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1.VALORIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS MUNÍCIPES NA 

VIDA DO CONCELHO E MELHORAR A GESTÃO DA 

AUTARQUIA

Promover reuniões descentralizadas da Câmara e 

Assembleia Municipal nas freguesias, com intervenção 

do público em horário pós-laboral; implementar o 

Orçamento Participativo, promovendo reuniões para 

ouvir a população sobre obras prioritárias; criar uma 

linha verde gratuita para atendimento aos munícipes. 

Desenvolver medidas para qualificar os trabalhadores 

municipais através de acções de formação e de 

valorização profissional; considerar as opiniões dos 

trabalhadores e do seu  Sindicato representativo e 

garantir as expectativas profissionais dos funcionários 

através da abertura de concursos internos de acesso e 

corrigindo actuais situações de injustiça (por ex. o 

pagamento do abono por falhas). Com eleitos 

dedicados e interventivos, defenderemos mais 

competências para a Assembleia Municipal como 

fórum de participação e fiscalização.

Realizar reuniões regulares com as Juntas de Freguesia; 

elaborar, com estas, um novo Protocolo de 

Descentralização de competências e incentivar a 

criação de uma Associação de Freguesias do Concelho.

2.ATRAIR INVESTIMENTO E APOIAR A CRIAÇÃO DE 

EMPREGO

Concretizar a Zona Industrial/Empresarial da 

Murteira, S. Salvador e Vilar com incentivos à 

implementação de agro-indústrias; reivindicar a 

instalação de um Pólo Tecnológico; apoiar as 

associações do Sector Agrícola e acções de 

formação para agricultores; criar um Mercado 

Bimensal no Campo da Feira; dinamizar incentivos 

à prática da agricultura biológica e combater os 

transgénicos. Construir, após estudos de 

viabilidade, pequenas barragens para a promoção 

de reservas de água para rega. Transformar a Festa 

das Adiafas numa Feira de Actividades 

Económicas do Concelho, onde se divulgue as 

empresas ligadas ao sector agrícola; dar vida ao 

Mercado Municipal, com melhores condições para 

comerciantes e consumidores promovendo a ideia 

Produzir Local Consumir Local. Dinamizar o 

Comércio local, em parceria com comerciantes e 

ACIRO e AECC. Construir o Pavilhão Multiusos 

onde decorram os eventos culturais, feiras, 

certames do Município e possa ser um espaço ao 

serviço das Colectividades e Empresas do 

Concelho.

.3.APOSTAR NAS ENERGIAS RENOVÁVEIS E DEFENDER O AMBIENTE

Apoiar a implementação de unidades de produção de energias renováveis, salvaguardando os 

impactos negativos do ponto de vista paisagístico e ambiental. Utilizar energias renováveis nos 

espaços municipais. Concluir a rede de saneamento básico e o seu efectivo tratamento; 

promover a lavagem regular dos contentores e  tomar medidas para despoluir os rios e ribeiros. 

Fiscalizar a acção da RESIOESTE e ÁGUAS DO OESTE, opondo-se à sua privatização. Intervir na 

gestão da Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e na concretização do seu Plano de 

Ordenamento. Dar Vida e animação ao Parque de Lazer da Vila do Cadaval. Criar um Canil/Gatil 

intermunicipal. Dar cumprimento à decisão Judicial de encerrar a Suinicultura de Adão Lobo 

.Apoiar projectos de Educação Ambiental eAlimentar. 

4.GARANTIR MAIS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO AO 

LONGO DA VIDA

Investir no parque escolar modernizando as 

Escolas do 1º Ciclo. Reivindicar obras urgentes na 

Escola Secundária do Montejunto. Apoiar as 

Associações de Pais e Encarregados de Educação. 

E st i m u l a r  a  fo r m a ç ã o  p ro f i s s i o n a l  e  

requalificação de trabalhadores em ligação com o 

IEFP. Dinamizar a criação da Universidade Sénior 

no Cadaval.

