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Boa noite a todos os presentes, 

Em primeiro lugar gostava de agradecer a presença de todos. É com 

grande alegria e satisfação que partilho este momento convosco. Estou 

certa de que a vossa presença aqui, é um claro apoio ao trabalho que a 

CDU tem desenvolvido ao longo do tempo, a favor da população que 

reside e trabalha na freguesia de Queijas / Linda-a-Pastora e também na 

freguesia de Carnaxide, assim como no concelho Oeiras. 

É com muito orgulho e um grande sentido responsabilidade que faço 

parte deste projecto, o Projecto da CDU. Projecto esse que conta com a 

colaboração de muitas mulheres e homens, jovens e menos jovens, com 

vontade de mudar o actual estado das coisas. Pessoas de reconhecido 

mérito e integridade, nos mais diversos domínios, e que estão 

profundamente identificadas com os problemas e anseios locais.  

Este colectivo que agora apresentamos tem a força, a competência e a 

capacidade de trabalho necessárias para transformar estas duas 

freguesias. 

O projecto autárquico da CDU, é um projecto que tem como característica 

essencial a sua profunda ligação aos interesses das populações, às suas 
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aspirações e anseios, sempre com a preocupação de responder às suas 

necessidades e elevar o seu bem-estar e qualidade de vida, sempre 

valorizando e dando primazia ao interesse público e ao interesse colectivo. 

Em Queijas são vários os exemplos do que acabei de reflectir. 

A luta constante pela Unidade de Saúde para Queijas é exemplo: 

A instalação de uma Unidade de Cuidados na Comunidade foi benéfica 

para a Freguesia, mas não pode substituir as reivindicações de uma 

Unidade de Saúde para Queijas. Diferirem em termos de valências e 

objectivos. Esta carência permanece, ainda mais quando medidas 

tomadas pelo Governo agravam o deslocar da população aqui a Carnaxide, 

nomeadamente com o corte do apoio no Passe Social, aumento da carga 

fiscal e aumento de todos os bens essenciais que leva a uma redução do 

orçamento familiar. A CDU foi a voz deste anseio e aspiração! 

Falámos no Passe Social, a luta por melhores transportes é também outro 

exemplo:  

A eliminação de carreiras, a alteração de trajectos, o não cumprimento de 

alguns horários, a ausência de algumas carreiras a partir de determinada 

hora e ao fim-de-semana, e agora a saída da VIMECA do Passe Social, são 

os verdadeiros problemas sentidos pela população em relação aos 

transportes. A CDU foi a voz destes problemas! 

A CDU foi também a voz de outros problemas e necessidades: 

 da falta de passadeiras,  

 da fraca iluminação em diversas zonas,  
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 da necessidade limpeza e lavagem das ruas,  

 do problema de circulação na Rua Manuel Pereira de Azevedo, em 

Linda-a-Pastora,  

 da necessidade de redutores de velocidade, nomeadamente, na Av. 

Tomás Ribeiro e Rua Angra do Heroísmo,  

 da necessidade de colocação de espelhos para aumento da 

visibilidade e prevenção de acidentes, 

 da necessidade da reabertura dos Parques Infantis,  

 dos vários problemas da Alameda de Queijas,  

 da carência de equipamentos na freguesia,  

 etc... 

Este trabalho, pelo seu empenho, honestidade e competência, constitui 

um património de conhecimento, de experiência e de prestígio, de que 

muito nos orgulhamos, e é para nós o melhor garante do trabalho futuro. 

Há que o ter sempre presente e continuá-lo! 

A CDU esteve, está e estará profundamente identificada com os anseios 

de todos os moradores e com as reais necessidades das nossas localidades 

e compromete-se, como fez até agora, a ser a sua voz.  

A partir do próximo mandato, nós de Queijas estaremos integrados na 

União de Freguesias de Carnaxide e Queijas. Situação que representa um 

claro ataque à democraticidade do Poder Local. Não estamos, nem 

estaremos de acordo com a Lei que definiu esta reorganização e 

lutaremos sempre para que a nossa Freguesia volte aos moldes em que 

hoje ainda se encontra. Esse é o nosso compromisso! 
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Agora que está concluída a formação da nossa lista é necessário preparar 

o nosso Programa Eleitoral, na certeza de que este transparecerá as 

soluções necessárias e as melhores soluções para as duas Freguesias. 

Neste projecto, o projecto da CDU, há espaço para as ideias, para as 

críticas, para as sugestões de todos. Para nós, todos são importantes, 

todas as opiniões contam, todas as opiniões são válidas. Queremos 

apresentar um programa abrangente, no qual o maior número possível de 

eleitores se reveja. Assim nos próximos tempos estaremos convosco, 

juntos, não só nas campanhas que avizinham, mas também a discutir 

este projecto, a enriquecê-lo com novas ideias, a divulgá-lo junto da 

população das duas Freguesias. 

Pretendemos fazer com que estas freguesias sejam um local melhor para 

se viver, aumentando a qualidade de vida dos que aqui habitam e 

trabalham. 

Não querendo me alongar muito mais.  

Quero lembrar, que para a CDU a política é uma coisa séria e como 

tal não gostamos de mentiras, nem de ilusões. 

A CDU significa Trabalho, Honestidade e Competência, mas também 

Transparência, Participação e Proximidade.  

A CDU, os seus eleitos, são diferentes. 
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Como tal tudo faremos para corresponder a estes valores e à confiança 

que em nós depositam.  

A construção de um Mundo melhor para todos é o que nos move e é 

também uma certeza. Convosco havemos de levar de vencida esta 

batalha. 

Muito obrigada! 

Nós contamos convosco! 

Podem, também, contar connosco! 

Viva a Freguesia de Queijas / Linda-a-Pastora e a Freguesia de Carnaxide! 

Viva a CDU! 

 


