
Linda-a-Velha
Por uma vida melhor!

26 anos. Estudante de 

Educação Básica.

Membro do PCP desde 2005 

e actualmente membro da 

Comissão Concelhia de 

Oeiras.

Presidente da Associação 

de Estudantes da Escola 

Superior de Educação João 

de Deus.

Treinador de Futebol no 

Sporting Clube de 

Linda-a-Velha. 

Dia 11 de Outubro

o voto certo é

CDU!

Bernardo 
Vieira
Cabeça de Lista da CDU à 

Assembleia de Freguesia de 

Linda-a-Velha (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 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 – 

composta por uma juventude esclarecida 

e com vontade de vencer e por homens 

e mulheres com a reconhecida 

experiência autárquica – assume com 

todos os moradores de Linda-a-Velha.    

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 possível uma vida melhor em 

Linda-a-Velha. 

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 intransigente 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 de 

Linda-a-Velha. 

O Voto na CDU é garantia de um 

trabalho diferente, preocupado com a 

cultura, o ambiente e o desenvolvimento 

harmonioso da nossa localidade.

DIA 11 DE OUTUBRO, VOTA CDU! 
Quanto maior for a força da CDU, maior será a defesa dos interesses da 

população e das reais necessidades da localidade. O crescimento da 

CDU dá confiança a uma vida melhor.

COM A CDU, POR UMA VIDA MELHOR EM LINDA-A-VELHA



Candidatos

DO NOSSO PROGRAMA ELEITORAL 

CONTINUAM A FAZER 

PARTE REIVINDICAÇÕES QUE 

TARDAM

E PELAS QUAIS LUTÁMOS E 

CONTINUAREMOS A LUTAR:

Adélia Goulart

Professora

Luís de Jesus Paliotes

Operador de Contabilidade

Patrícia Ventura

Escriturária de Contabilidade

Gonçalo Tomé

Psicólogo

Virgílio Oliveira

Gerente

Isabel Flores Tavares

Educadora de Infância

Vasco Oliveira

Estudante

Carlos Patrício

Carteiro

Rui Neves

Fiel de Armazém

Francisco Braz-Jorge

Técnico de Gestão

Emília Niza

Funcionária Pública

Irminda Santos

Empregada de Escritório

Pelo acompanhamento efectivo das crianças da primeira e 

segunda infância;

Por programas de animação e de ligação da escola ao meio;

Pelo melhoramento do parque escolar na freguesia, 

nomeadamente do 1ºCiclo;

Pela criação de mais e melhores espaços verdes, lúdicos 

e de lazer;

Pela instalação de uma esquadra da PSP na freguesia;

Para que a CMO e a única empresa de transportes a 

operar na localidade cheguem a um acordo que atenue os 

problemas dos preços, dos horários, das carreiras e do 

acesso a todos aos meios de transporte, sem barreiras;

Por iniciativas junto da juventude que visem a ocupação 

de tempos livres, a protecção do ambiente, a prevenção 

da toxicodependência, a prática do desporto, a criação 

artística e a ligação à freguesia e às suas forças vivas;

Por um espaço que vá ao encontro das necessidades e 

desejos reais dos jovens, nomeadamente a criação de um 

espaço aberto de convívio, a criação de uma biblioteca 

com todas as infra-estruturas (internet, salas de estudo…), 

auditórios para representação de peças de teatro, 

exposições, concertos e ensaios de bandas de garagem; 

Bernardo Tomé Vieira

Estudante



















Carlos Calado

Funcionário Público

Edite Dias

Funcionária Pública

Frederico Mirão

Engenheiro Mecânico

Paulo Batista

Técnico de Frio

Rute Neves

Segurança

José Romeiras

Bancário

Carlos Tavares

Meteorologista











José Mendes

Segurança

Catarina Roque Jorge

Contabilista

Odete Viana

Funcionária Pública

Orlando da Ponte

Professor

Inês Mirra

Engenheira Florestal R.N.

Pela criação de alternativas de escoamento de trânsito e 

de estacionamento;

Pela preservação do património da freguesia, nomea-

damente, os terrenos do Palácio dos Aciprestes e outros 

terrenos sem utilização ou reaproveitamento adequado;

Pela aquisição ou a manutenção da utilização do Depósito 

Geral de Material de Transmissões pela freguesia, para 

uso e usufruto da população; 

Ao lado das forças vivas da freguesia, das associações 

e colectividades, não as ignorando e, com elas, 

encontrando as melhores soluções para o desenvolvi-

mento das actividades de cada uma;

Por um verdadeiro apoio à cultura na freguesia, 

designadamente ao grupo de teatro sediado no “Auditório 

Lourdes Norberto”;

Pelo alargamento do horário de atendimento do Centro 

de Saúde e pela melhoria do seu equipamento e do 

aumento do seu pessoal;

Pelo melhoramento do apoio domiciliário aos idosos e 

aos que necessitam de cuidados continuados;

Pela efectiva participação da população na discussão 

pública de todos os planos e projectos que digam 

respeito à freguesia.  





Condimínio fechado nos terrenos circundantes do Palácio dos 

Aciprestes, em contraste com uma parte devoluta no interior do espaço.





PRIORIDADES DA CDU PARA A 

FREGUESIA DE LINDA-A-VELHA

UMA FREGUESIA 
MELHOR É POSSÍVEL

Instalação de uma esquadra da PSP

Resolução dos problemas do escoamento do 

trânsito e do parqueamento

Criação de um espaço que vá de facto ao encontro 

das necessidades e desejos reais dos jovens

Promover a informação e a participação da 

população no debate dos problemas da freguesia

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

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

para mudar para melhor o nosso futuro.

O voto seguro e certo é na CDU

Trânsito congestionado na rotunda da Sereia, único acesso à 

auto-estrada A5, em Linda-a-Velha, onde se verifica diáriamente 

 tráfego muito elevado, acrescido ainda pelo aumento de 

veiculos vindos de Carnaxide.

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.




