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Vários rostos, propostas diferentes, um só objectivo: 
fazer crescer o partido e    GOVERNAR O PAÍS!

Foi a imaginação que nos permitiu deixar uma marca 
única na cena partidária portuguesa. Não apenas na 
nossa comunicação, onde isso é mais notório e 
genericamente reconhecido, mas em muitos outros 
aspetos menos visíveis, mas, porventura, mais 
importantes da ação política.

Foi a natureza imaginativa e criativa da nossa ação 
política que fez com que milhares de portugueses 
passassem a partilhar o nosso sonho de que é 
possível construir um Portugal mais desenvolvido, 
mais livre e onde cada um possa ser feliz à sua 
maneira. 

A nova liderança que emergirá em janeiro terá toda a 
legitimidade para definir a sua própria estratégia e as 
respetivas prioridades de ação, mas é bom lembrar 
que, para um liberal, é pessoa a pessoa que se muda 
um país.  E cada pessoa, na sua individualidade, 
precisa de ser inspirada por um mundo melhor, que 
só a imaginação pode revelar.

O meu desejo mais sincero nesta quadra é o de que a 
imaginação continue a ser o principal ativo do nosso 
partido.

Esta edição do MEGAFONE LIBERAL chega-vos às 
mãos em plenas Festas, época de concórdia e 
harmonia. Também vos chega em plena campanha 
interna para a liderança do partido, período de 
confronto de ideias. Duas tónicas diferentes que 
coincidem no tempo e exigem habilidade para, nestas 
linhas, respeitar uma sem ignorar a outra.

Respeitemos, pois, o espírito de concórdia natalícia, 
recordando a capacidade que a nossa Iniciativa 
Liberal tem demonstrado, ao longo da sua breve 
história, de se unir à volta da ideia de tornar Portugal 
num país mais liberal. A capacidade de, juntos, irmos 
ultrapassando obstáculos todos os dias, permitiu que 
possamos afirmar que há claramente um país político 
antes, e depois, do aparecimento da Iniciativa Liberal
.
Esta vitória política é de todos os liberais que se 
empenharam na luta diária, mas não aconteceu por 
acaso. É fruto de uma visão, de uma ideia de eficácia 
política e de uma estratégia, sem as quais não 
teríamos chegado aqui e cujo ingrediente principal, 
talvez vos surpreenda saber, foi a imaginação.

João Cotrim 
Figueiredo
Presidente

O NOSSO MAIOR ACTIVO

Habitação
OS DESAFIOS DA CAPITAL

Angélique Da Teresa
Deputada Municipal

que deputados socialistas concordassem connosco, 
mas ainda não chegámos lá;

• O programa de concessões para arrendamento 
acessível com privados tem de ser reavaliado e 
corrigido. O executivo tem sido esquivo, a Iniciativa 
Liberal já esteve reunida com entidades do setor, já 
fizemos o diagnóstico e vai ser uma das nossas lutas 
em 2023;

• A oferta não pode continuar a ser afunilada e no que 
depende da Câmara, a questão dos licenciamentos é 
gritante. Os esforços não são suficientes e já 
apresentámos várias sugestões;

• O maior proprietário do país (CML) contabilizava 
2.000 casas vazias, 1.400 da Gebalis e 800 estavam 
ocupadas ilegalmente. A IL é um dos poucos partidos 
a protestar contra estas ocupações e incumprimentos 
de quem se aproveita da falta de eficiência, apesar 
das pressões e da instrumentalização que têm 
tentado fazer contra nós. Vamos continuar a insistir;

• Desconhecemos o estado da resposta na rede 
municipal de habitação para vítimas de violência 
doméstica. Já entregámos um requerimento para 
exigir respostas ao executivo. Um tema que não 
vamos largar em 2023;

• Apresentámos documentos para desagravar o IMI já 
de si agravado tanto a nível municipal, como nacional.

Enfim… Continuem a colar-nos rótulos. É preciso muito 
mais do que isso para nos travar.

