
Contamos consigo!
Contamos com todos!
Os eleitos, candidatos e activist as da CDU apelam à p articip ação
da população, p ara se viver melhor na nossa freguesia

NNo dia 31 de Outubro, os eleitos da nossa fre-
guesia tomaram posse. Começou um novo

mandato autárquico.
A CDU saúda todos os moradores e os que colabo-

raram e estão prontos para colaborar, a fim de conse-
guirmos continuar a melhorar as condições de vida,
trabalho e habitação.

A CDU garante que os seus eleitos não pouparão,
mais uma vez, todos os esforços e vão empenhar-se
no trabalho autárquico, com honestidade e competên-
cia. Nenhum dos eleitores que votou na CDU se vai
arrepender. E os que, desta vez, ainda não quiseram
dar-nos o seu voto, verão que daqui a quatro anos
vão ter novas e boas razões para preferirem a CDU.

CComo força maioritária, a CDU estabeleceu con-
tactos com as demais forças políticas.

Prometemos e também nisso vamos cumprir: não
ignoraremos nenhuma proposta positiva contida nos
programas dos outros partidos.

Renovámos o entendimento com o PSD, colocando
os interesses da freguesia e da população acima das
conhecidas divergências políticas e ideológicas. Como
já afirmámos, este não é um acordo para excluir, é uma
base - já experimentada e com bons resultados - para
receber também a empenhada e construtiva participa-
ção dos eleitos do Partido Socialista.

E vamos continuar a contar, acima de tudo, com
todos os moradores, com as mulheres, os homens e
os jovens de Santo Estêvão. 

Todos somos necessários para que, na nossa fre-
guesia, no bairro de Alfama e na cidade de Lisboa, se
viva melhor, com mais alegria, com mais tranquilidade
e com mais justiça.

Prioridades p ara o mandato
A presidente da Junta, Lurdes Pinheiro, reafirmou,

na tomada de posse, as questões às quais daremos
maior prioridade:

- Reabilitação dos prédios de habitação
municipais; 

- Recuperação da Rua dos Remédios;
- Manter e ampliar os projectos dirigidos a

crianças, jovens e seniores;
- Melhoria das condições de trabalho e de

atendimento ao público, nos serviços da Junta;
- Consolidação dos vários serviços sociais que

prestamos à população (médico, dentistas,
enfermeiro, jurista, transporte, Banco
Alimentar...);

- Construção da nova creche no bairro.

Podem cont ar com a CDU!
A CDU cont a com todos!
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