
CAXIAS
Por uma vida melhor!

Dia 11 de Outubro

o voto certo é

CDU!

Lígia 

Pestana

Cabeça de Lista da CDU à 

Assembleia de Freguesia de 

 Caxias (2009 – 2013)

Lígia Gomes Pestana, nasceu em 

Cascais em 1974, é casada, tem um 

filho e reside em Caxias desde que 

nasceu.

É administrativa de contabilidade 

numa empresa de construção civil, 

e tem como habilitações literárias o 

12.º ano. Exerce as funções de 

vogal no Conselho Fiscal da ACRA 

– Associação Cultural e Recreativa 

do Alto Lagoal, de há 6 anos a esta 

parte, tendo também já pertencido 

ao Conselho Fiscaldo Grupo 

Desportivo Unidos Caxienses. 

Muito ligada ao desporto e à 

juventude, praticou a nível 

competitivo andebol neste grupo 

desportivo, onde também exerce as 

funções de treinadora das camadas 

mais jovens. Membro da actual 

Assembleia de Freguesia, eleita 

pela CDU. Membro do PCP.

Decorridos 8 anos da elevação de Caxias a Freguesia, Caxias 

e os seus fregueses ainda não sentiram os benefícios que 

deveriam advir dessa transformação.

Continuamos a sentir as mesmas dificuldades e as mesmas 

necessidades, com a agravante de que agora apenas pedimos 

para nós e não para Paço de Arcos.

Deveria ser mais fácil, sendo uma Freguesia pequena e 

pacata, colmatar as necessidades da população que, sendo 

simpática, se torna demasiado branda aquando do 

apuramento das responsabilidades.

Continuamos sem um posto médico, necessidade mais 

premente da Freguesia, atendendo a idade média da sua 

população.

Continuamos sem um Mercado Municipal, que foi 

vergonhosamente usurpado por uma Junta de Freguesia, que 

funcionando para dentro, se esqueceu de ter uma sala para as 

Assembleias de Freguesia, com condições mínimas para a 

afluência do público.

Continuamos com o trânsito caótico em toda a Freguesia, pois 

por sermos uma freguesia com acesso à Autoestrada A5 sem 

portagens, somos invadidos todos os dias por tráfego das 

Freguesias limítrofes que, não respeitando peões e sinalética, 

colocam diariamente a vida dos moradores (sobretudo 

crianças, uma vez que este trânsito passa por duas escolas 

primárias) de Caxias em risco.

Continuamos sem um estacionamento ordenado junto da 

estação de comboios, capaz de responder às necessidades da 

população que preferem deslocar-se para os seus empregos 

de transportes, mas não têm onde deixar a sua viatura.



Candidatos

Mais haveria com certeza para 

acrescentar, mas serve este Programa 

Eleitoral para esclarecer a População 

da Freguesia de Caxias, do trabalho que 

a CDU pretende desenvolver com a ajuda 

da população, para os próximos 4 anos:

Manuel Figueiredo

Aposentado

António Sameiro

Gerente Cooperativo

Sofia Mouga

Estudante

Carlos Alexandre Lourenço

Bancário reformado

Manuel Ferreira

Mecânico de Madeiras

Celeste Dias Reis

Reformada

Clemente Alves

Técnico Administrativo

Octacílio Henriques

Funcionário Público

Maria da Piedade Salavessa

Professora

Manuel Silva

Desenhador Gráfico

Manuel Jacinto Antas

Guarda Prisional

Maria Isabel Lourenço

Bancária reformada

Continuamos com falta de parques infantis na Freguesia, 

nomeadamente junto dos Bairros mais populacionais.

Carecemos de Infraestruturas Escolares, nomeadamente do pré-

escolar e do 1º Ciclo.

Fomos a última Freguesia do Concelho a ter o Autocarro COMBUS, 

e o seu percurso deixa muito a desejar.

Continua sem ser do domínio público que tipo de intervenção será 

realizada no terreno da Ex-Futura Cidade Judiciária.

O Jardim da Cascata Real e o Passeio Ribeirinho continuam a ser 

“miragens” para os Fregueses, que continuam, até à data, sem um 

local de lazer confortável e lúdico, ao contrário de todas as outras 

freguesias do Concelho.

A limpeza da ribeira continua a não ser efectuada atempadamente, 

existindo neste momento, famílias de patos que nidificam nos 

arbustos que foram crescendo no leito da ribeira.

No núcleo Histórico da Freguesia (Laveiras), as sarjetas raramente 

são limpas, o que origina todos os anos, no início da época das 

chuvas, inundações em inúmeras habitações e comércio. Existem 

também nesta zona, inúmeras habitações a necessitarem de 

intervenção, pois estão em rico de ruir, sem que a autarquia 

intervenha, não obstante a contínua solicitação dos moradores.

Continuar a lutar para a implementação 

de um Posto de Saúde que permita à 

População um atendimento personalizado;

Continuar a insistir para que a população 

seja ouvida em questões básicas tais 

como o trânsito;

Continuar a lutar por um acesso directo à 

Estrada Marginal, sentido Cascais-Lisboa;

Lígia Maria Cardoso 

Gomes Pestana

Administrativa









Maria Isilda Henrique

Comerciante

Carlos Nunes

Bancário

Luís Fernando

Pedreiro

Maria de Lurdes Figueiredo

Reformada

Lindorfo Espírito Santo

Motorista

José Maria Pereira

Operador de Venda

Diamantino dos Reis

Bancário

Idálio da Silva Correia

Vigilante







Maria Elisabete Galvão

Telefonista

Manuel Jesus Lourenço

Casquinheiro

Aníbal Espirito Santo

Servente

Continuar a insistir para que sejam 

translúcidas as negociações sobre os 

terrenos da Ex-Futura Cidade Judiciária, e 

dos terrenos do Jardim da Cascata Real;

Continuar a insistir para que a limpeza 

das sarjetas e da ribeira seja feita 

atempada e regularmente;

Continuar a lutar para que não sejam 

esquecidas as pessoas que moram no 

Núcleo Histórico da Freguesia, e que as 

suas habitações sejam alvo de 

intervenção imediata;

Dia 11 de Outubro

o voto certo é

CDU!



UMA FREGUESIA 
MELHOR É POSSÍVEL

Votar no próximo dia 11 de Outubro 
é não abdicar do direito de intervir.

Para apoiar uma equipa capaz, 
experiente e com provas dadas, 

para mudar para melhor o nosso futuro.

O voto seguro e certo é na CDU

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.

Os Fregueses sabem que podem contar 

com a CDU, quer pela sua posição de 

defesa da população, quer pela luta 

constante pela melhoria das c

ondições de vida em Caxias.

Queremos um desenvolvimento 

integrado, baseado em questões 

sociais e ambientais, e nunca sobre os 

interesses de alguns penalizando 

os interesses de muitos.

VOTA CDU, por uma Caxias melhor!