Em 2022, o grupo municipal da IL trouxe a habitação 
para a agenda política da capital, tirando o 
protagonismo à esquerda insistente na propaganda 
de que “se não fosse o setor público, os remediados 
não teriam teto” e ainda a máxima “os liberais não têm 
preocupações sociais, já que andam pelo Príncipe 
Real”.

Com factos, dados e exemplos europeus procurámos 
desmontar a retórica desta esquerda que esconde as 
suas falhas, apontando os bodes expiatórios de 
sempre: proprietários, fundos de 
investimento/grande capital, Alojamento Local, 
estrangeiros endinheirados e já agora os 
ultra-neo-cripto-liberais, que fundaram este partido 
há cinco anos, mas que são a causa de todos os 
males.

Temos vindo e continuaremos a insistir nos plenários e 
no Conselho Municipal de Habitação, onde já 
apresentámos um caderno de encargos com 
propostas liberais que vocalizamos para tentar mudar 
o paradigma da habitação:

• O êxodo da população em Lisboa é anterior ao 
Alojamento Local e na revisão do regulamento 
insistimos para que se analise todo o setor turístico, 
nomeadamente o hoteleiro. Conseguimos que o 
executivo o vá fazer;

• As políticas públicas de habitação devem incorporar 
os setores cooperativo, social e privado. Conseguimos 

LISBOA MAIS LIBERAL

FREGUESIAS

Grupos de Freguesia
PROXIMIDADE, PARTICIPAÇÃO CÍVICA E DESCENTRALIZAÇÃO

Estes grupos assumem o desafio de criar dinâmicas 
de trabalho frequentes, de superar os desafios da 
dispersão geográfica. Esta dispersão é fracionária e 
por isso limita a capacidade de sustentar a 
participação de forma contínua. Muitos dos novos 
membros de Lisboa, especialmente os jovens, 
assumem contextos temporários de habitação ou 
residem fora do concelho, o que também irá refrear a 
ação local. Porém, os grupos de freguesia 
representam o melhor contexto para que membros e 
simpatizantes estabeleçam proximidade, o contexto 
das freguesias será promotor do crescer. 

Nas freguesias em que elegemos deputados teremos 
um contexto favorável à mobilização desejável. O 
apoio aos autarcas, muitas vezes requisitados a 
processar documentação extensa e a tomar decisões 
num curto espaço de tempo, nas Assembleias de 
Freguesia, representa uma necessidade que pode ser 
transformada em ação.

Os grupos de freguesia serão um elemento ativador 
da participação dos novos membros do núcleo, para 
que participem e possam criar as suas dinâmicas, 
tomar ações concretas, com impacto visível e 
imediato. Através do Núcleo de Lisboa propomo-nos 
a instigar os membros para que se proponham a 
desenvolver este potencial.

As freguesias são órgãos administrativos do poder 
local previstos na Constituição da República 
Portuguesa caraterizados pelo impacto direto e 
concreto no dia-a-dia das pessoas. Simbolizam 
proximidade, participação cívica e descentralização 
política, princípios com afinidade ao Liberalismo e 
partilhados por muitos liberais.

Reconheço grande importância ao papel do poder 
local, às associações de cidadãos, e entendo que o 
liberalismo pode ser potenciado com a ação local. 
Através das associações será possível desenvolver 
contextos de proximidade, angariar cidadãos 
interessados em participar, mobilizar, consciencializar 
para as necessidades e problemas existentes em 
âmbitos definidos em concreto. As ações de 
proximidade nestes contextos permitirão converter 
simpatizantes em novos membros da Iniciativa 
Liberal.

Para aproximar e familiarizar os membros com as 
dinâmicas do Núcleo de Lisboa, o GCL organiza 
mensalmente workshops de ‘onboarding’. 
Habitualmente participados por membros 
recém-afiliados, nestes workshops os membros 
indicam áreas de competência ou de motivação que 
podem vir a desenvolver no Núcleo. Frequentemente, 
os membros sinalizam interesse na participação em 
grupos de freguesias, destacando a importância 
destas ações.

Pedro Martins
Grupo de Coordenação 

Local de Lisboa

EVENTOS MENSAIS

CÁ VAI LISBOA

Ratoeira na Av. António José de Almeida.

