
BARCARENA
Por uma vida melhor!

Nasceu em São Bartolomeu de 

Messines -  Silves, em 1943.

Engenheiro Técnico. Técnico da 

TAP de 1967 a 2003. Actualmente 

está ligado à Indústria Aeronáutica 

como Auditor, em Organizações de 

Formação para Técnicos de 

Manutenção de Avião.

Participou na vida activa do seu 

Sindicato, na Comissão de 

Trabalhadores da TAP e nos 

Corpos Directivos do Clube TAP, 

onde foi Director do Pelouro da 

Cultura e Recreio.

Fez parte dos Corpos Directivos da 

ABVPB e da SERUL, sendo, 

actualmente, Presidente da Mesa 

da Assembleia-Geral da SERUL.

Foi eleito para a Assembleia da 

Freguesia de Barcarena, fez parte 

da Junta de Freguesia em 

mandatos anteriores e foi 

Presidente da Assembleia de 

Freguesia.

É membro do PCP.

Dia 11 de Outubro

o voto certo é

CDU!

António José 
Cabrita Martins
Cabeça de Lista da CDU à 

Assembleia de Freguesia de 

Barcarena (2009 – 2013)

OS CANDIDATOS DA CDU, 

ASSUMEM:

Defender, promover e melhorar, o 

tratamento e acompanhamento dos 

problemas em cada uma das 

localidades da Freguesia.

Dinamizar e aprofundar a ligação às 

populações locais, através de 

contactos directos dos Elementos do 

Executivo e da realização de 

Assembleias de Freguesia, a realizar 

em cada uma das localidades, 

tornando  efectiva a participação dos 

cidadãos na vida autárquica.

Promover, dinamizar e desenvolver 

iniciativas de carácter cultural, 

recreativo e desportivo, visando o 

desenvolvimento dos laços de 

fraternidade entre as escolas, 

colectividades e associações, com a 

Junta de Freguesia.

A CDU NO PODER LOCAL – Tem 

demonstrado ser diferente, não se 

resignando às medidas dos 

sucessivos governos que têm primado 

por não querer reconhecer a 

capacidade dos eleitos locais que ao 

longo dos anos têm demonstrado 

grande capacidade na Gestão 

Autárquica, operando, por vezes, em 

condições completamente adversas 

às necessidades, fazendo autênticos 

milagres com os magros meios 

colocados à sua disposição.

OS ELEITOS DA CDU – Não se 

limitam a dizer…”Isto não é da nossa 

competência”, atirando a 

responsabilidade para outros.

Os eleitos da CDU, são pessoas que 

não se acomodam, nem se resignam, 

perante as dificuldades. Com a sua 

dinâmica, o seu conhecimento e 

empenhamento, não deixarão de se 

bater para encontrar as resoluções 

dos problemas sentidos pela 

população que representam.

Não é possível esperar pacificamente, 

pela Escola prometida há dezenas de 

anos. Pelo Centro de Saúde que 

responda às necessidades da 

população. Pela melhoria dos 

Transportes. Pela disciplina do trânsito 

e acessibilidades.

A POPULAÇÃO, CONHECE-NOS

Somos pessoas com experiência em 

funções Associativas e Autárquicas, 

pelo que o vosso apoio, não será 

nunca, um cheque em branco.

Pedimos aos eleitores que vejam 

nesta lista, um bastião na defesa dos 

seus direitos, que sejam exigentes e 

acompanhem activa e criticamente a 

nossa actividade, contribuindo assim, 

para que os Órgãos Autárquicos da 

Freguesia sejam, de facto, o que 

todos queremos e, seguramente, o 

Executivo de que necessitamos no 

poder local.

Tal como o sucedido no passado, os 

eleitos da CDU, sem abdicarem dos 

seus princípios e dos compromissos 

assumidos pela via dos Programas 

Eleitorais com todos os eleitores, 

estão sempre dispostos a contribuir 

com a sua EXPERIÊNCIA, com a sua 

HONESTIDADE e com o RIGOR e 

EMPENHO em que se envolvem nos 

projectos.



