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Movimento Independente

Raul Castro, Carlos Agostinho 
Monteiro, Joaquim Ruivo e Antó-
nio Lucas. Estes são os rostos mais 
visíveis de uma candidatura indepen-
dente que vai mudar o rumo da Bata-
lha, projetando-a para o futuro. 
É uma equipa vencedora e que os Bata-
lhenses conhecem bem. Conhecem a 
honestidade e retidão do seu carácter. 
Conhecem a sua entrega, de alma e 
coração, a todos os projetos em que se 
envolvem e a qualidade do seu traba-
lho. Conhecem a capacidade individual 

de cada um dos elementos e do conjun-
to, em equipa. E sabem que os candida-
tos do Movimento “Batalha é de Todos” 
são verdadeiramente Independentes 
dos partidos e apresentam garantias de 
competência muito superiores às 
outras listas concorrentes. 
No dia 26 de setembro, os Batalhenses 
vão ser colocados perante um desafio 
novo. Nas Eleições Autárquicas, vão ter 
a oportunidade de escolher um partido 
tradicional ou um Movimento Inde-
pendente que junta os melhores de 

entre todos. Que junta elementos de 
várias idades e de diversos quadrantes 
políticos. Que congrega pessoas com 
provas dadas nas suas áreas profissio-
nais e que, ao contrário dos parti-
dos, não precisam da política 
para nada. Pessoas disponíveis para 
ouvir os Batalhenses e que vão colocar 
a Câmara e as Freguesias ao serviço das 
populações, e não servir-se delas.
Esta equipa sabe que há muito por 
fazer no Concelho da Batalha. A ausên-
cia de visão estratégica para o concelho 

tem sido gritante nos últimos anos. O 
desbaratar de dinheiros públicos em 
projetos de fachada, que não servem as 
reais necessidades da população, é uma 
marca do último mandato. Urge 
inverter o rumo - assim como urge 
inverter um PDM que prejudica o 
presente e o futuro do concelho.
Chegou o tempo de exigir mais e 
melhor para a Batalha. E não há 
ninguém mais capacitado para o fazer 
do que a equipa do Movimento Inde-
pendente “Batalha é de Todos”. 

Como projeta a Batalha dentro de 
quatro anos se for eleito?
Projeto um concelho onde as pessoas 
queiram mesmo viver e onde se sintam 
apoiadas. No nosso mandato, vamos 
trazer mais investimento, por um lado, 
e melhores condições para os que não 
podem trabalhar, por outro. Projeto 
também que cada uma das freguesias e 
localidades da Batalha vai sentir que 
tem na Câmara alguém que lhes dedica 
uma atenção especial.

O Raul Castro já desempenhou 
vários cargos de relevo. O que o 
fez levar a "arregaçar as mangas" 
e a candidatar-se de novo à Bata-
lha?
Nos últimos meses, foram inúmeras as 
solicitações que muitos Batalhenses me 
manifestaram, para que eu e o António 
Lucas pudéssemos colaborar numa 
alternativa democrática. Uma alterna-
tiva que devolva a Câmara aos Bata-
lhenses, face a uma gestão autocrática e 

que está cada vez mais distante dos 
munícipes. Sinto-me em casa na Bata-
lha e é com tristeza que vejo que o 
legado deixado por mim e pelo António 
Lucas está a ser desbaratado. Não 
podia ignorar ou ficar indiferente aos 
apelos para avançar.

Consigo na Câmara, o que vai 
mudar no concelho?
Vai mudar muita coisa. Em especial, 
vai mudar radicalmente a relação entre 
o município e os munícipes. Será uma 
gestão que assentará na proximidade e 
afetividade, na disponibilidade perma-
nente e na transparência, que marca-
ram os meus mandatos e os do António 
Lucas, num contraponto evidente ao 
autismo do executivo atual. Ao mesmo 
tempo, será uma gestão rigorosa e com 
o objetivo de minimizar as assimetrias, 
única forma de recolocar a Batalha no 
caminho do desenvolvimento.