Sede do Bloco de Esquerda na Rua da Palma. 
Estes estão isentos de IMI.

Rua da Junqueira

E estes, na Av. Almirante Reis, por enquanto também 
não pagam pela “ocupação do espaço público”.

Freguesia de Arroios Freguesia de Arroios

Escadaria de acesso ao Coreto do Jardim encerrada.
A ferrugem não perdoa.

Freguesia do Areeiro Freguesia da Estrela

Há casos destes por Lisboa inteira e ajuda-nos a denunciá-los.
Envia fotografias e sua localização para lisboa@liberal.pt, assunto MEGAFONE. 

Serviço Nacional de Saúde
OS COBARDES NO FIM DA LINHA DA FRENTE

Diogo Drummond 

Propagam a ideia de que não há médicos suficientes 
quando Portugal é o terceiro país da OCDE com maior 
número de médicos por habitante.

Querem fechar urgências obstétricas em hospitais 
privados para garantir os blocos obstétricos no SNS. 
Ou seja, todos os portugueses que fazem um esforço 
financeiro para ter um seguro de saúde, porque 
conhecem as limitações do SNS, deixariam de poder 
usufruir do mesmo devido a mais uma ‘brilhante’ ideia 
socialista. 

Ainda têm de nos explicar o motivo pelo qual o SNS 
precisa de um CEO. Pretende-se apenas proteger um 
ministro da nomenklatura socialista dos constantes 
erros cometidos na gerência do SNS?

Parece que ninguém tem a coragem de dizer o que 
falta ao SNS: investimento. E não acreditem os 
portugueses que isso é igual aos mil milhões que o 
governo vai injectar no SNS. Isso apenas servirá para 
pagar todas as dívidas acumuladas ao longo dos 
anos. 

Cobardes não são os que continuam na linha da 
frente. Cobardes são os que não têm coragem para 
alterar o rumo do SNS. Cobardes são os que assistem 
ao fim da linha da frente e mantêm o mesmo rumo. 
Cobardes são os que não conseguem garantir os 
serviços mínimos de saúde para os portugueses.

Se tivesse de ser operado de urgência, gostaria que 
fosse um cirurgião a trabalhar há mais de 24 horas 
consecutivas? Se entrasse em trabalho de parto 
escolheria uma médica que estivesse há mais de 20 
horas sem fechar os olhos?

O fim, há muito previsível, do SNS parece infelizmente 
cada vez mais próximo agudizado por uma pandemia 
que nos levou ao limite e acelerou a degradação de 
todo um sistema, evidenciando que, politicamente, 
não foi feito absolutamente nada para o impedir.

Desde 2000 o Partido Socialista governou durante 13 
dos últimos 22 anos. O governo actual encontra-se no 
poder há sete anos e não fez qualquer reforma 
estrutural que tenha melhorado o SNS. Até quando vai 
culpar governos passados pelos problemas de hoje?
 
Em 2018 já tínhamos urgências sobrelotadas com os 
Hospitais a demonstrarem a falta de capacidade de 
resposta. Em 2019 assistimos a urgências pediátricas 
encerradas. Os problemas que hoje são notícia nas 
maternidades também não são novidade: apenas a 
normalidade que já se vivia nesse ano em que não era 
possível assegurar as urgências obstétricas nos 
quatro maiores hospitais da capital. Existem em 
Portugal centros hospitalares em que escalas de 
Obstetrícia e Ginecologia, assim como de outras 
especialidades, são garantidas com o menor número 
possível de médicos. 

Do nosso programa eleitoral:
“Afirmar a política externa portuguesa como uma 

política de defesa dos Direitos Humanos”

Mulheres do Irão
HEROÍNAS DO ANO

Tomás Eisele 
Meneses

mulheres iranianas. Em Lisboa, participaram nas 
várias manifestações organizadas pela Comunidade 
Iraniana. Em Outubro, depois da escalada de violência 
e repressão aos protestos pela morte de Mahsa Amini, 
a IL apresentou um projecto de lei para que o governo 
defenda sanções ao regime iraniano. Mas não é de 
agora que a IL demonstra preocupação com a forma 
como o Irão desrespeita os direitos humanos. Em Abril 
de 2021 interrogou o Governo sobre o sentido de voto 
do Estado Português na decisão de nomeação do 
Irão para Comissão sobre o Estatuto da Mulher das 
Nações Unidas. Da parte do governo português o que 
nos ensurdece é seu silêncio cúmplice. 

