
E SÃO JULIÃO DA BARRA
Por uma vida melhor!

Maria Gabriela Bessa da Cruz Tavares 

nasceu em Carcavelos, em 1943, 

frequentou a Faculdade de Psicologia, 

é casada, tem duas filhas e reside em 

Oeiras desde 1970. Frequentou cursos 

de monitora na Liga de Deficientes 

Motores, com estágio em invisuais na 

Liga de Cegos João de Deus. Foi 

Monitora do Ensino Especial, no 

Centro Nuno Belmar da Costa, da 

Associação Portuguesa de Paralisia 

Cerebral. Na juventude participou no 

movimento de mulheres da CDE e, já 

depois do 25 de Abril, trabalhou 

activamente no MDP-CDE. Está eleita 

na Assembleia de Freguesia de Oeiras 

e S. Julião da Barra, desde 2005. É 

membro do Partido Comunista 

Português.

Dia 11 de Outubro

o voto certo é

CDU!

Cabeça de Lista da CDU à 

Assembleia de Freguesia de 

Oeiras e S. Julião da Barra 

(2009 – 2013)

OEIRAS

No próximo dia 11 de Outubro de 2009 vão realizar-se eleições para 

as Autarquias Locais.

Na nossa Freguesia, várias forças políticas vão apresentar à 

população os seus programas eleitorais, com as promessas do 

costume que, regra geral, não são para cumprir.

Porque nos destacamos pela seriedade, rigor e transparência com 

que participamos na gestão dos bens públicos, sempre apresentando 

proprostas e sugestões construtivas no sentido de  se conseguir uma 

vida melhor.

Defendemos um projecto político unitário, propondo-nos trabalhar para 

que a nossa freguesia possa progredir e proporcionar boa qualidade 

de vida.

É de todos sabido que a CDU  honra sempre os  seus compromissos 

e que estaremos vigilantes para que a actividade dos Órgãos 

Autárquicos decorra de forma a melhorar as carências da nossa 

freguesia. 

   

DIA 11 DE OUTUBRO VOTA CDU!

Porque este é um voto 
seguro na defesa dos 
interesses da população.

Nós, da CDU, 
somos diferentes!



• Reforço significativo das 

estruturas educativas do ensino 

pré-escolar público, com a 

construção de novas salas de aula.

• Requalificação das escolas do 1º 

Ciclo do ensino básico e 

construção de novas salas de aula.

Candidatos

EDUCAÇÃO

Maria Gabriela Bessa 

da Cruz Tavares

Monitora de Ensino Especial 

Ágata Midões Branco

Socióloga

Mário Emílio Carvalho

Emp Escritório

Maria Adelaide Filipe

Esteticista

Diogo Almeida

Consultor de Seguros

Mário Brandão Nobre

Adelina Dias Mendes

Administrativa.

Armando Champlon

Empresário

Rogério Pereira

Consultor de gestão

Ana Cristina Tavares

Supervisora

Armando Carrapiço

Peq. Empresário

Américo da Costa Pereira

Empresário

Beatriz Oliveira

Funcionária pública

• Reposição do Serviço de 

Atendimento Permanente (SAP) 

– apoio nocturno e em fins de 

semana no Centro de Saúde.

• Exigiremos a abertura em 

funcionamento nocturno e aos 

fins de semana de uma farmácia 

na freguesia de Oeiras.

Torna-se necessário reforçar o apoio ao associativismo, 

nomeadamente ao juvenil.

Reforço substancial do apoio às colectividades e associações da 

nossa freguesia, de modo a permitir o desenvolvimento das suas 

actividades em prol da população em geral e juventude oeirense.

ASSOCIATIVISMO

Durante o mandato autárquico 
2009/2013, a equipa da CDU 
considera como prioritárias as 
seguintes frentes de trabalho:



DEFESA INTRANSIGENTE DO 

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

TRÂNSITO

Criação de novos lugares de 

estacionamento junto à estação 

de Oeiras, libertando o jardim 

para a plena fruição da população.

• Aumento de equipas de prestação de cuidados continuados ao 

domicílio para apoio de acamados e de idosos.

• Lutar pela requalificação das 

escolas secundárias Sebastião 

e Silva (antigo Liceu de Oeiras) e Quinta do Marquês, bem como 

construção de um novo pavilhão desportivo nesta última escola.









Paula Alcario

Planificadora

Alfredo Oliveira

Téc. Oficial de Contas

Miguel Correia

Radiotelegrafista

Emília Silva

Doméstica

Manuel da Avó Martins

Bancário

Luís Gaspar Pinto

Gestor de empresas

Edgar da Silva Pato

Téc. de telecomunicações

João Pinto Lopes

Emp. de Escritório

Pedro Ferreira

Motorista

Maria de Jesus Pereira

Emp. de Escritório

Maria Isabel Carvalho

Emp. de laboratório

António Tavares

Bancário

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 

DA JUVENTUDE DE OEIRAS

IDOSOS E DEFICIENTES

Preservação das fortalezas costeiras da barra do Tejo. 

Criação de itinerários culturais ribeirinhos.

Criação dum núcleo museológico no Palácio do Marquês com a 

saído do Instituto Nacional de Administração para outras 

instalações.

Requalificação do Centro Histórico e apoio ao  comércio 

tradicional (modernização)

Maria Manuela Silva

Emp. de Escritório

Carlos Alberto Dias

Inspector de vendas

PATRIMÓNIO E CULTURA

Criação de mais centros comunitários locais para idosos

Eliminação de barreiras arquitectónicas que dificultem o 

dia-a-dia das pessoas com mobilidade reduzida.

Prolongamento do projecto “Praia Acessível” para pessoas com 

mobilidade reduzida em número de dias e horas diárias.

AMBIENTE

• Reforço das condições de 

higiene e de utilização  dos 

areais de St. Amaro e da Torre e 

afixação periódica das análise 

das águas balneares.

• Limpeza periódica, 

desassoreamento e 

regularização  das margens da 

ribeira da Lage.

• Requalificação do Parque da 

Merendas e do antigo Parque 

de campismo, junto à ribeira da 

Lage.

• Limpeza urbana com maior 

eficácia e colocação de novas 

“ilhas ecológicas”.

SEGURANÇA

• Policiamento nocturno dos jardins municipais e do Passeio 

Marítimo

• Vigilância e policiamento efectivo da estação de comboios de 

Sto. Amaro

• Presença mais assídua da PSP nas ruas da Freguesia.













VOCÊ CONHECE-NOS
SABE QUE SOMOS DIFERENTES
SABE QUE SEMPRE CUMPRIMOS

POR ISSO, PARA APOIAR UM 
PROJECTO DIFERENTE PARA UM 

FUTURO MELHOR, VOTE BEM 

EM 11 DE OUTUBRO DE 2009

 VOTE 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.

Proporemos na Assembleia de 
Freguesia, a realização das suas 

reuniões nos vários locais com anúncio 
prévio das suas “ordens do dia” para 

incentivar a participação dos fregueses

Lutaremos pela efectiva 
descentralização de competências 

e de meios da Câmara Municipal 
para a Junta de Freguesia com vista a 

aproximar o exercício do 
poder dos cidadãos

Exigiremos a audição dos Órgãos da 
Freguesia sobre todas as questões 

cujas decisões dos Órgãos Municipais 
possam vir a introduzir alterações nos 

aspectos urbanísticos, de ordenamento 
do território, ambientais, sociais ou 

patrimoniais da Freguesia