O que está errado na governação 
atual?
Muita coisa. É fundamental uma trans-
formação radical no modelo de gestão. 
A Câmara deveria ter como prioridade 
responder aos desafios do desenvolvi-
mento do concelho e não ser uma força 
de bloqueio. Infelizmente, esta gestão 
autárquica decide em função do 
interesse de  alguns e não da maioria. A 
arrogância, a prepotência, as sucessi-
vas promessas e as mentiras têm sido 
uma constante. A maioria dos Bata-
lhenses, e isso é notório, sente-se 
amordaçada: é inaceitável que, em 
pleno ano de 2021, haja uma maioria 
remetida ao silêncio com medo de 
represálias. Por outro lado, a falta de 
visão estratégica é evidente. Esta 
gestão assumiu uma revisão do PDM 
que é lesiva dos interesses da Batalha e 
dos Batalhenses. Saíram empresas do 
concelho e outras, que aqui queriam 
investir, acabaram por procurar solu-
ções noutros territórios. Os apoios de 
retoma da economia foram só para 
alguns e são geridos de uma forma 
política, para a fotografia e para as 
redes sociais, e não com a dimensão 
que verdadeiramente mereciam os 

empresários, de maior ou menor 
dimensão, e os comerciantes. 
O funcionamento do Agrupamento de 
Escolas foi prejudicado pela falta de 
apoio e pelos sucessivos atrasos na 
transferência de verbas… As Associa-
ções do concelho estão asfixiadas pelo 
atraso do pagamento dos apoios... São 
queixas que ouvimos todos os dias, mas 
sempre em voz baixa, para que não 
existam ainda mais represálias.. Tudo 
somado, achamos que é necessária 
uma mudança de procedimentos.

Quais serão as grandes priorida-
des para os primeiros dias?
Não sei o que vou encontrar na 
Câmara. Por isso, a primeira prioridade 
será a avaliação da situação financeira, 
a que se seguirão avaliações da gestão 
urbanística e da rede de apoios sociais. 
Só depois dessas avaliações poderemos 
endireitar o rumo da autarquia.

Este Movimento junta pessoas de 
vários quadrantes. O que os liga?
O elo de ligação de quem integra o 
Movimento Independente “Batalha É 
de Todos” chama-se Concelho da Bata-
lha. É pela Batalha e pelos Batalhenses 
que iremos lutar: pelo apoio à popula-
ção, em áreas fundamentais, como a 
Saúde; pelo trabalho conjunto com as 
Juntas de Freguesia; pela concretiza-
ção de projetos de âmbito social com as 
IPSS; por apoios financeiros consisten-
tes e pagos a tempo e horas. A equipa 
que reunimos em torno deste Movi-
mento dá-me todas as garantias.

Que mensagem quer deixar aos 
Batalhenses?
No próximo dia de 26 de setembro, os 
Batalhenses terão a oportunidade de 
decidir o futuro do concelho. O voto é 
secreto, pelo que podem votar em cons-
ciência, sem receio. Acompanhem as 
nossas propostas. Ponderem a relação 
que existia entre o município e a popu-
lação, antes da chegada do atual execu-
tivo, e retirem as conclusões. Com 
confiança, disponibilidade, humildade 
e respeito pelos Batalhenses, assumire-
mos o desafio que nos for confiado.

O nosso partido 
é o concelho da Batalha

JOANA GONÇALVES
Mandatária da Juventude pela Freguesia 

da Batalha

RAFAELA NOGUEIRA
Mandatária da Juventude pela Freguesia 

da Golpilheira

VASCO ROMÃO
Mandatário da Juventude pela Freguesia 

do Reguengo do Fetal
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“Não podia ignorar 
os apelos para avançar”

RAUL CASTRO EXPLICA, NESTA ENTREVISTA, 
O QUE O LEVOU A CANDIDATAR-SE 
DE NOVO À CÂMARA DA BATALHA. 
ESTE MOVIMENTO, DIZ, DÁ-LHE TODAS 
AS GARANTIAS DE MUDANÇA.

Batalha é de Todos - Movimento Independente BEDT-MI

Jovens do Movimento dizem: “Contem connosco”
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FERNANDO OLIVEIRA
72 anos, enfermeiro
Candidato à Junta de Freguesia da Batalha 

Foi com muito orgulho que decidi aceitar o convite que me foi feito para ser 
candidato à Junta de Freguesia da Batalha pelo Movimento Independente “Bata-
lha é de Todos”. 
Vocês conhecem-me. Sabem que sempre trabalhei em função das necessidades 
das pessoas da Batalha, a quem dediquei o meu tempo, quer como enfermeiro, 
quer ao longo de décadas nos Bombeiros Voluntários. Sou candidato à Junta da 
Batalha porque acredito que, com a minha equipa, podemos fazer mais e melhor 
pela freguesia. Com o envolvimento dos Batalhenses, voltaremos a contar com 
um concelho plural, democrático e que olha para todos de igual forma.