A revista Time elegeu a semana passada as 
Mulheres do Irão as Heroínas do Ano 2022.

Onde quer que falte liberdade, os portugueses 
podem e devem estar presentes. A luta pelos Direitos 
Humanos, pela Liberdade e pela Democracia, é e será 
sempre uma luta de todos os liberais, de todos os 
democratas. Pode e deve ser a luta de todos os 
portugueses.

A Iniciativa Liberal participou nas manifestações 
contra o regime tirano do Irão que tiveram lugar no 
Porto nas últimas semanas. Convidou representantes 
da Comunidade Iraniana do Porto a participar nos 
Finos Liberais e na Festa do 25 de Novembro. Tiveram 
a oportunidade de estabelecer contactos com várias 
personalidades que se comprometeram em apoiar a 
causa da liberdade do povo iraniano:  o presidente da 
IL, deputados da IL na Assembleia da República, a 
presidente da Federação Académica do Porto e o 
presidente da Câmara da cidade. 

No Parlamento, a iluminação da Câmara Municipal do 
Porto com as cores do Irão ou a cedência de um mural 
para fazer passar a mensagem são exemplos do 
sucesso desse apoio. A presença nos meios de 
comunicação social, importante nesta luta, saiu 
reforçada.

No dia 21 de Dezembro, o Grupo de Coordenação 
Local da IL Porto participou num evento cultural 
organizado pela Comunidade Iraniana. Em Setembro, 
os nossos deputados apresentaram um voto de 
solidariedade para com os manifestantes e as 

https://observador.pt/opiniao/baraye-pelas-heroinas-do-ano-as-mulheres-do-irao/

https://time.com/heroes-of-the-year-2022-women-of-iran/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=person-of-the-year&utm_term=world_&linkId=192718542&fbclid=IwAR0w7yd8dsJv_7xDJsFkKaOvRLP_dLirzFZqQCQ0UdqoiYDhaq8yRSufJsk

Serviço militar obrigatório:
UM SERVIÇO AO PAÍS

Teresa Mota 
Capitão

A IL defende que “este é o tempo de assegurar a 
evolução que fortaleça a esperança no nosso futuro 
coletivo”. Um programa de serviço militar obrigatório 
adequado às necessidades atuais do país permite a 
defesa do Estado de Direito contra as ameaças à 
democracia, estimula a resolução comunitária dos 
problemas, promove o patriotismo e a formação 
moral da sociedade e resguarda o futuro dos 
portugueses.

Alguns podem questionar o papel do serviço militar 
obrigatório numa sociedade liberal. No entanto, os 
impostos também são obrigatórios e o liberalismo é a 
favor de que assim se mantenha, mesmo no contexto 
da defesa da liberdade económica.

Os direitos humanos, a liberdade de expressão e a 
segurança, tomados por garantidos pelos europeus 
no século XXI, mostram-se hoje muito frágeis. A 
vulnerabilidade da identidade nacional e individual é 
real e a guerra na Ucrânia é um exemplo trágico de 
assalto à integridade de um país.

Se olharmos para os países da Europa que têm 
serviço obrigatório reparamos que estes são os que 
defendem mais afincadamente os direitos individuais 

e liberdades dos seus cidadãos. A Suíça manteve-se 
neutra em qualquer conflito até à data: o seu 
investimento constante em defesa permite uma 
posição de negociação vantajosa; está menos 
vulnerável a qualquer pressão social, política ou física. 
É inegável que esta neutralidade ao longo da história 
foi determinante na evolução de uma das economias 
mais fortes do mundo. 
Devemos ter em consideração que o serviço militar é, 
na sua génese, um serviço ao país. Mesmo numa 
economia global, o país (Estado-nação) é a entidade 
política que mais protege a liberdade individual que o 
liberalismo tanto aprecia. O serviço militar obrigatório, 
para além disso, permite o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para questões sociais urgentes 
em Portugal, preparando os jovens para que 
assumam um sentido de responsabilidade e 
participação ativa na resolução de problemas.

