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Com a CDU a Póvoa tem Futuro!

ARNALDO BOTAS

CÉLIA MATOS
36 Anos

Enfermeira

JOÃO FERREIRA
44 Anos

Eng.º Técnico

CANDIDATO 
À PRESIDÊNCIA

JOÃO FIGUEIREDO
25 Anos

Engenheiro Ambiente

RITA TORROAIS
41 Anos

Advogada

MÁRIO ASSUNÇÃO
54 Anos

Militar na reserva

CANDIDATOS CANDIDATOSA lista da CDU que agora se apresenta ao
eleitorado é constituída por pessoas que têm
como objectivo trabalhar com a população da
Freguesia sob o lema «Trabalho, Honestidade e
Competência», um slogan que a CDU há muito
acarinha e cumpre.
Neste programa destacamos as acções que
consideramos prioritárias para ajudar ao
desenvolvimento da Póvoa de Santo Adrião e
melhorar as condições de vida da população.
A CDU dá o seu melhor, quer nas execuções
da competência da Junta de Freguesia, quer
reivindicando junto do Governo e da Câmara
Municipal o que é da sua esfera de
competência.
Com a colaboração e o apoio da população e
das forças vivas da freguesia a CDU dignificará
a Vila da Póvoa de Santo Adrião. Este
programa eleitoral foi elaborado para
corresponder aos justos anseios e às
necessidades sentidas pela população. 

Educação e Cultura
Arranjar as zonas verdes e introduzir equipamentos desportivos

nos recreios de todas as escolas (da área de intervenção da Junta

de Freguesia).

Apoiar as actividades sócioeducativas das instituições da

Freguesia.

Criar as condições à dinamização do Auditório Municipal para

além da quase nula utilização a que foi votado pelas actuais CM

(PS) e JF(PSD).

Programa 
Eleitoral



CONCEIÇÃO CUCO
58 Anos

Professora

CANDIDATOS

HELENA VEIGA
33 Anos

Programadora Informática

JOAQUIM JÚLIO
JANEIRO

62 Anos
Jurista

CRISTINA AZEDO
54 Anos
Jurista

EUSÉBIO GOUVEIA
46 Anos

Empregado escritório

CANDIDATOS

ELIZABETE 
FOLGOSA

65 Anos
Pré-reforma

FERNANDA
CARVALHO

69 Anos
Reformada

ANTÓNIO LOPES
SEMEDO

56 Anos
Pedreiro 

Disponibilizar espaços apropriados (ex: antiga Escola Primária n.º

2 e Casa da Cultura) para a prática de artes plásticas, leitura e

outras actividades lúdicas e culturais.

Defender e conservar o Património Histórico da Freguesia.

Promover exposições, colóquios e espectáculos ajudando à

criação e desenvolvimento do gosto pela música, teatro, cinema,

artesanato, artes plásticas, danças e cantares.

Promover a criação de uma biblioteca pública como espaço de

leitura e multimédia.

Apoiar as associações de pais e de estudantes.

Combater o regime de horário duplo nas escolas.

Solidariedade Social
Exigir o aumento de verbas da administração central para apoiar a

acção social.

Apoiar colectividades, associações e instituições de solidariedade

social na prestação de apoio a pessoas/famílias mais carenciadas.

Saúde
Continuar, com insistência, a reivindicar junto do Governo a

construção do novo Centro de Saúde, do Hospital

Loures/Odivelas (para os quais já foram cedidos terrenos, ainda

na gestão CDU da Câmara Municipal de Loures) e impedir o

encerramento do serviço de urgência em Odivelas (CATUS),

contrariando as posições políticas do PS e PSD que,

sucessivamente, têm prometido e ignorado estes legítimos

anseios da população.

Exigir o recrutamento de médicos de família e enfermeiros para

dar resposta aos cuidados de saúde a toda a população.

Desporto e Lazer
Apoiar as associações e colectividades mediante a atribuição de

subsídios, materiais e apoio técnico e logístico nas iniciativas

desportivas e de lazer que venham a promover.

Promover a prática desportiva na freguesia.

Criar condições nas escolas básicas do 1.º Ciclo, em colaboração

com a Câmara Municipal, para que as crianças possam exercer

actividades desportivas.

Reivindicar a requalificação do espaço da antiga Escola

Secundária (escola de madeira na Rua Luís de Camões).



ILDA CANDELÁRIA
73 Anos

Professora (Ref.)

CANDIDATOS

MARIA FÁTIMA
FERREIRA

40 Anos
Assistente operacional

MANUEL LOPES
65 Anos
Operário

FRANCISCO
ARMANDO VILAR

52 Anos
Operário

MÁRIO 
RUI BARROS

38 Anos
Assistente técnico 

CANDIDATOS

JOÃO RODRIGUES
67 Anos

Reformado

RITA CARNEIRO
26 Anos

Téc. Sup. Hig. e Segurança

EUGÉNIO LIBÓRIO
66 Anos

Reformado 

Ambiente e Urbanismo
Dinamizar a sensibilização e educação ambiental.

Diligenciar no sentido da erradicação das barracas no Barruncho;

Promover a criação de mais zonas verdes e parques infantis nos

locais adequados e recuperar as áreas de lazer degradadas.

Melhorar a varredura das ruas (incluindo valetas e passeios) e

exigir da Câmara Municipal a remoção de viaturas abandonadas.

Desenvolver campanhas de sensibilização para eliminação de

dejectos caninos na via pública.

Melhorar a reparação de passeios e construí-los onde necessário

(ex. junto à Escola Pedro Alexandrino).

Promover a melhoria da mobilidade dos portadores de deficiência,

dos idosos, das crianças e seus acompanhantes.

Reivindicar a limpeza das linhas de água.

Exigir a recuperação e aproveitamento público das antigas

instalações da JAE, na Estrada Nacional n.º 8.

Segurança
Exigir do Governo a instalação de uma esquadra da PSP de modo

a reforçar a segurança de pessoas e bens na nossa Vila.

Melhorar a iluminação pública.

Serviços da Junta 
de Freguesia
Garantir aos trabalhadores da Junta de Freguesia condições de

trabalho no sentido de rentabilizar ao máximo o seu esforço e

dignificar as funções.

Promover uma gestão autárquica que envolva a participação dos

cidadãos, agentes cívicos e económicos.

Trânsito
Exigir da Câmara Municipal:

Melhoria do serviço e acesso aos transportes públicos com uma

ligação “circular” ao Metro;

Aumento da capacidade de estacionamento automóvel;

A Manutenção da pavimentação das ruas e asfaltamento regular

das zonas deterioradas.



Actividades Económicas
Promover a iluminação de Natal e realizações culturais em

colaboração com os agentes económicos, nas diversas zonas da

Freguesia.

Incrementar contactos com os agentes económicos para

realização de uma feira anual de actividades económicas que

evidencie as potencialidades económicas da Freguesia.

Auscultar os agentes económicos para conhecer os seus anseios

e necessidades com vista à sua possível concretização.

Desenvolver, em colaboração com os agentes económicos,

campanhas de incentivo à aquisição de produtos e serviços nos

agentes locais.

Com a CDU a Póvoa tem Futuro!

FERNANDA
SANCHES

59 Anos
Técnica informática

EMÍLIA CARVALHO
41 Anos

Empresária

CANDIDATOS

VICTOR ANSELMO
52 Anos

Reformado

NATÉRCIA 
SANTIAGO

50 Anos
Auxiliar educação

CANDIDATOS


