
...abrir um horizonte
de esperança na vida
deste país, além de uma
necessídod e, co rresponde
a umo, possibilidade concreta.

Temos, enquanto povo,

a força e os meios bostontes.
Mobilizemos a coragem
e a confianço. Esto candidatura
é parte desso mobilizaçõo
e uma manifestaçõo de
cont'iança no povo pontuguês,
na mobilizaçõo de energios
e vontades para lutar
por umo.vida melhor
e por um Poís mois justo::'

JoãoFerreira
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É a candidatura dos trabalhadores
e que se coloca ao lado da valonização
dos seus salários e direitos. Que
valor"iza o trabalho e a Produção
Nacional e que sempre os coloca
no centno das suas preocupações.

Foram e sõo os trabalhadores, mesmo no
período do confinamento, que mantiverqm
e que mantêm o país afuncionor. Sõo os
trabalhadores quern cria a riqueza do país e
guern ossegurc serviços essencíois à nosso
vida coletiva. Nõo foiopenos com a COVID-79
que se tornaram imprescindíveis, já eram
ontes e continuarõ.o o ser imprescindíveis

Que está comprometida com a defesa
do Senviço Nacional de Saúde contra
o saque dos grupos pnivados. Que
sem tibiezas, sem hesítações, sem
confusões de semântica defende o SNS.

...t'oi e e com o Serviço Nocionol de Soúde,
e openos com o Serviço Nociono/ de Saúde,
uma valiosa conquista de Abril, que podemos
contar para delendermos o nosso soúde.

Depois de desertarem do combate à
pandemia, os grupos económicos privados
que fazem negócio com a doença querem
agora aproveitor-se das dificuldades do
Servíço Nacional de Saúde para embolsarem
rnoís recursos públicos e engordarem os
seus /ucros.

Que defende os senviços públicos
e as funções sociais do Estado
asseglrrando os dineitos a todos,
incluindo aos mais necessitados
e que se opõe ao seu isolamento e

estigmatização.



É a candidatura que está ao lado
dos pequenos e médios
empresários e agricultores,
dos pescadores e outras camadas
laboríosas, necusando a submissão
ao poden económico.

' Um Presidente da República verdadeiramente
comprometido com este juramento esta
necessoriarn ente comprometido com os
ínteresses dos trabalhadores, dos mulheres,
dosjovens, dos relormados e idosos, dos
pessoos com deficiêncio, dos discriminados,
dos desprotegidos, dos pequenos e médios

ernpresdrios, dos pequenos produtores."

É a candidatura que se bate contra
todas as discriminações
e desigualdades.

"Esto condidoturo, mois do que necessó.ria,
é indispensável e insubstituível na luta pela
igualdade, contrq todos os discriminações.

Pelo fim das discriminações e violências
que pesam sobre os mulheres, pelo direito
it igualdade no trabalho, nafamília e na
sociedade. Pelaerradicação do racismo e
da xenofobia. Contra as discriminações em

funçdo da religião, das convicções políticas, da
situação económics, da condição social ou da
orientação sexual. Aigualdade não pode ser
apends uma palavra inscrita nas páginas da
Constituiçdo, tem de ser realidade''

É a candidatura que assume
a Constituição da República
e que não hesita em defender
a independência e a soberania
nacionais contra todo o tipo
de imposições.

"A Constituição conservs um sentido geral
de progresso e de justiça sociol, um

valioso programa de desenvolvimento, que

considero inseparáveis os vertentes política,

económica, sociql e cultural da democracia,
oliodos à soberania e independência
nacionais. Um programo que inscreve os
direitos dos trabalhadores como intrínsecos
it democracia; que reconhece às mulheres
o direito à igualdade no trabalho, na Jamília
e na sociedade; que consogro importantes
direitos dos crionços e dosjovens, dos
reformados, dos cidadãos com deÍiciência;
que proíbe os discrirninações, as exclusões e

combate os injustíços sociais; que preconiza

a subordinação do poder económico ao
poder político."

É a candidatura herdeira de todos
os combatcs travados pela
liberdade e a democracia,
co§sequente com o proiecto
e o ideal transformador que assume.
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A24deJaneiro, o povo Pontuguês
tem a opontunidade de,
num momento difícil da vida
nacional, fazer ouvir a sua voz,
escolhendo João Ferreira
para Presidente da República.

O apoio e o voto na candidatuna de João
Ferneina é um compromisso em valones
que condicionanão sempne o exercício das
funções do Pnesidente da República, darão
força à denrota de pnojectos reaccionários
e anti-democráticos, contnibuinão pana

combater a política de direita e de
confronto com a Constituição da República
e influencianão o rumo da vida nacional no
sentido do desenvolvimento e do pnogresso.

É o apoio e o voto numa candidatura que
não trai e que dá garantias para a defesa
intransigente dos interesses naeionais.

É o apoio e o voto na candidatura da
coragem, daconfiança, de um horizonte de
esperança, por um Portugal com futuro.
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