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CAROS ELEITORES:   
o seu voto é muito importante e é um direito de que não 
deve prescindir. Votar nas próximas eleições constitui mais 
uma oportunidade de mudança, que não pode ser 
desperdiçada nem adiada. Só votando será possível 
contribuir para a participação direta na resolução dos 
problemas locais que lhe dizem respeito. 
A CDU está determinada no seu reforço  eleitoral para que 
Barcarena possa iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, 
com uma gestão em articulação com toda a população da 
freguesia.   
Os candidatos da CDU à Freguesia de Barcarena são 
homens e mulheres que não se acomodam nem se 
resignam perante as dificuldades. Com o seu programa 
eleitoral assente no TRABALHO, HONESTIDADE e 
COMPETÊNCIA, a sua dinâmica, o seu conhecimento e 
empenhamento não deixarão de se bater para encontrar a 
resolução dos problemas que mais afetam a freguesia e o 
nível de vida das populações.  
Nós, da CDU, somos uma equipa que se bate pelo respeito 
e pelos compromissos assumidos perante o eleitorado.  

António Cabrita 
Engenheiro 

Tiago Rodrigues 
Eletricista 

Patrícia Boavida 
Agente Imobiliária 

Rita Medinas 
Escriturária 
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DESCENTRALIZAÇÃO 
Agir contra a centralização que a Câmara tem vindo a impor. 
Pugnar pela eliminação das assimetrias entre o litoral e o interior que 
cada vez mais se vão acentuando ao nível dos equipamentos, da 
requalificação urbana  e das acessibilidades.  
 

Assim, CDU bater-se-á para que façam parte das competências da 
Junta a administração de recursos que permitam a esta passar a:  
 Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;  
 Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros;  
 Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no 

espaço público, com exceção daquele que seja objeto de 
concessão;   

 Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados;   
 Assegurar a realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico;  

 Promover a manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos referidos na alínea anterior.    
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Armando Silva 
Serralheiro Civil 

José Ventura  
Industrial 

Ermelinda Oliveira 
Téc. Farmácia 

Paula Rodrigues 
Assist. Operacional 

O cumprimento da legislação em vigor que exige a 
transferência para as Freguesias de mais competências, de 
mais recursos financeiros e de mais  trabalhadores, 
continuará a ser uma das componentes essenciais do nosso 
programa. 



OS CANDIDATOS DA CDU   

ENSINO & EDUCAÇÃO 
 Pugnar pela construção de uma escola do 2º e 3º ciclos e 

secundária, uma exigência já com dezenas de anos;  
 Defender o transporte escolar camarário das crianças de Barcarena 

para Leceia; 
 Lutar pelo aumento do número de centros de educação pré-escolar 

com apoio às famílias com filhos em idade pré-escolar; 
 Promover hortas pedagógicas nas escolas básicas da Freguesia; 
 Exigir a presença periódica da PSP–Escola Segura nas paragens de 

autocarros; 
 Pugnar por meios adicionais de apoio e de ensino na própria escola 

aos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem; 
 Promover a reativação da antiga Biblioteca de Barcarena no edifício 

sede da junta, integrando sala(s) de estudo com apoio pedagógico. 

ACÇÃO SOCIAL 
 Criação de um Gabinete de Apoio Social para ajuda às famílias 

carenciadas da Freguesia, estendendo este apoio à terceira idade e 
à juventude na procura do 1º emprego; 

 Fomentar a criação de equipamentos de apoio à 3ª idade, com 
carater solidário e compatíveis com a capacidade económica. 

SAÚDE 
É um prazer ver o centro de saúde entrar numa fase adiantada, 
considerando o número de anos que foi exigido pela população e pela 
CDU. É graças à sua luta e persistência que hoje o vemos em fase 

Jorge Antunes 
Téc. Web 

Olga Salvador 
Bancária 

Hugo Moreira 
Tec. Manutenção 

Aeronaves 

Celeste Cândido  
Escriturária 
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DESPORTO, CULTURA & RECREIO 
 Defender a construção de um pavilhão polidesportivo coberto 

independente na freguesia; 
 Garantir que ninguém, independentemente da sua idade, deixe de 

praticar desporto por insuficiência económica; 
 Pressionar a empresa municipal Oeiras Viva a reduzir os preços 

praticados de aluguer de equipamentos às coletividades; 
 No verão, durante os meses de férias escolares, proporcionar um 

mês de praia às crianças da freguesia; 
 Reativar o campo de futsal junto ao Grupo Desportivo de 

Barcarena e na Quinta do Sobreiro; 
 Desenvolver iniciativas de carácter cultural, recreativo e 

desportivo, incluindo a reactivação dos Jogos Juvenis. 