JOSÉ CARLOS FERRAZ
51 anos, agente de seguros
Candidato à Junta de Freguesia 
da Golpilheira 

É com orgulho que me apresento como 
candidato à Junta da Golpilheira. 
Todos sabem que estou sempre dispo-
nível para participar no que é necessá-
rio para o desenvolvimento da nossa 
freguesia. 
A equipa com que nos apresentamos 
aceitou este desafio porque nos preocu-
pamos com a Golpilheira. A nossa 
freguesia tem sido prejudicada pela 
Câmara atual, que não respeita a 
vontade do povo e discrimina de forma 
continuada quem foi eleito democrati-
camente. Precisamos de uma Batalha 
que seja de todos e para todos.

FERNANDO LUCAS
61 anos, bancário
Candidato à Junta de Freguesia 
do Reguengo do Fetal

Aceitei ser candidato à Junta de 
Freguesia de Reguengo do Fetal porque 
acredito que eu e a minha equipa pode-
mos voltar a impulsionar a freguesia e a 
potenciar o que ela tem de melhor: as 
pessoas e as condições naturais deste 
território. 
A equipa com que nos apresentamos 
tem disponibilidade total para servir os 
interesses da Freguesia do Reguengo 
do Fetal. Temos muitos anos de experi-
ência autárquica e sabemos o que 
precisa de ser feito por esta terra. Apre-
sentaremos respostas inovadoras para 
as necessidades dos mais idosos e na 
prevenção dos incêndios, entre outras.

FILIPE EUSÉBIO
46 anos, especialista de informática
Candidato à Junta de Freguesia 
de São Mamede

Aceitei o desafio de me candidatar à 
Junta de Freguesia de São Mamede 
porque os valores deste movimento de 
cidadãos são os que acredito. A minha 
equipa tem a ambição de concretizar 
projetos inovadores, que sirvam as 
necessidades das populações. A 
Câmara da Batalha esqueceu-se de São 
Mamede e não percebe que falta muito 
mais que um pavilhão.  
São Mamede tem graves carências, 
resultantes de uma população envelhe-
cida e que necessitam de ser urgente-
mente resolvidos. São fundamentais a 
instalação de empresas, a construção 
de um lar e a criação de equipas de 
apoio aos mais idosos, entre outras 
medidas.

JOANA GONÇALVES
Mandatária da Juventude 
pela Freguesia da Batalha

RAFAELA NOGUEIRA
Mandatária da Juventude 
pela Freguesia da Golpilheira

VASCO ROMÃO
Mandatário da Juventude 
pela Freguesia do Reguengo do Fetal

INÊS CONCEIÇÃO
Mandatária da Juventude 
pela Freguesia de São Mamede

As freguesias 
são aliadas 
e não inimigas
AS FREGUESIAS VÃO SER ALIADAS DA FUTURA PRESIDÊNCIA DA 
CÂMARA DA BATALHA. OS CANDIDATOS ÀS JUNTAS PELO 
MOVIMENTO "BATALHA É DE TODOS" FORAM ESCOLHIDOS PELA 
ENTREGA QUE DEDICAM ÀS SUAS TERRAS. OS QUATRO SÃO 
UNÂNIMES: "COM O RAUL CASTRO, O JOAQUIM RUIVO E O CARLOS 
AGOSTINHO MONTEIRO, VAMOS REMAR TODOS PARA O MESMO LADO. 
COM PROXIMIDADE, COMPETÊNCIA E CONFIANÇA!"

Os nossos 
Mandatários 
da Juventude

      Aceitei este desafio de alma 
e coração. Integro este grupo 
de trabalho porque acredito que 
a mudança é necessária no tempo 
e realidade que vivemos. 
A Batalha devemos ser Todos! 

      Mais importante que qualquer 
ideologia política são as pessoas. 
A oportunidade de dar o meu 
contributo para fazer da Golpilheira 
um lugar melhor é estimulante.

      O futuro constrói-se hoje. 
É importante mudar e ter consciência 
de que todos fazemos parte da 
mudança. Integro o Movimento para 
dar o meu melhor e ajudar a Batalha 
a ser novamente de Todos.

