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DESTAQUE

ALTERNÂNCIA POLÍTICA

SUBSCREVE
AQUI

iniciativaliberal.pt

CANDIDATOS LIBERAIS

ENTREVISTA COM
NUNO 
CARRASQUEIRA 
CANDIDATO DA INICIATIVA LIBERAL
À CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

31 anos, Enfermeiro

O que o motiva a ser candidato a presidente de Câmara?
Em primeiro lugar, a convicção de que uma voz liberal será essencial nos 
órgãos municipais em Pombal. Uma oposição construtiva, que sabe ser 
incisiva nos momentos em que isso é necessário, mas que coloca o interesse 
municipal acima de qualquer interesse partidário. Uma oposição que não 
tem existido nos últimos muitos anos. Mas também a divulgação das ideias 
liberais que tanta falta fazem a este país.

Qual a primeira medida que implementaria após tomar posse?
É difícil escolher uma. Claramente a prioridade é o desenvolvimento 
económico, mas precisa de um conjunto de medidas que se complementam 
e podem dar  impulso necessário a um concelho com tanto potencial.

Numa palavra o que falta em Pombal?  
Iniciativa.

Como vai convencer os eleitores de Pombal a votar em si?
Demonstrando que este é o projeto das pessoas para as pessoas. De pessoas 
comuns e com vontade de fazer mais. Que não são profissionais da política, 
mas querem trazer o profissionalismo para a política.
E mostrando que uma boa oposição é importante para todos. Quanto melhor 
for a oposição, melhor será o poder. E a Iniciativa Liberal é a única voz da 
oposição em Pombal.

A que político compraria um carro em segunda mão? E porquê?
A nenhum. A atividade política implica fazer muitos quilómetros, que não é 
aconselhável quando se compra carros usados.

SUBSCREVE
AQUIiniciativaliberal.pt

CANCELAR  A SUBSCRIÇÃO

João Cotrim Figueiredo quer renovar áreas que votam nos mesmos partidos 
há vários anos.

“A FALTA DE ALTERNÂNCIA
É UM PROBLEMA”, DIZ LÍDER
DA INICIATIVA LIBERAL
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24
SETEMBRO

2021

ENTREVISTA COM
BRUNO MIGUEL 
MACHADO 
CANDIDATO DA INICIATIVA LIBERAL
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BRAGA   

39 anos, Jurista

O que o motiva a ser candidato a presidente da Assembleia Municipal?
Senti que na Assembleia Municipal de Braga, até à presente data, não existe 
qualquer elemento que defenda o concelho numa perspetiva liberal. Não 
tenho dúvidas que os eleitos da Iniciativa Liberal pautarão a sua atuação 
sempre na defesa dos Bracarenses, apoiando todas as propostas que 
pugnem por uma Braga Mais Liberal.

Qual a primeira medida que implementaria após tomar posse?
Uma das medidas que gostaria de ver implementada seria a Assembleia 
Municipal Jovem. Esta ideia destinar-se-ia a todos os jovens do concelho 
de Braga - a frequentar o 3.º Ciclo do ensino básico e ensino secundário 
-, e teria como objetivo permitir que os jovens Bracarenses apresentem e 
debatam propostas para o concelho de Braga.

Numa palavra o que falta em Braga?
“Alternativa”. A candidatura da Iniciativa Liberal vai corporizar em Braga 
uma alternativa a que esta cidade nunca “assistiu”. Vamos apresentar 
um conjunto de ideias para a cidade verdadeiramente disruptivas se 
comparadas com a atual governação autárquica. Achamos que se pode ir 
bem mais além do que temos assistido e vamos apresentar um conjunto de 
propostas realmente inovadoras para cidade, tendo sempre como princípio 
tornar Braga Mais Liberal.

Como vai convencer os eleitores de Braga a votar em si?
Pretendo passar a mensagem que uma bancada liberal na Assembleia 
Municipal de Braga fará a diferença. Seremos a voz dos bracarenses, nunca 
perdendo de vista a nossa matriz ideológica.

A que político compraria um carro em segunda mão? E porquê?
Naturalmente compraria um carro a João Cotrim Figueiredo. Pelo que 
conhecemos da sua pessoa, não há dúvidas que se trata de uma pessoa 
honesta e íntegra, que pauta a sua conduta por princípios éticos. Um 
garante de confiança e credibilidade.

ENTREVISTA COM
ANTÓNIO SEQUEIRA 
CANDIDATO DA INICIATIVA LIBERAL
À CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES   

55 anos, Engenheiro Informático

O que o motiva a ser candidato à Presidência da Câmara Municipal 
de Silves?
Motiva-me o desânimo das pessoas. Motiva-me a falta de ambição 
que se instalou no concelho e o desistir de muitos. Quando nos dizem 
sucessivamente “Não vale a pena”, “gostaríamos, mas não podemos”, ou 
“não conhecemos lá ninguém” isso é sinal que algo tem de ser feito.
O papel da Juntas de Freguesia junto das populações é muito importante, 
mas o papel de um presidente de uma autarquia que é o segundo maior 
concelho do Algarve, que tem um orçamento de quase 50M, que tem um 
território que se estende da serra até à praia de Armação de Pêra, uma 
das zonas mais bonitas do Algarve, onde o comboio de Lisboa e o auto-
estrada entram no Algarve não pode simplesmente baixar os braços e ficar 
contente com umas idas a Lisboa aos programas de televisão.
Tem de fazer muito mais, dia e noite pelo concelho. No Algarve, em Lisboa, 
em Bruxelas.
Silves tem de estar na boca do mundo. Só assim conseguimos apoiar os 
nossos empresários, trazer investimento, gerar emprego e oportunidades. 
Não podemos continuar num concelho fechado em si mesmo e preso a 
ideologias que só geram atraso social.