O Cadaval não pode continuar a ser um concelho 

desconhecido, tem que assumir um protagonismo 

responsável e apostar na afirmação das 

potencialidades turísticas e nos recursos locais: 

criar um Roteiro Turístico que valorize o Morabito 

do Cercal, o Castro de Pragança e a Serra de 

Montejunto; incentivar o turismo rural e de 

habitação; criar o Museu do Vinho e do Mundo 

Rural, divulgar o Museu Municipal e o Núcleo das 

Castanholas e apoiar a criação de produtos 

(artesanato, doçaria, etc.) com a marca CADAVAL.

   5.VALORIZAR A IMAGEM DO CONCELHO   
   PROMOVENDO O TURISMO 

6.FIXAR A JUVENTUDE NO CONCELHO 
Apoiar a construção de imóveis ou 
reconstrução de degradados para habitação 
de jovens, a preços controlados; criar a Casa 
da Juventude; comemorar a Semana da 
Juventude; colocar em funcionamento o 
Conselho Municipal da Juventude. Fomentar 
o  e m p r e e n d e d o r i s m o  a p o i a n d o  e  
incentivando para que criem os seus negócios 
e se fixem no concelho.



7.CONSEGUIR MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA 
T O D O S  O S  L U G A R E S  C O M  M E L H O R  
PLANEAMENTO
Dar prioridade à Revisão do P.D.M tendo em conta a 

necessidade de corrigir situações de injustiça e 

promover um amplo debate público, tendo a 

preocupação de envolver a população na discussão. Os 

Planos de Urbanização previstos no PDM devem ser 

concretizados, bem como a AGENDA 21 LOCAL e o 

Plano Estratégico.

Definir, em articulação com as Juntas de Freguesia e 
as populações um Programa de Desenvolvimento 
das Aldeias e Casais do Concelho para resolver 
necessidades básicas e dar resposta pronta e eficaz 
para os pequenos problemas que surgem 
diariamente (buracos no pavimento, sinal 
derrubado, lâmpada fundida, etc.). Dinamizar a 
recuperação das áreas antigas através de 
incentivos à recuperação de imóveis degradados.

10.SER SOLIDÁRIO E APOIAR QUEM MAIS PRECISA
Dinamizar e inovar no apoio às crianças em risco, 
aos idosos, minorias étnicas, aos imigrantes, às 
pessoas com deficiência, através de: atribuição de 
Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino 
Superior e Técnico-Profissional; eliminando 
barreiras arquitectónicas; construindo habitação 
social; apoiando a assistência domiciliária aos 
cidadãos carenciados; apoiando o Banco de 
Voluntariado e a criação de Locais de Convívio e/ou 
construção de Lares e Centros de Dia. Reduzir as 
taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis IMI ( Ex-

contribuição autárquica)

9.DINAMIZAR A CULTURA E DESPORTO
Apoiar a criação local, promovendo Festivais de Teatro, Bandas Amadoras, Música, Danças de Salão, 
Folclore; descentralizar as actividades culturais pelas freguesias. Criar um Parque de desportos radicais, um 
circuito de BTT e promover a prática desportiva informal, através da adequação do espaço público. 
Dinamizar a utilização da Piscina Municipal por jovens e idosos e apoiar o Desporto Escolar. Clarificar os 
apoios às Colectividades através da elaboração de um regulamento para a atribuição de subsídios e a criar o 
Conselho Municipal de Colectividades de Cultura e Desporto. Promover a Semana da Cultura e Desporto do 
Concelho do Cadaval como actividades das associações . Realizar, anualmente, a Noite de Fado Alfredo 
Marceneiro. Afirmar a ANIMARTE como Feira de Educação e Cultura .Alargar o acesso à internet, em especial 
à rede sem fios.