Jovem liberal:

Serviço militar obrigatório, um tema sobre o qual a 
IL não tem posição oficial.
Tu és a favor ou contra?
Envia a tua opinião (máx. 2.000 ch com espaços) 
para lisboa@liberal.pt, assunto MEGAFONE.

GERAÇÃO A+

OS DONOS DISTO TUDO

São os mordomos do universo todo

Senhores à força mandadores sem lei

Enchem as tulhas bebem vinho novo

Dançam a ronda no Pinhal do Rei

É FARTAR VILANAGEM!
DA CEO DA TAP E DA XANINHA QUE ARRECADOU MEIO 
MILHÃO, O COSTA NÃO SABIA E, ADEQUADAMENTE, 
NOMEOU SECRETÁRIA DE ESTADO DO “TESOURO”, 
JÁ NEM VALE A PENA FALAR MAIS. 

LIBERAIS: TEMOS MUITO TRABALHO PELA FRENTE…

PASSEMOS A OUTROS

PARA DISTRIBUIR AFECTOS É PRECISA UMA FROTA DE 
37 TOPOS DE GAMA.

Nos próximos 36 meses, a 
secretaria-geral da 
Presidência da República irá 
pagar mais de meio milhão 
de euros pelos contratos de 
aluguer da frota presidencial

“O MINISTRO FEZ O QUE TINHA A FAZER” 

“Gomes Cravinho (…) deu 
instruções para se "avançar 
com obras no antigo Hospital 
Militar de Belém. (…) Tinha-se 
calculado que o custo da 
obra ‘rondaria os 750 mil 
euros mais IVA, ou seja, cerca 
de 920 mil euros’ - a obra 
acabaria por custar 3,2 
milhões de euros. (…) Gomes 
Cravinho defendeu assim que 
fez ‘exatamente aquilo que 
devia fazer’."

“ISABEL SANTOS NÃO FALARÁ MAIS SOBRE O ASSUNTO” 

https://sicnoticias.pt/mundo/2022-12-21-Qatargate-portuguesa-foi-uma-das-que-deu-luz-verde-ao-financiamento-de-ONG-suspeita-5c133f96https://sicnoticias.pt/pais/2022-12-20-Tempestade-Perfeita-Cravinho-fez-exatamente-aquilo-que-devia-fazer-e1bbf332

https://zap.aeiou.pt/marcelo-renova-frota-automovel-513307

A NOSSA VOZ NA IMPRENSA

    Porque não escolher a prosperidade?
   ..Miguel Vargas

“Não existe interesse na prosperidade geral, mas apenas na 
de alguns. (…) Lamentavelmente, o nosso sistema e a nossa 
organização estatal não servem os interesses do país ou 
dos portugueses mas apenas de quem os domina.”

2 Dezembro 2022, Dinheiro Vivo

    Desistir dos jovens é desistir do país
  ...Carlos Guimarães Pinto

“Aos 14 anos (…) eu não gostava do capitalismo. (…) Via 
com atenção os criativos tempos de antena do PSR e 
fiquei entusiasmado com a fundação do Bloco de 
Esquerda.”

 3 Dezembro 2022, Novo Semanário

    Desigualdade e o liberalismo económico,          
.   a desconstrução de uma falácia
    .João Graça e Marcos Ramalho

“Nesta discussão ideológica a esquerda mais radical é a única que 
parece ter razão, pois defende um tipo de sociedade, a socialista, onde 
a desigualdade seria acentuadamente reduzida: todos seriam iguais… 
mas pobres.”

3 Dezembro 2022, Observador

     A morte anunciada do Partido Socialista 
     Miguel Vargas

“O partido socialista português (PS) está condenado a acabar 
como o partido socialista francês: remetido ao esquecimento por 
finalmente o eleitorado ter entendido que os seus excessos 
sufocaram a existência das pessoas.”

