
PORTO SALVO
Por uma vida melhor!

Maria Isabel Vasconcelos é 

natural de Lisboa, tem 58 anos, é 

casada, reside em Talaíde desde 

1994, e no concelho de Oeiras, 

desde 1974.

Técnica Administrativa, pertenceu 

à Comissão de Trabalhadores da 

XEROX Portugal, foi delegada 

sindical afecta ao CESL e 

colaboradora da Associação 

Amizade Portugal-Angola.

Está eleita na Assembleia de 

Freguesia de Porto Salvo, 

desde 2005.

É membro do Partido Comunista 

Português desde 1974 e, 

actualmente, faz parte da 

Comissão de Freguesia 

de Porto Salvo.

No dia 11 de Outubro de 2009, 

teremos de novo eleições Autár-

quicas. Iremos assim, através 

das listas das várias forças polí-

ticas, votar nas pessoas que vão 

gerir a nossa freguesia nos 

próximos 4 anos.

E todos sabemos que os gran-

des problemas da freguesia con-

tinuam há muitos mandatos por 

resolver.

- O trânsito e os transportes 

estão agravados

- Continuamos a não ter espa-

ços públicos de apoio social 

para idosos e para jovens 

- Continuamos com uma enorme 

carência de creches e infantá-

rios públicos, bem como de 

parques infantis

- Não houve qualquer tentativa 

de se iniciar o processo para 

uma extensão do Centro de 

Saúde para a nossa freguesia 

actualmente com cerca de 

15000 habitantes

- Tem vindo a ser sucessi-

vamente arrastada a resolução 

em definitivo da requalificação 

do Rossio de Porto Salvo

- Vila Fria e Talaíde continuam 

marginalizadas

- Marginalizadas foram também 

neste último mandato as colecti-

vidades em geral, deixando até 

de serem tratadas como forças 

vivas da freguesia

- As ribeiras estão num estado 

caótico

- Cresceu apenas o betão à 

revelia de tudo e de todos e sem 

que a própria Assembleia de 

Freguesia fosse previamente 

informada dos projectos impor-

tantes em curso

- Até as Festas em Honra de 

Nª.Sª. de Porto Salvo perderam 

as suas características e a sua 

anterior dignidade

- A gestão financeira da Junta 

perdeu também a transparência 

que tinha anteriormente.

A CDU conhece bem a fre-

guesia e as suas necessidades 

e por isso ao apresentarmos o 

nosso Programa Eleitoral, esta-

mos cientes de ir ao encontro 

daquilo que são os anseios da 

população. E porque temos pro-

vas dadas que todos conhecem 

e os nossos votos são usados 

em prol da comunidade e nunca 

para defenderem interesses 

individuais é que apelamos para 

que o seu voto seja seguro e 

que Vote na CDU

Maria Isabel 
Vasconcelos
Cabeça de Lista da CDU à 

Assembleia de Freguesia de 

Porto Salvo (2009 – 2013)

Dia 11 de Outubro

o voto certo é

CDU!



Candidatos

PPOORRTTOO  SSAALLVVOO
RRoossssiioo  ddee  PPoorrttoo  SSaallvvoo

Rossio de Porto Salvo

Acompanhar o Projecto de 

Requalificação do Rossio

Reivindicar a reformulação 

do Trânsito em Porto Salvo

Exigir a clarificação do 

destino a dar ao Jardim de 

Infância “Tão-ba-la-lão”







AALLDDEEIIAA  DDOO  MMEEIIOO
EEssccoollaa  FFiirrmmiinnoo  RReebbeelloo

Escola Firmino Rebelo

Aproveitar as Instalações 

da Escola EB1 Firmino 

Rebelo para a criação de 

uma Biblioteca e de um 

Espaço Jovem



AALLDDEEIIAA  DDOO  MMEEIIOO
PPoommbbaall  ddaa  BBaarrrreeiirraa

Pombal da Barreira

Recuperar o Património 

Cultural

Limpeza da Ribeira do 

Canudo



BBaaiirrrroo  ddaa  AAuuttoo  CCoonnssttrruuççããoo
RRuuaa  CCoomméérrcciioo



Bairro da Auto 

Construção

Reivindicar a resolução do grave 

problema do Estacionamento e 

do Trânsito

Exigir a construção de um muro 

de protecção na Ribeira do 

Lameiro e limpeza  urgente da 

mesma (Av. D.Pedro V)