Qual a primeira medida que implementaria após tomar posse?
Os dias são grandes e dão para fazer muita coisa.
A primeira coisa que farei é explicar a todos no concelho que a partir desse 
dia o que conta é o mérito. Não o facto de ser primo ou de ser do partido.
Depois vou a todas as Juntas de Freguesia, falar com as equipas eleitas, 
explicar que Silves precisa de todos e conta com todos.
E para a parte da tarde, convido já daqui todos os empresários e empreen-
dedores a sentarem-se comigo para me ajudarem a encontrar soluções.

Numa palavra, o que falta em Silves?
Liberdade.

Como vai convencer os eleitores de Silves a votar em si?
Sem demagogias, sem promessas de apoiozinhos aqui ou acolá, sem 
precisar de invocar a estrada alcatroada onde não passa um carro ou o 
cartão do partido.
Estou a apresentar propostas concretas, para serem analisadas e discutidas 
por todos. Estou a dizer que não tenho uma varinha e um caldeirão de soluções 
mágicas. Tenho ideias, tenho modelos, tenho exemplos de sucesso e tenho a 
força de vontade e acredito nas pessoas, na sua força e na sua ambição.

A que político compraria um carro em segunda mão e porquê?
Essa pergunta não é difícil. A um socialista nunca compraria. Certamente 
mostrava-me o folheto de um carrão que até podia voar mas na prática era 
um carrinho, estava hipotecado, trazia umas dívidas da última revisão e uns 
impostos para pagar. De um comunista/bloquista só se quisesse daqueles 
já descontinuados, que não passam da primeira e normalmente só andam 
de marcha-atrás. Se fosse dos sociais-democratas o carro certamente 
vinham com a família toda atrás e ainda uns miúdos aos berros à volta 
o que não resultaria. Facilmente compraria a um liberal. O liberal falaria 
comigo com transparência, sem demagogias e provavelmente ainda me 
deixaria escolher a cor.

ENTREVISTA COM
MIGUEL BARROS 
CANDIDATO DA INICIATIVA LIBERAL
À CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS   

52 anos, Engenheiro e Gestor

O que o motiva a ser candidato a presidente de Câmara?
A vontade de transformar Cascais num concelho de oportunidades para 
todos, sem exceção, e não apenas para os mesmos de sempre. Onde o 
mérito e o esforço façam a diferença. A vontade de mudar Cascais para 
que o concelho seja uma referência nos próximos 10-20 anos em termos 
de desenvolvimento económico, urbanismo, mobilidade, ambiente, coesão 
social e educação. Em resumo, um concelho verdadeiramente liberal.

Qual a primeira medida que implementaria após tomar posse?
A redução da pesada carga fiscal municipal sobre famílias e empresas, 
acompanhada de uma rigorosa gestão dos recursos da autarquia. Somos 
capazes de fazer muito mais e melhor, e com menos recursos. Temos de 
sair do ciclo vicioso que os problemas se resolvem com maior carga fiscal, 
neste caso municipal.

Numa palavra, o que falta em Cascais?
Meritocracia.

Como vai convencer os eleitores de Cascais votar em si? 
Preparámos um programa detalhado do que propomos para Cascais, e 
um conjunto de candidatos que conhece bem os problemas do concelho e o 
que é preciso fazer. Temos estado, desde março e muito antes de qualquer 
outra força política local, num contacto constante com os munícipes para 
divulgar o nosso programa e os nossos candidatos. E temos sido a força 
política que mais oposição (e com resultados) tem feito ao atual executivo 
autárquico de Carlos Carreiras.
O programa que temos para Cascais é estruturante e verdadeiramente 
ambicioso, na mobilidade desde os corredores pedonais para pessoas 
com mobilidade pedonal à proposta da rede de metro ligeiro de superfície 
(com Oeiras e Sintra), na transparência com as mais exigentes medidas 
nesta área a nível autárquico em Portugal, no desenvolvimento económico 
na transformação de Cascais num polo de atração de empresas com 
fiscalidade competitiva e redução dos prazos de resposta e burocracia da 
câmara municipal e na intransigente defesa do ambiente nomeadamente 
das praias e ribeiras do concelho. 

A que político compraria um carro em segunda mão? E porquê? 
Tenho o mesmo carro há quase 22 anos, e na altura comprei-o novo. Tem 
sido mantido e gerido com rigor e cuidado, como gostaria que fosse gerida 
uma autarquia. Como não sei o suficiente de carros para avaliar um carro 
em segunda mão, não compraria nenhum, seja de um político ou não.

AGIR LOCAL, VOTAR LIBERAL
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