Candidatos

OS CANDIDATOS DA CDU À FREGUESIA 

DE BARCARENA, PROSSEGUIRÃO NA 

LUTA, ATÉ ENCONTRAR AS SOLUÇÕES 

DOS PROBLEMAS QUE MAIS AFECTAM 

A POPULAÇÃO QUE REPRESENTAM.

Nesse sentido, apresentamos um 

conjunto de propostas, que vão ao 

encontro das necessidades da 

Freguesia e das populações.

António José Cabrita Martins

Engenheiro Técnico

Ermelinda Oliveira

Ajudante Téc. de Farmácia

Inácia Rita Medinas

Administrativa

Armando Silva

Serralheiro Civil

Olga Salvador

Bancária

Celeste Cândido

Administrativa

José Ventura

Industrial

Júlio Rodrigues

Electricista

Elisabete Moreira

Operária Fabril

Ricardo Mateus

Técnico Manutenção

Carlos Pereira

Serralheiro Civil

Olívia Mugeira

Funcionária Pública

Orlando Pereira

Estudante

ENSINO E EDUCAÇÃO

O excessivo crescimento 

urbano da Freguesia, não tem 

sido acompanhado das infra-

estruturas indispensáveis a 

quem procura habitação na 

freguesia, em especial à 

população jovem. A falta de 

uma escola do 2º e 3º ciclo, a 

falta de transportes públicos, o 

ensino pré-primário, entre 

outros, são uma forte razão do 

envelhecimento na freguesia.

EXTENSÃO DO CENTRO DE 

SAÚDE 

A saúde, será mais uma das 

prioridades para os eleitos da 

CDU.

Não é possível esperar mais 

tempo por uma alternativa às 

instalações que continuam a 

funcionar numa dependência 

do Quartel dos Bombeiros, 

edifício existente hã mais de 

100 anos. Os Barcarenenses 

merecem instalações onde 

possam ser atendidos com 

dignidade e os profissionais de 

saúde, têm de ter condições 

para trabalhar.

DESPORTO, CULTURA E 

RECREIO 

Somos uma freguesia com 

cinco colectividades a praticar 

desporto. Não tem um único 

pavilhão coberto, o que obriga 

aquelas que têm desporto 

federado, a recorrer ao aluguer 

de instalações fora da freguesia 

e do concelho.

Um Pavilhão polidesportivo 

coberto que responda às 

necessidades das 

colectividades e da população, 

é portanto, uma das 

reivindicações por que nos 

iremos debater.

SEGURANÇA

       

A insegurança urbana, a que 

não é alheia a crise económica 

provocada pelo desemprego 

que tem atingido o nosso 

concelho, com o encerramento 

de várias empresas e a falta de 

perspectivas para a juventude, 

continua a ser um dos 

problemas mais graves da 

freguesia.

Teremos que exigir junto do 

Concelho Municipal de 

Prevenção e Segurança que se 

alarguem os programas 

executivos de integração social, 

como ocupação dos tempos 

livres, animação cultural e 

desporto, entre outros, a fim de 

promover e desenvolver acções 

de ocupação das populações 

jovens nos bairros sociais.

O QUE NOS PREOCUPA



Manuel Alpendre

Industrial

Cláudia Sousa

Operária Fabril

Hugo Moreira

Electricista

Alexandre Varela

Carpinteiro

Maria Adelaide

Doméstica

José Moreira

Consultor

Herculano Marques

Motorista

Maria Marques Silva

Administrativa

António Pereira

Serralheiro Civil 

José Dias Alves

Industrial

Maria Celestina Afonso

Industrial

MOBILIDADE E 

ACESSIBILIDADE

O caos originado pela 

circulação de trânsito que 

diariamente atravessa a 

freguesia, está a transformar 

algumas das localidades num 

inferno. (Leceia/Barcarena, 

Queluz de Baixo, Tercena) 

situação que tem vindo a 

agravar-se com o alheamento 

dos responsáveis.

TRANSPORTES PÚBLICOS

Exigimos carreiras em número 

suficiente às necessidades 

das populações, afixação de 

horários em todas as 

paragens e extensão do passe 

social a todos os transportes 

públicos do Concelho.

