positiva ou 
negativa sobre as coisas e acontecimentos. Bom trabalho e coragem para que haja continuidade.  

Virgílio Ribeiro, Lisboa (Mensagem enviada por e-mail) 



Visita do Deputado d’Os Verdes 
 
Pela 1ª vez um deputado nacional visitou a nossa 
freguesia. Fê-lo o deputado Francisco Madeira Lopes 
a convite da CDU para se inteirar dos problemas de 
saneamento da freguesia. 
Depois de ver a situação colocou por escrito pergun-
tas ao Ministério do Ambiente e à Câmara Municipal. 
A CM nunca respondeu, mostrando a sua falta de res-
peito para os representantes da nação eleitos pelo 
povo. 
O Ministério respondeu e descobriu-se que afinal 
a Câmara  é que estava a empatar o assunto ao 
não enviar os documentos necessários para a 
licença ser emitida! 
O que é facto é que a Câmara enviou os documentos 
e deu inicio à obras. 
Terá sido coincidência? Cremos que não, se não 
fosse a pressão da CDU e a visita do deputado 
talvez hoje ainda tivéssemos fossas na Ribeira! 

Participação nas sessões da Assembleia de 
Freguesia 

 
Aqui defendemos o nosso programa de acção e 
os direitos da população constituídos na Lei! 
Não quisemos ser meros votantes de propostas 
da Junta de Freguesia. Assim, preparámos cada 
sessão, apresentando uma opinião fundamenta-
da para cada proposta. Quando necessário apre-
sentámos as nossas propostas e lançámos à dis-
cussão, no período antes da ordem do dia, temas 
importantes para a nossa freguesia! 
A Assembleia de Freguesia não um mero local 
para se votar as propostas da Junta de Fregue-
sia, deve também ser um local de reflexão sobre 
os problemas que atingem a nossa freguesia! 

Fim das Fossas na Ribeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câmara demorou 22 meses a enviar documen-
tos para licenciamento!!! 

Só depois da visita do Deputado da CDU/Os 
Verdes é que enviou os documentos e começou 

as obras!!!! 
Terá sido só coincidência? 

Colaboração com a Junta de Freguesia 
 

Várias foram as vezes que abordámos a J.F. apresentando problemas que atingiam a 

nossa freguesia, mas também propostas para a eventual resolução dos problemas e 

melhoria das condições de vida da população! 

Infelizmente, o eco que temos, foi a afirmação da falta de disponibilidade e de meios, a burocracia 

para se conseguir apoios do Estado, e a esperança de que é mais fácil pedir ajuda à Câmara Muni-

cipal. Onde está quem prometeu “dedicação, empenho e total disponibilidade para o trabalho”!  

O que disseram sobre nós 
O V/ empenhamento na defesa dos interesses locais continua a ser um exemplo de cidadania, que é dig-
no de muito apreço. Continuem, pois só assim a vida tem dignidade. Um abraço 

Manuel Cunha (Mensagem deixada no nosso site na Internet) 



Transporte Escolar 
 
Uma das nossas preocupações  com a ida dos nossos alunos 
para Castelo de Penalva, primeiro para as AEC’s e depois 
definitivamente, foram as condições em que eram transpor-
tados! 
 
Reclamámos junto da Câmara Municipal e denunciámos à 
GNR a situação em quem eram transportadas as crianças 
sem quaisquer condições de segurança. Não cumprindo 
assim a Lei! 
 
Quando questionado com o problema da segurança das 
crianças de Real o Presidente Câmara respondeu à Radio 
Noar: “Neste caso concreto são apenas três alunos, por-
tanto não se justifica sequer esta questão” 
Em declarações ao Diário de Viseu queixou-se da rigidez da nova lei que fez aumentar a seguran-
ça no transporte escolar! 
Uma colisão a 50km/h sem protecção equivale a uma queda de um 3º andar! 

Será que a vida de três crianças não é importante! 

O que disseram sobre nós 
Oi gente de minha terra que prazer ter um serviço desses para a nossa gente Abraços de quem está longe  

Luís Abrantes Batista, Estados Unidos da América (Mensagem deixa no nosso site na Internet) 

Vencimentos dos eleitos ao longo do mandato 

As senhas de presença que o nosso Grupo teve direito foram aplicadas no pagamento da impressão do 
boletim e da impressão do trabalho sobre a história e o património da freguesia, que foi distribuído por ins-
tituições locais e bibliotecas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras  de última hora 
 
Na recta final do mandato começam as obras para encher o olho  
da população, quem sabe numa caça ao voto! 
Para quê que se abriu outro caminho a partir do Maninho, em 
Real? Para quê calcetar a Calçada na Ribeira, quando podia ter 
levado um tapete de alcatrão até aos Abegões? 
 

