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Caneças Segue em Frente!

ARMINDO FERNANDES

JOÃO POLIDO
56 Anos

Reformado da PSP

MANDATÁRIO

HÉLDER GALVÃO
49 Anos

Funcionário Sindical

MANDATÁRIO

CANDIDATO 
À PRESIDÊNCIA

MARTA LOURINHO
27 Anos
Jurista

LUÍS PEREIRA
51 Anos

Bancário Reformado

BRUNO MARTINS
24 Anos

Técnico de Medicina 
Núclear

CANDIDATOS CANDIDATOSPrograma de Acção
Este programa não exclui outras acções que no
decurso do mandato, se revelem importantes
para Caneças e se integrem em critérios de
Honestidade, Trabalho e Competência.

Saúde e Acção Social
MAIS SAÚDE, MELHOR EQUIPAMENTO
Apoiar as instituições de carácter social, para que o seu trabalho

seja mais eficaz junto das famílias mais carenciadas.

Exigir que o Centro de Saúde seja dotado de mais pessoal técnico,

para suprir as faltas nos sectores médico, auxiliar e administrativo.

Pugnar para que o Serviço dos Cuidados Continuados seja

reforçado e chegue a mais população.

Pugnar pela prestação de melhores serviços de saúde à população,

nomeadamente, na marcação de consultas mensais e médico de

família.

Apoiar o Centro de Reformados, Pensionistas e Idosos, bem como

às suas iniciativas de carácter recreativo.

Rede escolar e Educação
MELHOR EQUIPAMENTO, MAIS CONDIÇÕES
Exigir a construção da nova Escola do Ensino Básico, com jardim-

de-infância, refeitório e área desportiva, no bairro de São Carlos.

Garantir a manutenção das instalações e restantes espaços

envolventes, nas escolas do ensino básico e jardins-de-infância.

Garantir o Apoio Psicológico aos alunos das Escolas da Freguesia.

Apoiar as iniciativas das Associações de Pais e Encarregados de

Educação.

Apoiar as AEC’s (Actividades Enriquecimento Curricular) no ensino

básico.

Apoiar as iniciativas dos Conselhos Executivos e das Associações

de Estudantes, que visem o desenvolvimento escolar.

Programa 
Eleitoral



MÓNICA MARTINS
36 Anos

Técnica Superior da
Administração Local

CANDIDATOS

ANTÓNIO FERNANDES
51 Anos

Motorista da Rodoviária 
de Lisboa

JOSÉ BRAGA
55 Anos

Formador Técnico

FERNANDA CARDITA
48 Anos

Funcionária Pública

RAÚL FERNANDES
54 Anos

Técnico Postal de Gestão
dos CTT

CANDIDATOS

TERESA SOUSA
55 Anos
Designer

JORGE GALVÃO
40 Anos
Fotógrafo

CARLOS SALVADO
56 Anos

Sub/Chefe dos S.B.L
Aposentado

Desporto e Juventude
NOVO PAVILHÃO E LOJA JOVEM
Ampliar e dinamizar a organização dos Jogos da Freguesia, em

conjunto com o movimento associativo.

Apoiar as Colectividades e Associações, na concretização das suas

iniciativas desportivas, nomeadamente, as dedicadas à captação de

novos jovens para a prática do desporto.

Organizar a Colónia de Férias Jovem, incluindo Idas à Praia e Visitas

Culturais.

Apoiar e desenvolver Programas de Ocupação de Tempos Livres

para a Juventude.

Promover a prática do desporto de manutenção da condição física

da população mais idosa, com iniciativas locais.

Reivindicar a criação do Espaço Jovem, em instalações existentes

para o efeito.

Promover a construção do polidesportivo, nos Campos, promessa

da Câmara não cumpriu.

Cultura, Tempos Livres 
e Turismo
BIBLIOTECA, MUSEU E ÁREA DE LAZER
Reivindicar a prometida instalação, em Caneças, da Extensão da

Biblioteca D. Dinis.

Realização de Fóruns e debates, sobre questões de reconhecido

interesse para o conhecimento da população.

Promover exposições temáticas, relacionadas com a história, cultura

e as tradições de Caneças.

Exigir à Câmara a transferência da Casa da Cultura e a criação de

um Museu Etnográfico para as instalações da Escola.

Organizar as Marchas Populares, com o apoio de activistas e

sempre que possível, em colaboração com as colectividades.

Construção de uma pista de manutenção com obstáculos e zona

de lazer, nos terrenos cedidos pela urbanização da Quinta das

Piçarras.

Promover a divulgação da Anta das Pedras Grandes e exigir a

construção do Jardim espaço envolvente, conforme projecto

aprovado pela Câmara.

Reabilitação das Fontes, com base na declaração de Interesse

Municipal, aprovado pela Câmara, e propor a sua abertura à

população.

Promover a criação de um programa turístico, com inclusão

obrigatória das fontes.

Realizar visitas dos eleitos, mensalmente, pela freguesia.

Segurança e Protecção
MAIS SEGURANÇA, MELHOR PROTECÇÃO
Exigir às Forças de Segurança Policial, mais e melhores meios

humanos e materiais para a prestação de um serviço, de acordo

com as necessidades da população.