      Desde nova que me motiva o 
gosto pelas pessoas. Sempre tive a 
iniciativa de ajudar. Poder estender 
a mão e lutar por aquilo que as 
pessoas do nosso Concelho merecem 
foi o que me levou a aceitar este 
projeto.

Foi Presidente da Câmara Municipal da Batalha, entre 1990 e 1997. É 
deputado à Assembleia da República, depois de ter sido Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria. Presidiu à Comunidade Intermunicipal de 
Leiria, entre 2013 e 2019. 
A sua vida profissional está ligada às Finanças Públicas, tendo sido 
Subdiretor Geral da Autoridade Tributária. É Pós-Graduado em Gestão 
Autárquica, em Administração e Políticas Públicas e é Licenciado em 
Ciência Política. Tem vasta experiência associativa, com funções de 
Vice-Presidente da AG da Federação de Andebol, além de cargos nos 
Bombeiros Voluntários da Batalha, entre outros.

É Diretor do Mosteiro da Batalha desde 2013. Foi Professor de Histó-
ria, na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria, e no 
atual Agrupamento de Escolas da Batalha, mais de 20 anos. Foi o 
primeiro Presidente da Assembleia da Escola Secundária da Batalha. 
É Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, com Pós-Graduação no ICSH da Universidade de Lisboa. 
Entre os cargos que desempenhou, destacam-se o de Presidente de 
Direção do Centro de Património da Estremadura e Presidente da 
Assembleia-Geral da Amnistia Internacional-Portugal.

Foi vereador, vice-presidente e Presidente da Câmara Municipal da 
Batalha.
Desempenhou cargos não remunerados em instituições como a Asso-
ciação Nacional de Municípios Portugueses, o ISSS ou a CCDR Centro. 
Integrou o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria e presidiu 
à Assembleia Geral do Turismo Leiria-Fátima. Mantém forte ligação às 
instituições do Concelho, presidindo à AG dos Bombeiros Voluntários, 
da Misericórdia e da União Desportiva da Batalha. É contabilista certi-
ficado, responsável pela contabilidade de diversas empresas. Iniciou a 
sua carreira como bancário.

7 PRIORIDADES 
01 . SAÚDE
• Aproximar o Município das Unidades de Saúde Familiares do Concelho, respon-

dendo às suas necessidades e permitindo elevar a qualidade dos serviços prestados 
à população. Profissionais da saúde e utentes, todos têm a ganhar com uma ligação 
mais estreita entre as entidades.

• Construir uma nova Unidade de Saúde Familiar na freguesia da Batalha, 
dotando-a de meios complementares de diagnóstico e com apoio de uma equipa 
especializada na saúde mental e em especialidades geriátricas.

02 . FAMÍLIAS E JOVENS
• Apoiar a instalação de um Lar de Idosos (ERPI) na Freguesia de São Mamede, em 

estreita parceria com o Centro Social e Paroquial de São Mamede, e reforçar a 
capacidade instalada a este nível na freguesia da Batalha.

• Reforçar ações de promoção da qualidade de vida para a população sénior 
(ginástica geriátrica; ciclos de passeios e de intercâmbio institucional; ciclos de 
teatro, cinema, atividades ocupacionais para seniores  em cada freguesia).

• Implementar medidas concretas de apoio à fixação de jovens no concelho, nomea-
damente aproveitando a generalização do teletrabalho e do nomadismo digital.

• Criar em cada freguesia o Conselho Consultivo Jovem – um fórum de representati-
vidade para dar voz aos mais jovens na concretização de projetos ligados à área do 
ambiente, digitalização, mobilidade e modernização dos territórios.

03 . AMBIENTE E NATUREZA
• Construção de um parque verde, com piscina natural, junto ao Rio Lena. Será um 

espaço de lazer para os Batalhenses e turistas, estreitando a ligação ao rio.

04 . EDUCAÇÃO E CULTURA
• Criar uma Orquestra Ligeira de Música do Concelho, onde os jovens talentos 

tenham a oportunidade de desenvolver as suas aptidões musicais.
• Potenciar o papel do pessoal não docente na Ação Educativa, investindo em 

programas de formação e de qualificação contínua em áreas consideradas perti-
nentes para o desempenho das suas funções, como é obrigação da entidade profis-
sional.