8.MELHORAR A CIRCULAÇÃO NO CONCELHO
Reivindicar a conservação das actuais vias 
rodoviárias nacionais e assegurar a qualidade 
das vias municipais; melhorar os serviços dos 
transportes públicos; exigir a modernização 
da linha do Oeste e uma passagem superior 
em Vale Francas; garantir a construção de 
Variantes ao Cadaval, ao Vilar e à Murteira; 
m e l h o ra r  a  s e g u ra n ça  d e  p e õ e s  e  
automobilistas construindo rotundas ou 
desvios nos cruzamentos problemáticos (por 
ex. curva da Boiça, Adega Cooperativa do 
Cadaval, Casarão e Palhoça) e colocar 
semáforos limitadores de velocidade. 
Aumentar os lugares de estacionamento, criar 
áreas pedonais e condicionar a circulação de 
veículos pesados no interior da Vila. Melhorar 
a ligação à A1 e A8.

11.MELHORAR A SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS
Exigir mais meios humanos para a GNR, com maior 
proximidade às populações; dinamizar o Conselho 
Municipal de Segurança das Populações e reivindicar 
a criação de um Julgado de Paz.

Com a legitimidade de termos estado contra a decisão 
do Governo PS de encerrar o Centro de Saúde do 
Cadaval no período nocturno e a sua transformação 
em AC, com evidente prejuízo para os utentes, 
reivindicamos a melhoria do atendimento nos 
Hospitais de Torres Vedras e Caldas da Rainha; a 
rápida construção do Centro de Saúde do Cadaval 
com horário mais alargado, novas valências, meios de 
diagnóstico e primeiros socorros. Garantir  os 
cuidados de proximidade.

12.GARANTIR A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE



Ricardo Miguel              Carla Raposo               Humberto Germano      Adelaide Tavares         Marco Belo Carvalho     Aldina Batalha             José Lareiro                 Helena Santos

PCP                                                         PCP                                                     Independente                                       
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PEV          JCP                                                 PEV                            Independente                                        Independente                                       Independente                                        Independente                                         Independente
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Comerciante            Aux. Acção Médica       Emp. Balcão          Economista               Escriturária                Bancário                     Motorista                   Emp. Balcão           Professor                Estuda
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Manuel Janeiro    Leonor Quintino    
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                Independente    

Fernando Garcia     Afonso Jorge         Margarida Calçada Maria José Vieira     Carlos Santos      Eduardo Martins   Manuela Sousa   António Frade
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http://www.cadaval.cdu.pt
http://cadaval2009.blogs.sapo.pt

EEMM  MMAAIIOORRIIAA  OOUU  NNAA  OOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  
CCDDUU  VVAALLEE  AA  PP EENNAA  

Em altura de eleições, PS e PSD pedem 

o voto útil para ganharem as eleições. 

Desta vez, o voto útil é CDU pois exige 

uma mudança de rumo no Concelho e 

serve a quem dá: à população.

 Se Ganhar a CDU ganha o Concelho!

Mais do que votar em Partidos, em 

eleições autárquicas as pessoas 

contam muito. Se reconhece nestes 

candidatos capacidade para os lugares 

que se candidatam, não tenha 

preconceitos, vote por eles. Há uma 1ª 

vez para tudo: veja o exemplo de 

Peniche, em que a CDU ganhou, pela 1ª 

vez, a Câmara em 2005.

SSEEMM  PPRREECCOONNCCEEIITTOOSS  
VVOOTTEE  NNAA  EEQQUUIIPP AA  CCDDUU!!  

OO  VVOOTTOO  ÚÚTTIILL  ÉÉ  CCDDUU!!  
ÉÉ  OO  VVOOTTOO  QQUUEE  SSEERRVVEE    

AA  QQUUEEMM  OO  DDÁÁ!!  

Dia 11 vão ser eleitos  1 Presidente e 6 

Vereadores para a Câmara e 21 

membros para Assembleia. Em maioria 

ou na oposição, os eleitos da CDU 

assumem os mandatos em estreita 

ligação à população e assumem todas 

as responsabilidades que os eleitores 

lhes confiarem e não abandonam em 

caso de derrota. 

Fomos a oposição mais consequente à 

maioria PSD, se quer mudar em quem 

pode confiar senão em quem «lhes 

fez frente?»