6 Dezembro 2022, Observador

    Marcelo, o viajante
    .Pedro Albuquerque

“Está na altura de o Presidente cumprir o seu dever, e de a 
Assembleia da República, através do seu excelentíssimo 
Presidente da Mesa, suscitar junto do Tribunal 
Constitucional a destituição de Marcelo Rebelo de Sousa.”

13 Dezembro 2022, Observador

    (n)A Democracia da Obediência
  ... Vicente Ferreira da Silva

“A gestão de um partido não é um exercício de 
agradecimento ou adulamento a quem manda. Pelo 
contrário, requer a exigência contínua da critica 
construtiva.”

18 Dezembro 2022, Observador

    Poder local democrático: 46 anos depois
.... Bruno Miguel Machado

“A verdade é que a reforma do Poder Local tem vindo a 
ser anunciada sistematicamente ao longo dos vários 
programas de governo, mas tem sistematicamente caído 
no esquecimento.”

20 Dezembro 2022, Jornal Económico

https://lisboaliberal.pt/clubedoscolunistas/
MAIS OPINIÃO LIBERAL NO NOSSO

A TEXTURA DO PAPEL

“O Estado é a grande ficção pela qual todos 
procuram viver à custa de todos os outros.”

    Como melhorar a ligação educação/trabalho?
  ...Pedro S. Martins

“os Ministérios da Educação e do Trabalho parecem 
manter-se distantes do problema do desajustamento 
educação/trabalho no país.”

22 Dezembro 2022, Observador

https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/porque-nao-escolher-a-prosperidade-14371353.html https://onovo.pt/opiniao/desistir-dos-jovens-e-desistir-do-pais-DF13164142
https://observador.pt/opiniao/desigualdade-e-o-liberalismo-economico-a-desconstrucao-de-uma-falacia/ https://observador.pt/opiniao/a-morte-anunciada-do-partido-socialista/?fbclid=IwAR0_8_h2evrdj81Zhw5ZEUPhR4fJicIz8OfcrjB_tmECwHiOa9kiMfHu18k&fs=e&s=cl

https://observador.pt/opiniao/marcelo-o-viajante/ https://observador.pt/opiniao/na-democracia-da-obediencia/
https://jornaleconomico.pt/noticias/poder-local-democratico-46-anos-depois-973848?fbclid=IwAR0aqZmDBc9iosKN06n4-uNMpYNo15hg1h9q6sdv2DlO2ouf564G4P9pJ0g https://observador.pt/opiniao/como-melhorar-a-ligacao-educacao-trabalho/

JUNTA-TE
AO NÚCLEO
DE LISBOA
NO DISCORD

Para continuar a acolher esta onda liberal, abrimos um espaço na plataforma Discord onde convidamos todos os 
liberais de Lisboa a juntarem-se.

Para aceder ao servidor do Núcleo Territorial de Lisboa clica aqui:
https://discord.gg/hzueCT2xvm

DISCORD
mais uma porta aberta para todos os liberais de Lisboa:

Um partido liberal é um partido de ideias, plural e descentralizado.
Assim apelamos à tua colaboração nesta plataforma de comunicação entre os membros do Núcleo Territorial de Lisboa.

Coloca-nos questões que gostasses de ver respondidas por alguém em  específico do partido, envia-nos denúncias de erros e aberrações da actual  
gestão autárquica, propostas de artigos de opinião e sugestões para a melhoria desta newsletter para: lisboa@liberal.pt

Esperamos o teu contributo!

O “MEGAFONE LIBERAL”
NAS TUAS MÃOS TAMBÉM

P A R T I D O

MEGAFONELIBERAL

https://www.facebook.com/IniciativaLx/ https://twitter.com/LiberalLisboa?s=20&t=eCTLOhj4HSWJvo--qPNYoA https://www.youtube.com/channel/UCR4LJqVL6YAopJX1Fl4ogEg/featured https://www.instagram.com/liberalpt.lx/
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