05 . EMPRESAS E ECONOMIA
• Dotar o Município de “Linha Verde de Apoio ao Empresário”, com o intuito de 

agilizar e apoiar os processos de licenciamento.
• Ampliar e modernizar a Zona Industrial da Jardoeira e criar novas infraestruturas 

de Acolhimento Empresarial nas freguesias de Golpilheira, Reguengo do Fetal e 
São Mamede.

06 . ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
• Revisão urgente do PDM (Plano Diretor Municipal), que não serve o interesse dos 

Batalhenses. O atual PDM não permite a fixação de famílias e de empresas no 
território, traduzindo-se num obstáculo para o desenvolvimento sustentável do 
futuro, para a fixação dos filhos junto dos pais e para a atração das empresas, que 
nos últimos oito anos estão a abandonar o Concelho devido às fortes restrições 
deste PDM.

• Apostar no crescimento do parque habitacional da vila, no lado nascente do Rio 
Lena, e concluir a ligação da variante até à Estrada de Fátima.

• Revitalização urbana dos centros das freguesias, com rendas apoiadas.
• Aposta em aldeias inclusivas, dotando-as de todas as infraestruturas públicas, 

incluindo sistemas de partilha de bicicletas elétricas e zonas para a prática despor-
tiva ao ar livre.

07 . GOVERNAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
• Alterar o atual modelo de licenciamento das obras particulares, reduzindo os 

prazos de resposta e tornando o processo mais transparente, através da disponibi-
lização da consulta e acompanhamento dos processos por via de plataforma 
digital. 

• Gestão rigorosa e  transparente da Câmara, divulgando publicamente onde é gasta 
a despesa pública.

• Implementar o Orçamento Participativo em cada umas das freguesias.
• Criar o Conselho Económico e Social do Município para avaliação periódica das 

medidas de desenvolvimento sustentáveis para o concelho.

Um Presidente 
com obra 
feita e de 
contas certas
RAUL CASTRO
72 anos

JOAQUIM RUIVO
62 anos

Um Mandatário 
que conhece 
a Batalha 
como ninguém

Um candidato 
à Assembleia 

Municipal que sabe 
o que o concelho 

precisa

ANTÓNIO LUCAS
62 anos
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e realidade que vivemos. 
A Batalha devemos ser Todos! 

      Mais importante que qualquer 
ideologia política são as pessoas. 
A oportunidade de dar o meu 
contributo para fazer da Golpilheira 
um lugar melhor é estimulante.

      O futuro constrói-se hoje. 
É importante mudar e ter consciência 
de que todos fazemos parte da 
mudança. Integro o Movimento para 
dar o meu melhor e ajudar a Batalha 
a ser novamente de Todos.

      Desde nova que me motiva o 
gosto pelas pessoas. Sempre tive a 
iniciativa de ajudar. Poder estender 
a mão e lutar por aquilo que as 
pessoas do nosso Concelho merecem 
foi o que me levou a aceitar este 
projeto.

Foi Presidente da Câmara Municipal da Batalha, entre 1990 e 1997. É 
deputado à Assembleia da República, depois de ter sido Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria. Presidiu à Comunidade Intermunicipal de 
Leiria, entre 2013 e 2019. 
A sua vida profissional está ligada às Finanças Públicas, tendo sido 
Subdiretor Geral da Autoridade Tributária. É Pós-Graduado em Gestão 
Autárquica, em Administração e Políticas Públicas e é Licenciado em 
Ciência Política. Tem vasta experiência associativa, com funções de 
Vice-Presidente da AG da Federação de Andebol, além de cargos nos 
Bombeiros Voluntários da Batalha, entre outros.

É Diretor do Mosteiro da Batalha desde 2013. Foi Professor de Histó-
ria, na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria, e no 
atual Agrupamento de Escolas da Batalha, mais de 20 anos. Foi o 
primeiro Presidente da Assembleia da Escola Secundária da Batalha. 
É Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, com Pós-Graduação no ICSH da Universidade de Lisboa. 
Entre os cargos que desempenhou, destacam-se o de Presidente de 
Direção do Centro de Património da Estremadura e Presidente da 
Assembleia-Geral da Amnistia Internacional-Portugal.