Laje

Acompanhamento da 

Requalificação da Laje

Construção urgente da 

Rotunda

LLAAJJEE

Maria Isabel Vasconcelos

Técnica Administrativa

Luís Manuel Olímpio

Técnico de Contabilidade

Francisco Carreiro Nunes

Empresário

Odete Pinho

Técnica Administrativa

António Brás

Técnico Industrial 

António Baião

Administrativo

Cláudia Pedroso

Bombeira Telefonista

Luís Batata

Auxiliar Administrativo

André Brito

Repositor

Maria do Carmo Costa

Técnica Administrativa

Rui Constante

Músico

Jorge Monteiro

Empresário

Clotilde Bugarin

Secretária de Direcção









BBaaiirrrroo  ddooss  
NNaavveeggaaddoorreess

Bairro dos Navegadores

Continuar a exigir a limpeza 

condigna do Bairro



CCaassaall  ddaa  CChhooccaa

Casal da Choca

Acompanhar a legalização 

e a recuperação do Casal 

da Choca (AUGI)



AALLDDEEIIAA  DDOO  MMEEIIOO
PPoommbbaall  ddaa  BBaarrrreeiirraa

Leião

Recuperar o Património 

Cultural (Minas da mãe d’água)

Recuperar o núcleo antigo

Instalar bandas redutoras de 

velocidade dentro da 

localidade

Requalificar a zona envolvente 

à Capela de Leião (Estrada de 

Talaíde)



EEssttrraaddaa  ddee  TTaallaaííddee



Estrada de Talaíde

Continuar a reivindicar a 

reperfilagem urgente da 

Estrada de Talaíde e 

continuar a exigir a Instalação 

de bandas redutoras de 

velocidade

Exigir a retirada do  abrigo 

velho junto ao nº 62 e 

substituição por moderno











Vila Fria

Exigir a requalificação do Jardim de 

Infância “Pingolé”

Exigir o reordenamento do Trânsito 

e do Estacionamento na Av.25 de 

Abril, bem como a instalação 

urgente de bandas redutoras de 

velocidade

Exigir a remoção dos obstáculos 

existentes no centro do passeio da 

mesma Avenida, frente ao “Pingolé”

VViillaa  FFrriiaa





Maria José Nunes

Empregada de Balcão

Octávio Lúcio

Empregado de Armazém

Jacinto Carraço

Empresário

Maria Angelina Gomes

Empregada de Balcão

José Macedo

Gerente Comercial

Inocêncio Batata

Auxiliar Administrativo

Odete Félix

Costureira

Daniel Brito

Operador de Duplicadora

Henrique Vitorino

Técnico de Higiene Auto

Margarida Abel

Auxiliar de Educação

Vítor Guerreiro

Docente

Pedro Oliveira

Operador de Loja

Fernando Cabrita

Professor



Associativismo

Apoio incondicional às colectividades e outras associações pelo 

que representam social, cultural ou desportivamente, ao serviço 

das populações

Acompanhamento dos processos de construção de sedes 

sociais para as colectividades

Apoio Social

Continuar a exigir a Construção do Centro de Dia para idosos

Exigir a aceleração da construção do Centro Geriátrico na 

Freguesia

Garantir os bens sociais já existentes

Acompanhamento das famílias em situação difícil

Saúde

Continuar a reivindicar a Extensão do Centro de Saúde para 

a Freguesia actualmente com mais de 15000 habitantes

Reivindicar a instalação de uma farmácia na Urbanização 

Nova de Talaíde

Tempos Livres e Lazer

Continuar a exigir a construção de mais parques infantis e a 

recuperação e manutenção dos existentes

Trânsito e Transportes

Continuar a exigir melhor qualidade dos transportes públicos

Continuar a exigir a instalação de abrigos com a colocação 

de horários em todos eles

Continuar a exigir a construção da Rotunda na Laje

Segurança

Reforçar os laços entre a Autarquia e a PSP no sentido de 

melhorar a segurança

Recuperação das Ribeiras

Continuar a exigir a urgente recuperação de todas as ribeiras 

da Freguesia

Festas em Honra de Nª Sª de Porto Salvo

Dignificar as mesmas com o envolvimento das colectividades 

da Freguesia e recuperar a sua tradição

Ensino

Continuaremos a exigir o reforço do ensino pré-primário

e a pugnar pelo reforço e melhoria da segurança nas escolas

Melhorar Porto Salvo

































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.