PAULO GOUVEIA
44 Anos

Serralheiro Civil

CANDIDATOS

PAULO COSTA
45 Anos

Técnico de 
Ar Condicionado

ANA FERREIRA
41 Anos

Auxiliar de Acção 
Educativa

ADELINO JESUS
60 Anos

Aposentado da Função
Pública

LEONOR CARVALHO
55 Anos

Administrativa de
Coordenação Desportiva

CANDIDATOS

ANA ISABEL
32 Anos

Professora

JORGE GOMES
49 Anos

Ladrilhador

ANTÓNIO CALDAS
55 Anos

Funcionário Público

Prestar apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros de

Caneças, para um maior e mais eficiente serviço de defesa de

pessoas e bens.

Promover a limpeza dos acessos às matas e exigir que as mesmas

sejam limpas, assim como, outros locais que apresentem sinais de

perigo.

Apoiar os Bombeiros em acções e exercícios que visem a

prevenção do risco.

Propor Planos de Emergência para todas as Escolas e Lares, além

de outras informações complementares.

Exigir aos Serviços Municipalizados, a colocação de Bocas-de-

incêndio, em locais estratégicos da Freguesia.

Saneamento e Salubridade
MAIS E MELHOR HIGIENE PÚBLICA
Propor a substituição da velha rede de abastecimento de água,

evitando os constantes cortes por rebentamento.

Exigir a ligação das redes de esgotos que estão ligadas às linhas

de água, para o emissário central nomeadamente, no centro da vila.

Propor acções de desratização, mais frequentes e melhor

organizadas, no centro da vila e em pontos críticos da Freguesia.

Propor à Câmara um programa de acção com vista à limpeza das

linhas de água, para evitar a sua obstrução em tempo de crise.

Exigir aos Serviços Municipalizados, a colocação de mais

ecopontos.

Reforçar a admissão de pessoal nas áreas de varrição e

jardinagem, para chegar com melhor qualidade a toda a Freguesia.

Construção de um novo ossário no Cemitério e renovação dos

talhões mais antigos.

Propor a construção de uma nova Casa Mortuária, com mais

capacidade.

Urbanismo e Habitação
RECUPERAR OS BAIRROS, MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE
Apoiar as Associações de Proprietários e Moradores dos Bairros

de Génese Ilegal, nas acções de recuperação e legalização.

Propor à Câmara a criação de um programa de apoio à habitação

degradada, facultando materiais para a sua recuperação.

Exigir ao Município que não liberte as novas urbanizações sem a

conclusão das obras de arranjos exteriores.

Propor a discussão alargada à população do Plano Director

Municipal, para que sejam acolhidos o maior número de

contributos.

Exigir à Câmara, maior celeridade na aprovação do PDM, para que

sejam conhecidas as regras de loteamento e ocupação do

território.

Solicitar um estudo e revisão da rede de Iluminação Pública

instalada, com o propósito de corrigir situações de falta ou

deficiente iluminação.



Zonas Verdes e Ambiente
CRIAÇÃO DE ZONAS DE LAZER 
E DE MELHOR AMBIENTE
Construir novas zonas verdes, especialmente nos bairros de

génese ilegal.

Conservar e renovar as zonas verdes existentes.

Conservar todo o equipamento instalado, nomeadamente, nos

parques infantis, promovendo ainda a construção de um novo

parque.

Equipar todos os jardins e espaços ajardinados, com sistemas de

rega automática.

Promover acções de sensibilização para a defesa do meio

Ambiente e preservação da natureza.

Exigir à Câmara mais e melhor fiscalização, em zonas de

aparecimento de lixeiras clandestinas.

Exigir a requalificação do Jardim Central de Caneças, depois de

ouvida a população,

não deixando que aquele espaço seja descaracterizado.

Criar local para recolha de óleos alimentares queimados,

destinados à reciclagem.

Exigir a colocação de mais ecopontos, em lugares criados para o

efeito.

Transportes e Vias Públicas
MAIS TRANSPORTES, MELHORES ACESSOS
Estudar um novo circuito para a carreira urbana existente,

alargando o actual, a outros bairros, onde se justifique.

Reivindicar uma nova carreira até ao Bairro do Arco Maria Teresa,

com ligação a outros bairros adjacentes.

Propor a resolução do terminal rodoviário no centro da vila.

Exigir a colocação de novos abrigos e a reposição de outros

retirados pela Câmara.

Exigir a reformulação do Largo Vieira Caldas, dotando-o de mais

estacionamentos.

Considerando que os arruamentos de Caneças, são na sua maioria

antigos, propomos que sejam reformuladas as ruas do Pinhal e da

Fonte dos Castanheiros.

Exigir à Câmara uma repavimentação geral nos arruamentos da

Freguesia, nomeadamente, os mais degradados.

Exigir a colocação de Redutores de Velocidade na EN250.

Propomos ainda reforçar a Modernização
Administrativa, com formação adequada ao
pessoal e substituição de alguns equipamentos.

Reforçar o Mapa de Pessoal, para todas as
áreas, a fim de prestar um mais eficaz serviço à
nossa população.

MÓNICA ALMEIDA
36 Anos

Auxiliar de Acção
Educativa

CARLOS ROLO
43 Anos

Empregado de balcão

MANUELA SACAVÉM
71 Anos

Aposentada do Ministério
das Finanças

CANDIDATOS

CLARA DO CÉU
50 Anos

Assistente Técnica

JOSÉ PANGAS
62 Anos

Mecânico Auto

CANDIDATOS