Foi vereador, vice-presidente e Presidente da Câmara Municipal da 
Batalha.
Desempenhou cargos não remunerados em instituições como a Asso-
ciação Nacional de Municípios Portugueses, o ISSS ou a CCDR Centro. 
Integrou o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria e presidiu 
à Assembleia Geral do Turismo Leiria-Fátima. Mantém forte ligação às 
instituições do Concelho, presidindo à AG dos Bombeiros Voluntários, 
da Misericórdia e da União Desportiva da Batalha. É contabilista certi-
ficado, responsável pela contabilidade de diversas empresas. Iniciou a 
sua carreira como bancário.

7 PRIORIDADES 
01 . SAÚDE
• Aproximar o Município das Unidades de Saúde Familiares do Concelho, respon-

dendo às suas necessidades e permitindo elevar a qualidade dos serviços prestados 
à população. Profissionais da saúde e utentes, todos têm a ganhar com uma ligação 
mais estreita entre as entidades.

• Construir uma nova Unidade de Saúde Familiar na freguesia da Batalha, 
dotando-a de meios complementares de diagnóstico e com apoio de uma equipa 
especializada na saúde mental e em especialidades geriátricas.

02 . FAMÍLIAS E JOVENS
• Apoiar a instalação de um Lar de Idosos (ERPI) na Freguesia de São Mamede, em 

estreita parceria com o Centro Social e Paroquial de São Mamede, e reforçar a 
capacidade instalada a este nível na freguesia da Batalha.

• Reforçar ações de promoção da qualidade de vida para a população sénior 
(ginástica geriátrica; ciclos de passeios e de intercâmbio institucional; ciclos de 
teatro, cinema, atividades ocupacionais para seniores  em cada freguesia).

• Implementar medidas concretas de apoio à fixação de jovens no concelho, nomea-
damente aproveitando a generalização do teletrabalho e do nomadismo digital.

• Criar em cada freguesia o Conselho Consultivo Jovem – um fórum de representati-
vidade para dar voz aos mais jovens na concretização de projetos ligados à área do 
ambiente, digitalização, mobilidade e modernização dos territórios.

03 . AMBIENTE E NATUREZA
• Construção de um parque verde, com piscina natural, junto ao Rio Lena. Será um 

espaço de lazer para os Batalhenses e turistas, estreitando a ligação ao rio.

04 . EDUCAÇÃO E CULTURA
• Criar uma Orquestra Ligeira de Música do Concelho, onde os jovens talentos 

tenham a oportunidade de desenvolver as suas aptidões musicais.
• Potenciar o papel do pessoal não docente na Ação Educativa, investindo em 

programas de formação e de qualificação contínua em áreas consideradas perti-
nentes para o desempenho das suas funções, como é obrigação da entidade profis-
sional.

05 . EMPRESAS E ECONOMIA
• Dotar o Município de “Linha Verde de Apoio ao Empresário”, com o intuito de 

agilizar e apoiar os processos de licenciamento.
• Ampliar e modernizar a Zona Industrial da Jardoeira e criar novas infraestruturas 

de Acolhimento Empresarial nas freguesias de Golpilheira, Reguengo do Fetal e 
São Mamede.

06 . ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
• Revisão urgente do PDM (Plano Diretor Municipal), que não serve o interesse dos 

Batalhenses. O atual PDM não permite a fixação de famílias e de empresas no 
território, traduzindo-se num obstáculo para o desenvolvimento sustentável do 
futuro, para a fixação dos filhos junto dos pais e para a atração das empresas, que 
nos últimos oito anos estão a abandonar o Concelho devido às fortes restrições 
deste PDM.

• Apostar no crescimento do parque habitacional da vila, no lado nascente do Rio 
Lena, e concluir a ligação da variante até à Estrada de Fátima.

• Revitalização urbana dos centros das freguesias, com rendas apoiadas.
• Aposta em aldeias inclusivas, dotando-as de todas as infraestruturas públicas, 

incluindo sistemas de partilha de bicicletas elétricas e zonas para a prática despor-
tiva ao ar livre.

07 . GOVERNAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
• Alterar o atual modelo de licenciamento das obras particulares, reduzindo os 

prazos de resposta e tornando o processo mais transparente, através da disponibi-
lização da consulta e acompanhamento dos processos por via de plataforma 
digital. 

• Gestão rigorosa e  transparente da Câmara, divulgando publicamente onde é gasta 
a despesa pública.

• Implementar o Orçamento Participativo em cada umas das freguesias.
• Criar o Conselho Económico e Social do Município para avaliação periódica das 

medidas de desenvolvimento sustentáveis para o concelho.

