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JORNAL ECONÓMICO   |  27 DE JULHO 2021

“ESTÁ NA HORA DE LIBERTAR 
A ECONOMIA”

Leonor D’argent
Rádio Pax  |  19 de Julho de 2021

CRÓNICAS 
DE OPINIÃO

OUVIR

Iniciativa Liberal quer aumentar quota do IRS para os municípios até 10%
É uma das bandeiras dos candidatos autárquicos da Iniciativa Liberal (IL) e que 
o partido acaba de transformar em projecto de lei que entregou nesta quarta-
feira na Assembleia da República: os liberais pretendem aumentar a participação 
variável dos municípios de 5% para até 10% da quota do IRS dos contribuintes com 
domicílio fiscal nos respectivos concelhos. 
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À Câmara, Assembleia Municipal 
e Junta de Freguesia da

 Póvoa
de Varzim,

Beiriz e Argivai 
30 DE JULHO
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DIANA BAR

CORREIO DA MANHÃ   |  24 DE JULHO 2021

INICIATIVA LIBERAL 
CRITICA PARCIALIDADE DE 
INQUÉRITO DO NOVO BANCO 
QUE TEM COMO OBJETIVO 
“BRANQUEAR PAPEL” DO PS

JORNAL DO CENTRO   |  24 DE JULHO 2021

A CANDIDATURA
DA INICIATIVA LIBERAL
VAI ANDAR COM A CAMPANHA 
ÀS COSTAS

DN   |  24 DE JULHO 2021

BRUNO HORTA SOARES: 
“MUITAS VEZES NÃO SE SABE 
ONDE ACABA FERNANDO 
MEDINA E COMEÇA 
ANTÓNIO COSTA”

Ricardo Prata
Dinheiro Vivo |  29 de Julho de 2021

COVID-19 – 
OPTAMOS ENTRE 
LIBERDADE E 
SEGURANÇA?

LER ARTIGO

JORNAL OESTE   |  23 DE JULHO 2021

MIGUEL SILVESTRE 
CANDIDATO À CÂMARA 
MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 
PELA INICIATIVA LIBERAL

NOTÍCIAS DE LEIRIA   |  26 DE JULHO 2021

“MUITOS LEIRIENSES SÃO 
LIBERAIS MAS NÃO SABEM” 
– MARCOS RAMOS

GUIMARÃES DIGITAL   |  28 DE JULHO 2021

GIL LEITÃO É O CANDIDATO
DA INICIATIVA LIBERAL
À CÂMARA MUNICIPAL
DE GUIMARÃES

JORNAL DE MAFRA   |  27 DE JULHO 2021

ENTREVISTA COM EUNICE 
QUINTAS CANDIDATA
DA IL À CÂMARA MUNICIPAL 
DE MAFRA 

CANDIDATA LIBERAL

ENTREVISTA COM 
INÊS BRANDÃO 
CANDIDATA DA INICIATIVA LIBERAL
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO 

23 anos, Jurista

O que o motiva a ser candidata à Assembleia Municipal de Vila 
Nova de Famalicão?
A Assembleia Municipal, cargo ao qual me candidato, sempre me 
cativou. É o órgão municipal responsável por legitimar, controlar 
e limitar as ações levadas a cabo pelo Presidente e pela Câmara 
Municipal. Por isso, é através do qual que conseguirei prosseguir os 
meus objetivos de exigir, propor e trazer à colação questões fulcrais 
para o bem-estar dos famalicenses e para o desenvolvimento do 
concelho, através de ideias liberais. Só através da presença liberal 
na Assembleia é possível fazer valer o nosso projeto liberal.

Qual a primeira medida que implementaria após tomar posse?
Na hipótese de ser eleita, o que levaria à reunião em primeiro 
momento seria, muito resumidamente, a proposta de uma auditoria 
à atividade das empresas, serviços e associações municipais. 
Com o intuito de descobrir quais seriam as efetivamente úteis 
e necessárias para os munícipes, pondo termo àquelas que não 
preenchessem os requisitos, essencialmente, de proporcionalidade, 
necessidade e adequação. 
Impondo, ainda, de um ponto de vista mais formal, uma maior 
divulgação da data das reuniões e do seu modo acesso, tal como 
das deliberações das mesmas, em todas as plataformas e redes 
sociais do município. Tal medida, traria mais transparência para 
todos os famalicenses e maior fiscalização do poder.

