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Francisca Quaresma 
(Carnaxide) 

Catarina Antunes 
(Queijas) 



OS CANDIDATOS DA CDU  

PROPOSTAS 
COMUNS ÀS FREGUESIAS 
A CDU lutará por um território mais harmonioso. Carnaxide e Queijas é 
uma União de Freguesias plena de assimetrias que urge ir minimizando 

A 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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A reposição das antigas Freguesias e o cumprimento da 
legislação em vigor que exige a transferência para as 
Freguesias de mais competências, de mais recursos 
financeiros e de mais  trabalhadores, continuarão a ser duas 
componentes essenciais do nosso programa. 



É ainda proposta comum às duas freguesias que o seu executivo seja 
ouvido em matérias que não sendo da sua competência, concorrem 
decisivamente para o bem-estar das suas populações e em particular:  
 . 

Mobilidade e 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. 
 
Acessibilidades – A CDU bater-se-á por investimentos 
estruturantes, desencorajando o uso do carro pessoal, tais como: 
elétrico rápido, ligando Algés à Falagueira; avanço programado e 
urgente da Via Longitudinal Norte; alargamento da ponte junto ao 
Santuário da Rocha, que só dispõe de uma via. 
 . 

Requalificação urbana – deve a Junta de Freguesia participar na 
definição dos respetivos projetos de iniciativa da Câmara Municipal, 
designadamente no que se refere à habitação jovem, às Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal – Quinta da Gandarela – e a projetos que 
visem a revitalização dos bairros sociais . 
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 Mais apoio e intervenção nos bairros sociais municipais: 
 Apoio permanente às famílias residentes e aos casos de 

desdobramento das famílias, socialmente justificáveis; 
 Conclusão do “Polo de Formação Profissional e Centro 

Multiusos” no Brº Encosta da Portela – “Edifício Comboio”; 
 Construção de Centros Comunitários; 
 Construção de um espaço desportivo no Alto dos Barronhos. 

 Mais cultura: 
  Mais apoio às coletividades; 
  Melhor utilização do Auditório Ruy de Carvalho, dotando-o de 
uma companhia de teatro residente como polo dinamizador 
da atividade teatral na União de Freguesias; 
  Criação de uma galeria de arte; 
  Criação de condições para a aquisição do edifício da 
Sociedade Musical Simpatia e Gratidão. 

CARNAXIDE  

Os eleitos da CDU defenderão:  
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QUEIJAS 

Os eleitos da CDU defenderão:  

 Que a Unidade de Cuidados à Comunidade passe a Centro de Saúde, 
com médicos de família e dotado das valências e dos profissionais  
que venham a ser considerados necessários; 

 A requalificação do Beco dos Pombais, em Linda-a-Pastora, numa 
zona verde, desportiva e de lazer; 

 A criação de uma ligação pedonal e ciclável segura entre Queijas e o 
Estádio Nacional e ao longo da Estrada Militar; 

 A criação de condições de acesso e usufruto da população ao Vale do 
Jamor e à sua ribeira; 

 A criação dum Gabinete Técnico Local visando a recuperação das 
habitações degradadas do núcleo histórico de Linda-a-Pastora e de 
Queijas e que proceda à recuperação do património da freguesia e 
do Jardim da Rocha, tornando-o num espaço de lazer; 

 A criação de Equipamentos Municipais: Centro Intergeracional, 
Biblioteca, Auditório, Espaço Jovem; 

 A descentralização de atividades culturais promovidas pela Câmara. 
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EM DEFESA DO 
AMBIENTE 

A PRESERVAÇÃO DA 
SERRA DE CARNAXIDE, 
pulmão natural do 
município  
persistentemente 
ameaçado e criação de 
condições para o seu 
usufruto pela população… 
 
 

 
… a resolução definitiva da 
REGUEIRA DE QUEIJAS, autêntico 
esgoto a céu aberto e que atravessa 
toda a povoação. 
 

Na imagem: visita em Março de 2017 realizada 
pela CDU a Queijas 

 
 
 

Os eleitos da CDU defenderão:  

… dar urgência à remoção do amianto 
de escolas e habitações, a começar pela 

cobertura da Escola EB Vieira da Silva; 
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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. 
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«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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