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CAROS ELEITORES 
o seu voto é muito importante. 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  se 
possa iniciar um novo ciclo de desenvolvimento de onde a 
freguesia passe a ter voz, com uma gestão em articulação 
com toda a população da freguesia.   
 

Os candidatos da CDU à Freguesia de Porto Salvo  são 
homens e mulheres que não se acomodam nem se resignam 
perante o imobilismo e 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 as 
soluções para os problemas que prevalecem aos longo dos 
anos e para os novos problemas que irão surgindo. 
 

Nós, da CDU, somos uma equipa que se bate pelo respeito e 
pelos compromissos assumidos perante o eleitorado.  

Isabel Vasconcelos 
Téc. Administrativa 

Luís Olímpio 
Téc. Contas 

Carreiro Nunes 
Empresário 

Almerinda Afonso 
Coordenadora Técnica 
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Luís Batata 
Assist. Operacional 

José Lacerda 
Pintor Aviões 

Gina Nunes 
Assist. Operacional 

José Carlos Brito 
Consultor 

A CDU lutará contra a centralização que a Câmara tem vindo a impor.  
Lutará pela eliminação das assimetrias entre o litoral e o interior que 
cada vez mais se vão acentuando ao nível dos equipamentos, da 
requalificação urbana  (por exemplo a Estrada de Talaíde e o Casal da 
Choca) e das acessibilidades (por exemplo Vila Fria).  
 

Assim, 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.    
 

DESCENTRALIZAÇÃO 
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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. 



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. 
 

SAÚDE  
Os candidatos CDU continuarão a lutar pela abertura dum Centro de 
Saúde (inexistente na freguesia).  A CDU denuncia o escândalo de 
decisões para a execução de projetos megalómanos, decididos à revelia 
da freguesia, em prejuízo de equipamentos reconhecidamente 
necessários. É o caso do “Instituto Geriátrico” que  foi construído pela 
Câmara e entregue a privados, quando o Centro Social e Paroquial de 
Porto Salvo se mostrou interessado em o gerir. 
 

EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS PÚBLICOS  
DE APOIO SOCIAL 
A CDU defende a criação de espaços públicos de lazer e de convívio 
para os mais idosos e para as crianças. A freguesia é manifestamente 
carente de mais parques infantis e espaços de lazer, com atividades 
inovadoras que sejam adequadas aos novos interesses promovendo a 
relação  entre as gerações, entre as escolas e a atividade associativa. 
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Músico 

Sónia Godinho 
Empregada Comércio 

Vítor Parada 
Encarregado Operacional 

Carlos Saraiva 
Téc. Electrónica 
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CANDIDATOS 
SUPLENTES 
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EQUIPAMENTOS/ESPAÇOS PÚBLICOS  
DE APOIO À CULTURA 
A CDU defende a criação de um polo da Biblioteca Municipal dotado de 
um espaço jovem, com acesso à internet, podendo, para o efeito, 
requalificar o antigo edifício onde se localizava a Junta de Freguesia. 
 

APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
DESPORTIVO, CULTURAL E RECRIATIVO 
 A CDU defende a melhoria do apoio às coletividades e outras 
associações, valorizando a importância social da sua atividade cultural 
desportiva  e de lazer ao serviço das populações. Neste domínio a 
Junta de Freguesia deverá ter uma política clara de apoio a atividades 
e modalidades que possibilite o acesso a todos pela diversificação da 
oferta.   
 

APOIO E REVITALIZAÇÃO AO COMÉRCIO 
Os candidatos da CDU defendem a realização de campanhas dirigidas à 
população no sentido de revitalizar o comércio local e encontrar, com 
os comerciantes, soluções para minimizar os efeitos  da expansão das 
grandes superfícies. Exigir da Câmara a resolução da grave situação 
em que se encontram os vendedores do mercado e assegurar medidas 
que conduzam à sua revitalização, designadamente pelo incremento da 
venda de produtos tradicionais e pela dinamização do espaço exterior. 

Clotilde Bugarin 
Secretária Direção 

Ricardo Teixeira 
Cozinheiro 

João Pinto 
Bancário 



SOBRE AS RIBEIRAS E OUTRAS  
LINHAS DE ÁGUA 
Está previsto um projeto de requalificação das ribeiras e a CDU revê-
se nos objetivos definidos e continuará a bater-se pela sua execução. 
Até lá a CDU continuará a exigir da Câmara toda a urgência e 
empenho na limpeza das várias linhas de água e ribeiras. 
 

ACESSO AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS A 
CUSTO JUSTO. A QUESTÃO DA ÁGUA  
A CDU defende a revisão do preço da água que é elevado e que, além 
de injusto, não é claro, pois cobre taxas de outros serviços. O valor 
dessas “alcavalas” incluídas nas faturas enviadas pelos SIMAS, em 
2016 representaram 68,6% do total pago. Não é aceitável que os 
SIMAS tenham  elevados lucros, pelo que lutaremos contra esta 
situação e pela água pública a preço justo. 
 

SEGURANÇA E POLICIAMENTO 
A CDU propõe a colaboração da Junta com as entidades competentes 
para a procura da melhoria das condições de segurança, do reforço do 
policiamento e dos meios para que este se realize nas melhores 
condições. 

Rute Parreira 
Secretária 

Inocêncio Batata 
Auxiliar Administrativo 

Januário Romeira 
Aposentado 

Mª José Brito 
Empregada Escritório 
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José Macedo 
Gerente Empresa 

Nazário Ribeiro 
Operador Supermercado 

Mª Celeste Almeida 
Téc. Telecomunicações 

Manuel Duarte 
Professor 

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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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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