 2005 2006 207 2008 2009 

Presidente JF 253,79/mês 257,67/mês 261,54/mês 267,03/mês 274,77/mês 

Secretário JF 203,03/mês 206,14/mês 209,23/mês 213,62/mês 219,82/mês 

Tesoureiro JF 203,03/mês 206,14/mês 209,23/mês 213,62/mês 219,82/mês 

Membros AF 12,69/sessão 12,88/sessão 13,08/sessão 13,35/sessão 13,74/sessão 

A carreira deixou de circular no 
Verão!  
A Junta não soube resolver o assun-
to! 
 
A CDU fez queixa a quem de direito 
e a carreira voltou a circular diaria-
mente! 



Demos história ao longo de 4 anos... 
 
Ao longo dos 20 boletins fomos dando a conhecer um pouco da 
história da nossa Freguesia. 
Ficou a saber que... 
... Quintela de Azurara já quis anexar a Ribeira! 
... Na Baralha já existia uma ponte em 1433. 
... A Irmandade de Real já existia em 1758 
... Em 1758 a capela da Ribeira era dedicada a N.ª Sr.ª da Ouvida 
... A Inquisição tinha julgado pessoas de Real 
... Existe uma sepultura com cerca de 800 anos no S. Marcos 
... Existem gravuras rupestres em Real e na Ribeira 
... Real e a Ribeira já existiam em 1258 
... Quantos moradores existiam em 1527 
 
 

Vamos governar ouvindo a população 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nós oferecemos o trabalho... 

Eles recusaram! 
Nós colocámos na Internet e oferece-
mos às escolas e bibliotecas com o 
dinheiro que recebemos da A.F nes-
tes 4 anos. 

Muitos parabéns! Bom seria que todas as freguesias pudessem dispor de um trabalho com a qualidade do 
que aí foi feito. 

Nuno Soares, Lisboa 

O que disseram sobre nós 
simplesmente espantoso o que as pessoas com vontade de querer conseguem fazer.. parabéns 

João Carlos Abreu, Londres (Mensagem deixada no nosso site na Internet) 

Provas dadas 

Confiança no futuro 

Governar a Freguesia com a população 
 
A CDU pretende governar a freguesia de uma outra forma. Entendemos que não devem ser ape-
nas 3 pessoas fechadas numa Junta de Freguesia a governar toda a freguesia. 
 
Pretendemos dar voz à população para possa dar a 
sua opinião sobre os assuntos essenciais da fregue-
sia! 
Antes de elaborarmos o Orçamento e escolhermos 
as obras para cada ano, vamos dar espaço para que 
a população possa indicar as obras que ache priori-
tárias e vamos explicar como queremos aplicar o 
dinheiro em cada ano! 
 
Também quando planearmos as obras vamos ouvir 
as pessoas mais próximas das obras para que nos 
ajudem a planeá-las. Ninguém conhece melhor os 
problemas a ser resolvidos do que quem com eles 
vive todos os dias. 
 
Nunca tivemos medo de dar a cara e por isso no final de cada ano explicaremos às pessoas o 
porquê das obras que não conseguimos fazer, e prestaremos contas publicamente. 
 
Nada temos a esconder e por isso todas as decisões tomadas pela Junta de Freguesia ou pelo 
Presidente serão afixadas nas vitrinas.  
 
Aumentaremos o número de vitrinas e criaremos um boletim que será distribuído a todos. Cria-
remos também mecanismos para que possam dar sugestões, fazer reclamações sem terem que 
se deslocar à Junta de Freguesia. 



Uma Equipa, um projecto 

Para servir a freguesia! 
 

 

1 - Pedro Pina Nóbrega 
2 - Paulo Jorge Sousa Lemos 
3 - António Correia Nunes 
 
4 - Manuel Martins Sarmento 
5 - Manuel Filipe Abrantes Matos 
6 - Manuel Liberto Pina Almeida 
7 - Fernando Manuel Rodrigues 

Sarmento 
 
8 - Fernando Pina e Silva 
9 - António Manuel Lemos Almeida 
10 - Sérgio Miguel Martins Costa 
11 - Joaquim Ferreira de Lemos 
12 - Samuel Filipe Vicente Abreu 
 

Dia 11 de Outubro  
Vamos dar força à mudança 

 

A nossa freguesia encontra-se num estado desastroso, graças à governação do PSD 

nos último anos. É preciso “sangue novo” capaz de desenvolver novas estratégias de 

desenvolvimento e procurar novas soluções.  Que não se conforme com a incapacidade 

da Câmara Municipal e das outras entidades para resolver os nossos problemas. Que 

governe a Freguesia ouvindo a população! 