Numa palavra o que falta em Famalicão?
Em Famalicão, essencialmente, falta mais proximidade à população 
e às suas reais necessidades, e uma verdadeira e forte oposição. 
As decisões egoístas que têm vindo a ser tomadas pretendem 
somente promover o poder partidário local, ao invés de promoverem 
a qualidade de vida dos cidadãos e a fortalecimento das empresas 
famalicenses. Uma das consequências que tem surgido, ao longo 
destes anos de governação, é a circunscrição do concelho de Vila 
Nova de Famalicão ao centro da cidade, i.e., o centro da cidade 
tem sido reabilitado, muitas vezes, sem necessidade de intervenção 
urgente, ao passo que a periferia, ou sejas, as freguesias, que 
rodeiam o concelho estão completamente esquecidas e deixadas ao 
abandono. As assimetrias entre ambas as zonas (a urbana e a rural) 
são gigantes, tanto ao nível do planeamento e desenvolvimento do 
território, como no tratamento dos cidadãos.

Como vai convencer os eleitores de Famalicão a votar em si?
No meu ponto de vista, uma campanha tem de se focar, 
essencialmente, nas principais propostas do programa eleitoral, 
nos pontos de divergência com os outros candidatos, demonstrando 
que se quer mais e melhor para o município, e que se é a melhor 
alternativa. No entanto, sempre adaptada à população em 
causa. Neste caso, para Famalicão penso que a peça chave para 
convencer os eleitores famalicenses passará pela divisão do 
conteúdo e do modo da mensagem entre os mais jovens e os mais 
adultos. Pois, os primeiros estão mais aptos a ideias mais frescas, 
mas também mais propensos a escolherem a casa partidária que 
mais se adequa aos seus interesses e de não seguirem a força das 
massas partidárias, já os segundos têm mais experiência, mas, por 
sua vez, não são tão flexíveis, optando sempre por seguir a ideologia 
com a qual se acostumaram ao longo da sua vida, dificultando 
assim a entrada da Iniciativa Liberal. Contudo, utilizando os meios 
e a mensagem adequados para cada um desses grupos, penso 
que conseguiremos reunir cada vez mais pessoas à nossa causa 
nestes meses que nos esperam, e não só.

A que político compraria um carro em segunda mão? E porquê?
Honestamente, sou uma pessoa muito leiga no que diz respeito a 
mecânica e ao mercado automóvel. Para mim, e como costumo 
dizer, um carro que ande está ótimo. Sendo assim, e tendo de 
escolher um carro em segunda mão, então a minha escolha passará 
principalmente pela confiança que o vendedor transmite de que o 
carro está em ótimas condições. Nesse prisma, compraria a António 
Costa, o político que mesmo estando ciente de que as coisas não 
estão a correr bem tem sempre um poder de oratória impressionante 
fazendo até o mais cético acreditar de que tudo está bem. 
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HOTEL DA PENHA
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IL CANDIDATA EMPRESÁRIO 
LUÍS DINIS À CÂMARA
DE LAGOA NO ALGARVE

POSTAL   |  29 DE JULHO 2021

INICIATIVA LIBERAL 
CANDIDATA ENGENHEIRO 
ANTÓNIO SEQUEIRA
À CÂMARA DE SILVES

FELGUEIRAS
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Liberal 
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ALAMEDA DA SANTA QUITÉRIA
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Arruada
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ENCONTRO EM FRENTE À ADAM - 
ÁGUAS DO ALTO MINHO
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“Gondomar 
depende de ti” 
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PASSADIÇO DE VALBOM (JUNTO
À CASA BRANCA DE GRAMIDO)
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Vila do Conde 
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JUNTO AO FORTE 
DE SÃO JOÃO BAPTISTA
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