
CRUZ QUEBRADA
DAFUNDO

Por uma vida melhor!

Idade: 61 anos. Natural de S. 

Mamede, Lisboa. Residente no 

Dafundo. Técnico de Fotografia e 

Radiologia para conservação de 

obras de arte. Responsável pelo 

Laboratório da Divisão de 

Documentação Fotográfica do 

Instituto Português de Museus. É 

membro da Associação 

Portuguesa de Arqueólogos, 

Associação Portuguesa de 

Museus, Direcção dos Amigos de 

Lisboa. Foi Delegado Sindical e 

Membro de várias Comissões de 

Trabalhadores. Actual Presidente 

da Assembleia de Freguesia da 

Cruz Quebrada / Dafundo. 

É membro do PCP.

Dia 11 de Outubro

o voto certo é

CDU!

José Pessoa

Cabeça de Lista da CDU à 

Assembleia de Freguesia da 

Cruz Quebrada / Dafundo 

(2009 – 2013)

Ao apresentarmos este programa eleitoral queremos dizer-lhe que na política 

nem todos são iguais. Nós, da CDU, orgulhamo-nos de sermos diferentes. 

Somos diferentes, desde logo, porque ninguém da CDU retirou ou retirará do 

desempenho de cargos para que foi eleito quaisquer benefícios particulares 

ou pessoais. 

Somos diferentes pela seriedade, transparência e rigor com que participamos 

na gestão dos bens públicos, apresentando sempre propostas e sugestões 

para uma vida melhor. 

Somos diferentes pela forma corajosa e coerente com que nos posicionamos 

no combate às pressões ilegítimas dos interesses particulares, sempre em 

defesa do interesse público e dos direitos das populações.

A CDU também se diferencia pela seriedade das propostas que apresenta, 

que vão ao encontro dos justos anseios de todos os moradores e das reais 

necessidades da nossa localidade. E, ainda, pelo compromisso sério que esta 

equipa CDU, que agora se candidata assume com todos os moradores da 

Cruz Quebrada / Dafundo.    

A CDU, com honestidade, trabalho e competência, com os princípios que a 

caracterizam compromete-se a tudo fazer para garantir um futuro melhor, 

mais humano e mais solidário para a nossa freguesia. 

Porque é possivel uma vida melhor!

A CDU não é dona da honestidade e da competência, mas com o seu reconhecido 

trabalho e indissociavelmente ligada à construção do poder local, à sua 

afirmação como espaço de resolução de problemas e de intervenção a favor 

do desenvolvimento e bem estar das populações, será sempre uma intran-

sigente defensora desses valores.

Garantimos bons processos de governação, que obriguem ao aparecimento 

de projectos que valorizem o património das freguesias, apostando forte na 

inovação e no progresso local. Por isso, estamos certos que, com o trabalho 

dos eleitos da CDU, será possível colocar no centro das preocupações dos 

órgãos autárquicos a cultura, o ambiente, as aspirações e as necessidades 

reais da população da Cruz Quebrada / Dafundo. 

O Voto na CDU é garantia de um trabalho diferente, preocupado com a 

cultura, o ambiente e o desenvolvimento harmonioso da nossa localidade.



Candidatos Acção Social, Educação, 
Cultura e Saúde

José Pessoa

Engenheiro Técnico

Elisabeth Aguardela

Documentalista

Fátima Canavezes

Reformada

José Graça 

Rerralheiro civil

Mª Amália Luz

Empregada de escritório

Francisco Madureira

Professor

Luisete Ramos

Operária têxtil

Marina Antunes

Antropóloga

José Marques

Analista Químico

Alexandra Marono

Empregadade mesa

Paulo Medina

Aposentado

José Leal

Professor

Mavilde Araújo

Empresária

Dotar o Gabinete de Acção Social da Junta de Freguesia 

de competências e recursos que permitam o 

desenvolvimento de projectos de intervenção que 

promovam a inclusão social das camadas mais sensíveis 

da população (idosos, crianças, jovens, imigrantes, 

pessoas com deficiência).

Estar atenta à transferência dos alunos do 1º ciclo para a 

EB 2,3 João Gonçalves Zarco, exigindo: condições 

materiais e humanas adequadas; condições de 

segurança para as crianças; e a colocação de um 

transporte que assegure a deslocação das crianças.