REABILITAÇÃO URBANA 
&  AMBIENTE 
 Promover a reabilitação das estruturas em ruínas que proliferam 

pela freguesia; 
 Acabar com as lixeiras a céu aberto; 
 Garantir a lavagem periódica dos contentores do lixo; 
 Reativar os parques infantis desactivados há vários anos. 

CANDIDATOS 
SUPLENTES 

Mª Vitória Bárbara 
Preparadora Técnica 

Virgínia Silva  
Doméstica 

 
adiantada, uma vitória da população da freguesia. Porém a luta 
continuará enquanto não forem garantidos os transportes públicos 
até ao respectivo equipamento social, permitindo o acesso das 
populações mais afastadas da freguesia.  



TRANSPORTES 
A CDU defende que a Junta de Freguesia articule com a Câmara 
Municipal, no âmbito das competências desta, como estruturar os 
transportes públicos de proximidade e de circulação interna com mais 
carreiras e mais horários que sirvam os vários locais, a integrar na 
futura rede metropolitana de transportes públicos. 
A CDU defende também o desenvolvimento de modos suaves de 
transporte e a construção de ciclovias. 

 

SEGURANÇA 
A insegurança urbana continua ser um dos problemas da freguesia 
também por culpa dos últimos executivos da junta, que fecharam ou 
deixaram degradar espaços desportivos e de lazer; não apoiaram 
devidamente as colectividades; abandonaram iniciativas para os 
jovens. Para garantir maior segurança, defendemos uma polícia de 
proximidade. 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE  
Exigimos: 
 Passeios entre Valejas e Queluz de Baixo, ligando a Estrada de 

Leceia a Leceia, e Leceia a Vila Fria; 
 Via pedonal entre a Quinta do Sobreiro e Ribeira Acima, e abertura 

ao público dos viveiros municipais e Caminho da Pólvora do 
Príncipe; 

 Repintura das passadeiras e colocação de passadeiras onde são 
claramente necessárias.  
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Jorge Santos 
Motorista 

Mª José Ramalho 
Costureira 

Paula Alfaiate 
Escriturária 

António Pereira 
Reformado 
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3 GRANDES E BOAS 

RAZÕES  
PARA VOTAR NA CDU 

Mais capacidade 
de resolução dos problemas 
Os candidatos da CDU comprometem-se com uma gestão séria, 
empenhada e competente da causa pública e dão sólida garantia do 
prosseguimento do trabalho e da honestidade que lhe são reconhecidos. 

Mais voz à defesa 
do povo e dos seus direitos 
Os idosos, os jovens, as crianças, os trabalhadores e a população 
podem contar com a CDU para dar voz à sua voz, na defesa das 
suas aspirações, na luta pelo direito a serviços públicos de qualidade, 
pelo direito à saúde e à educação. 

Mais força na  
luta por uma vida melhor 
Apoiar a CDU acrescenta força à luta contra o empobrecimento da nossa 
Democracia Local e contribuí para o fortalecimento do projeto CDU a 
nível Local e Nacional. 

 

Ágata Câmara 
Tradutora 

Mª José Coelho 
Cozinheira 



Heloísa Apolónia 
Candidata à Presidência  
da Câmara Municipal de Oeiras 

Daniel Branco 
Cabeça de lista   

Assembleia Municipal de Oeiras 

«A CDU  é um Projeto assente nos valores de Abril 
(…) É um Projeto que marca a diferença - é um 
Projeto de mudança, de futuro e de esperança. 
 

Por isso, apoio e tenho muita honra em ser o 
mandatário das candidaturas CDU.» 

 

 Amílcar Silva Campos 
(Eng.º Mecânico, foi vereador da CDU nos mandatos de 

1989/93, de 2005/09 e de 2009/13)  
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