ACÇÃO SOCIAL

Imprimir uma maior dinâmica 

às Comissões Sociais da 

Freguesia, de modo a criar as 

condições necessárias para 

que possam responder com 

maior eficácia, as perspectivas 

que estiveram na origem da 

sua criação.

O envelhecimento da 

população requer por parte da 

Autarquia uma maior atenção 

quanto aos equipamentos de 

apoio à 3ª idade, criando para 

isso, estruturas de apoio, 

compatíveis com a sua 

capacidade económica.

AMBIENTE E ESPAÇOS 

VERDES

Os eleitos da CDU, vão exigir 

que se acabe, com:

Os esgotos a correr a céu 

aberto; as sarjetas sujas e 

entupidas; as filas 

intermináveis de trânsito várias 

horas por dia; com as árvores 

por limpar todos os anos; com 

os destroços do que foram 

casas ou barracões 

abandonados; com os 

matagais e caniçais onde se 

escondem ratos e outros 

animais.

No presente, não se morre 

intoxicado mas por vezes, 

custa a respirar.

DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS PARA AS 

JUNTAS DE FREGUESIA

O que existe como Delegação 

de Competências para as 

Juntas de Freguesia, tem 

apenas como fim, fazer crer a 

existência de um Concelho 

descentralizado, o que não 

corresponde à realidade.

Vamos lutar por uma efectiva 

descentralização de 

competências para as Juntas 

de Freguesia, como forma de 

aumentar a capacidade e a 

eficácia de intervenção na 

resolução de um vasto 

conjunto de problemas, que 

afectam o dia-a-dia das 

populações.

Votar no próximo 

dia 11 de Outubro

 é não abdicar do 

direito de intervir.

PARA CONTRARIAR ESTE ESTADO DE COISAS, O 

CAMINHO A SEGUIR PELA POPULAÇÃO, É O USO 

DA FORÇA QUE DISPÕE, PORTANTO, O VOTO NA 

CDU.

Estamos conscientes, que as participações de 

todos, são fundamentais, para a resolução dos 

nossos problemas.

António Lopes

Serralheiro Civil 



A FREGUESIA DE 
BARCARENA MERECE MAIS

MAIS E MELHOR APOIO À ACÇÃO SOCIAL 

E SAÚDE

MAIS E MELHOR APOIO AO DESPORTO 

E À CULTURA

MAIS E MELHORES TRANSPORTES PÚBLICOS

MAIS E MELHORES VIAS DE ACESSO

MAIS E MELHOR SEGURANÇA

MAIS E MELHOR APROVEITAMENTO DAS 

POTENCIALIDADES LOCAIS

MELHOR PROTECÇÃO E DEFESA 

DO MEIO AMBIENTE

MELHOR HABITAÇÃO SOCIAL

MELHOR EQUIPAMENTO ESCOLAR

MAIS JARDINS E ESPAÇOS VERDES

MAIS APOIO À TERCEIRA IDADE

MAIS APOIO ÀS COLECTIVIDADES

MAIS LIMPEZA E HIGIENE

MAIS BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA





























AMÍLCAR CAMPOS

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

DANIEL BRANCO

CABEÇA DA LISTA DA CDU À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS

62 anos. Licenciado em 

Engenheria Mecânica. Técnico 

Superior da Administração 

Pública. Foi eleito na Assembleia 

de Freguesia de Carnaxide, de 

1982 a 1989, foi eleito como 

Vereador da CDU na Câmara 

Municipal de Oeiras, com o 

Pelouro dos Transportes até 

1993. Actualmente é Vereador 

da Câmara Municipal de Oeiras 

desde 2005. É membro do PCP.

64 anos. Engenheiro Técnico. 

Foi eleito Vereador na Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira 

de 1977 a 1980. Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Franca 

de Xira de 1980 a 1997. 

Presidente da junta 

Metropolitana de Lisboa desde a 

sua fundação até 1997.

Actualmente é eleito da CDU na 

Assembleia Municipal de Oeiras 

e na Assembleia Metropolitana 

de Lisboa. É membro do PCP.

VOTAR NO PRÓXIMO DIA 11 DE OUTUBRO
É NÃO ABDICAR DO DIREITO DE INTERVIR