Criar espaços públicos de qualidade e de equipamentos 

colectivos (sociais, desportivos e culturais).

Retomar o projecto de criação do Centro Comunitário 

Cruz Quebrada / Dafundo, um espaço intergeracional no 

qual crianças, jovens, idosos possam conviver e 

desenvolver as suas capacidades, bem como cruzar 

saberes e afectos. Este Centro deverá ser dotado de 

diversos ateliers para o desenvolvimento de actividades 

de ocupação de tempos livres, dirigidas a pessoas de 

todas as idades, e promover acções de formação 

profissional e cultural.

Dotar a Freguesia de Espaço Cultural Multifunções que 

englobe, por exemplo um auditório, biblioteca, etc…

Dotar a Freguesia de um Lar para a 3ª Idade Público.

Dotar a Freguesia de Parques Infantis e de zonas verdes.

Estar atenta ao funcionamento da Unidade de Saúde 

Familiar do Dafundo e das Farmácias.



















João Aguardela

Profissional de seguros

Vitória Mesquita

Funcionária pública

Alberto Alonso

Caldeireiro de cobre

Paulo Arsénio

Jardineiro

Hortense Alonso

Doméstica

Adriano Oliveira

Motorista

João Paulo Silva

Téc. Telecomunicações

Manuel Varela

Operário Químico















Ambiente, Higiene Urbana 
e Melhoria da Qualidade de Vida

Promover a limpeza das ruas e passeios da freguesia e 

sensibilizar a população para a higiene urbana (recolha 

dos dejectos caninos, colocação do lixo nos depósitos 

próprios, …).

Promover campanhas de desinfestação pública.

Promover campanhas de sensibilização junto da 

população / proprietários para a limpeza dos seus 

terrenos / logradouros, que em muitos casos estão a pôr 

em causa a saúde pública.

Lutar pela reestruturação do saneamento básico na 

freguesia, de modo a evitar-se as inundações na Rua 

Direita do Dafundo e Rua Sacadura Cabral e outras 

situações.

Promover a participação da população na discussão e 

resolução dos seus problemas (participação nas 

Assembleias de Freguesia e reuniões públicas da Junta 

de Freguesia, Discussões Públicas, …).

Segurança dos moradores como 
imperativo da vida urbana

Reforçar a ligação com a PSP no sentido de aumentar 

o policiamento de proximidade.

Exigir o reforço e manutenção rigorosa da iluminação 

pública. 

Criar mais passadeiras na freguesia.



Dia 11 de Outubro
VOTE CDU!
Porque este é um voto 
seguro na defesa dos 
interesses da população.



Manter a posição de que não devem ser aprovadas novas 

urbanizações ou construções na freguesia sem uma séria 

avaliação do seu impacto na qualidade de vida dos moradores.

Lutar pela melhoria dos acessos, estacionamento e transportes 

públicos, nomeadamente do COMBUS que não serve o Alto da 

Cruz Quebrada.

Lutar pela revalorização e requalificação da Orla Ribeirinha, 

devolvendo-se à população da freguesia este património que é o 

Rio Tejo e a sua margem. 

Defender a criação de duas passagens aéreas para o rio (o que 

evitaria acidentes), a continuação do passeio marítimo, a criação 

de uma ciclovia, e de um pequeno porto de abrigo para as 

embarcações dos pescadores amadores que residam na 

Freguesia.

Estar atentos aos projectos de construção e privatização de 

parte deste património ambiental desde Algés até à foz do Jamor.

Lutar pela revalorização integral da Ribeira do Jamor, através da 

recuperação das suas muralhas na praia, do seu leito e das 

suas margens.

Defender o Complexo Desportivo do Jamor como espaço 

público e democrático de prática desportiva para todos e não 

como um espaço elitista que seja utilizado só por alguns.

Lutar para que se promova a reabilitação e requalificação do 

parque habitacional existente, respeitando o património edificado 

e a identidade da Freguesia (Vilas, Pátios, Bairro Clemente, etc).

Defender a reabilitação e requalificação do património histórico 

da Freguesia (Quinta da Graça, Palacetes, etc), colocando-o ao 

dispor da população.

Urbanismo e Património 
Natural e Histórico

UMA FREGUESIA 
MELHOR É POSSÍVEL

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

Vote 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.