Um Presidente 
com obra 
feita e de 
contas certas
RAUL CASTRO
72 anos

JOAQUIM RUIVO
62 anos

Um Mandatário 
que conhece 
a Batalha 
como ninguém

Um candidato 
à Assembleia 

Municipal que sabe 
o que o concelho 

precisa

ANTÓNIO LUCAS
62 anos
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Movimento Independente

Raul Castro, Carlos Agostinho 
Monteiro, Joaquim Ruivo e Antó-
nio Lucas. Estes são os rostos mais 
visíveis de uma candidatura indepen-
dente que vai mudar o rumo da Bata-
lha, projetando-a para o futuro. 
É uma equipa vencedora e que os Bata-
lhenses conhecem bem. Conhecem a 
honestidade e retidão do seu carácter. 
Conhecem a sua entrega, de alma e 
coração, a todos os projetos em que se 
envolvem e a qualidade do seu traba-
lho. Conhecem a capacidade individual 

de cada um dos elementos e do conjun-
to, em equipa. E sabem que os candida-
tos do Movimento “Batalha é de Todos” 
são verdadeiramente Independentes 
dos partidos e apresentam garantias de 
competência muito superiores às 
outras listas concorrentes. 
No dia 26 de setembro, os Batalhenses 
vão ser colocados perante um desafio 
novo. Nas Eleições Autárquicas, vão ter 
a oportunidade de escolher um partido 
tradicional ou um Movimento Inde-
pendente que junta os melhores de 

entre todos. Que junta elementos de 
várias idades e de diversos quadrantes 
políticos. Que congrega pessoas com 
provas dadas nas suas áreas profissio-
nais e que, ao contrário dos parti-
dos, não precisam da política 
para nada. Pessoas disponíveis para 
ouvir os Batalhenses e que vão colocar 
a Câmara e as Freguesias ao serviço das 
populações, e não servir-se delas.
Esta equipa sabe que há muito por 
fazer no Concelho da Batalha. A ausên-
cia de visão estratégica para o concelho 

tem sido gritante nos últimos anos. O 
desbaratar de dinheiros públicos em 
projetos de fachada, que não servem as 
reais necessidades da população, é uma 
marca do último mandato. Urge 
inverter o rumo - assim como urge 
inverter um PDM que prejudica o 
presente e o futuro do concelho.
Chegou o tempo de exigir mais e 
melhor para a Batalha. E não há 
ninguém mais capacitado para o fazer 
do que a equipa do Movimento Inde-
pendente “Batalha é de Todos”. 

Como projeta a Batalha dentro de 
quatro anos se for eleito?
Projeto um concelho onde as pessoas 
queiram mesmo viver e onde se sintam 
apoiadas. No nosso mandato, vamos 
trazer mais investimento, por um lado, 
e melhores condições para os que não 
podem trabalhar, por outro. Projeto 
também que cada uma das freguesias e 
localidades da Batalha vai sentir que 
tem na Câmara alguém que lhes dedica 
uma atenção especial.

O Raul Castro já desempenhou 
vários cargos de relevo. O que o 
fez levar a "arregaçar as mangas" 
e a candidatar-se de novo à Bata-
lha?
Nos últimos meses, foram inúmeras as 
solicitações que muitos Batalhenses me 
manifestaram, para que eu e o António 
Lucas pudéssemos colaborar numa 
alternativa democrática. Uma alterna-
tiva que devolva a Câmara aos Bata-
lhenses, face a uma gestão autocrática e 

que está cada vez mais distante dos 
munícipes. Sinto-me em casa na Bata-
lha e é com tristeza que vejo que o 
legado deixado por mim e pelo António 
Lucas está a ser desbaratado. Não 
podia ignorar ou ficar indiferente aos 
apelos para avançar.

Consigo na Câmara, o que vai 
mudar no concelho?
Vai mudar muita coisa. Em especial, 
vai mudar radicalmente a relação entre 
o município e os munícipes. Será uma 
gestão que assentará na proximidade e 
afetividade, na disponibilidade perma-
nente e na transparência, que marca-
ram os meus mandatos e os do António 
Lucas, num contraponto evidente ao 
autismo do executivo atual. Ao mesmo 
tempo, será uma gestão rigorosa e com 
o objetivo de minimizar as assimetrias, 
única forma de recolocar a Batalha no 
caminho do desenvolvimento.

O que está errado na governação 
atual?
Muita coisa. É fundamental uma trans-
formação radical no modelo de gestão. 
A Câmara deveria ter como prioridade 
responder aos desafios do desenvolvi-
mento do concelho e não ser uma força 
de bloqueio. Infelizmente, esta gestão 
autárquica decide em função do 
interesse de  alguns e não da maioria. A 
arrogância, a prepotência, as sucessi-
vas promessas e as mentiras têm sido 
uma constante. A maioria dos Bata-
lhenses, e isso é notório, sente-se 
amordaçada: é inaceitável que, em 
pleno ano de 2021, haja uma maioria 
remetida ao silêncio com medo de 
represálias. Por outro lado, a falta de 
visão estratégica é evidente. Esta 
gestão assumiu uma revisão do PDM 
que é lesiva dos interesses da Batalha e 
dos Batalhenses. Saíram empresas do 
concelho e outras, que aqui queriam 
investir, acabaram por procurar solu-
ções noutros territórios. Os apoios de 
retoma da economia foram só para 
alguns e são geridos de uma forma 
política, para a fotografia e para as 
redes sociais, e não com a dimensão 
que verdadeiramente mereciam os 

empresários, de maior ou menor 
dimensão, e os comerciantes. 
O funcionamento do Agrupamento de 
Escolas foi prejudicado pela falta de 
apoio e pelos sucessivos atrasos na 
transferência de verbas… As Associa-
ções do concelho estão asfixiadas pelo 
atraso do pagamento dos apoios... São 
queixas que ouvimos todos os dias, mas 
sempre em voz baixa, para que não 
existam ainda mais represálias.. Tudo 
somado, achamos que é necessária 
uma mudança de procedimentos.

Quais serão as grandes priorida-
des para os primeiros dias?
Não sei o que vou encontrar na 
Câmara. Por isso, a primeira prioridade 
será a avaliação da situação financeira, 
a que se seguirão avaliações da gestão 
urbanística e da rede de apoios sociais. 
Só depois dessas avaliações poderemos 
endireitar o rumo da autarquia.

Este Movimento junta pessoas de 
vários quadrantes. O que os liga?
O elo de ligação de quem integra o 
Movimento Independente “Batalha É 
de Todos” chama-se Concelho da Bata-
lha. É pela Batalha e pelos Batalhenses 
que iremos lutar: pelo apoio à popula-
ção, em áreas fundamentais, como a 
Saúde; pelo trabalho conjunto com as 
Juntas de Freguesia; pela concretiza-
ção de projetos de âmbito social com as 
IPSS; por apoios financeiros consisten-
tes e pagos a tempo e horas. A equipa 
que reunimos em torno deste Movi-
mento dá-me todas as garantias.

Que mensagem quer deixar aos 
Batalhenses?
No próximo dia de 26 de setembro, os 
Batalhenses terão a oportunidade de 
decidir o futuro do concelho. O voto é 
secreto, pelo que podem votar em cons-
ciência, sem receio. Acompanhem as 
nossas propostas. Ponderem a relação 
que existia entre o município e a popu-
lação, antes da chegada do atual execu-
tivo, e retirem as conclusões. Com 
confiança, disponibilidade, humildade 
e respeito pelos Batalhenses, assumire-
mos o desafio que nos for confiado.

O nosso partido 
é o concelho da Batalha

JOANA GONÇALVES
Mandatária da Juventude pela Freguesia 

da Batalha

RAFAELA NOGUEIRA
Mandatária da Juventude pela Freguesia 

da Golpilheira

VASCO ROMÃO
Mandatário da Juventude pela Freguesia 

do Reguengo do Fetal

PARA VOTAR NO MOVIMENTO “BATALHA É DE TODOS”

INÊS CONCEIÇÃO
Mandatária da Juventude pela Freguesia 

de São Mamede

ESTAMOS 
ONLINE

www.batalhaedetodos.pt
facebook.com/batalhaedetodos
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“Não podia ignorar 
os apelos para avançar”

RAUL CASTRO EXPLICA, NESTA ENTREVISTA, 
O QUE O LEVOU A CANDIDATAR-SE 
DE NOVO À CÂMARA DA BATALHA. 
ESTE MOVIMENTO, DIZ, DÁ-LHE TODAS 
AS GARANTIAS DE MUDANÇA.

Batalha é de Todos - Movimento Independente BEDT-MI

Jovens do Movimento dizem: “Contem connosco”


