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Candidatos CDU
à Assembleia de Freguesia 

de Alhandra, São João dos Montes
e Calhandriz

A CDU assume um compromisso de 
Trabalho, Honestidade e Competência, 

e garante que não desistirá perante 
as dificuldades.
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Cumprimos com o que assumimos com a 
população, mesmo num quadro de grandes 
limitações �nanceiras e políticas. Honrámos com 
os nossos compromissos. Garantimos o serviço 
público nas 3 freguesias. Estivemos presentes 
na vida e dinâmicas das localidades. Ouvimos e 
integrámos as opiniões de todos. O projeto da 
CDU merece continuar.

A CDU continuará a bater-se pela reposição 
das freguesias de Alhandra, de São João 
dos Montes e da Calhandriz, como órgãos 
autárquicos próprios e autónomos.
Precisamos de garantir, também da gestão da 
Câmara Municipal, uma atitude completamente 
diferente e diferenciadora, para que, na 
delegação de competências, estejam 
assegurados os respetivos meios. 
A CDU compromete-se a delegar nas juntas 
de freguesia tudo o que signi�car melhoria dos 
serviços públicos, com os meios adequados.
 
Uma autarquia para servir 
a pessoas. 
Assumimos:

- Promover o diálogo com a população e as 
coletividades das 3 freguesias, na construção do 
plano e orçamento, ou para reivindicar o que faz 
falta à comunidade;
- Realizar reuniões dos órgãos autárquicos 
públicas e de forma descentralizada;
- Uma política autárquica que respeite os direitos 
laborais e as condições de trabalho, que aposte 
na formação e na modernização administrativa.

Desenvolvimento ambiental
- Trabalhar para a plena higiene urbana;
- Exigir melhorias na recolha resíduos sólidos 
e monos, na limpeza de contentores e ilhas 
ecológicas, para além do seu reforço;

Projeto de confiança e 
de seriedade

- Exigir a melhoria da qualidade do ar, bem 
como a redução do ruído;
- Apostar na sensibilização e educação 
ambiental e defender a gestão pública da água;
- Manter, recuperar e construir espaços verdes; 
- Exigir o combate de pragas; 
- Trabalhar para a requali�cação dos parques 
infantis; 
- Desenvolver um programa de rearborização 
das freguesias;
- Implementar novas áreas de lazer e 
equipamentos de desporto no espaço público;
- Pugnar pela valorização do Rio Tejo e da zona 
ribeirinha para lazer e recreio, estendo-a até à 
Ribeira de Santo António;
- Defender a expansão das hortas urbanas;
- Pressionar para que se encontrem soluções 
para o �m da atividade do aterro sanitário do 
Mato da Cruz e sua reconversão paisagística, 
bem como do passivo ambiental da ex-
Cimianto;
-Pugnar pela limpeza de rios e ribeiras.

Desenvolvimento económico
- Trabalhar no sentido de reforçar os contactos 
regulares com os comerciantes e os eventos 
nas zonas de comércio tradicional, bem como 
dinamizar os mercados de Levante e de 
Alhandra;
- Apoiar os pequenos produtores agrícolas, 
fomentar o turismo da natureza e as 
potencialidades rurais das freguesias;
- Pugnar pela criação de mais atividades 
económicas que se re�ita em mais empregos 
com direitos.

Vamos dar especial relevo à habitação e 
ao urbanismo:
- Diligenciar pela revitalização urbanística dos 
núcleos e centros antigos; 
- Diligenciar pela aposta na habitação a custos 
controlados e na reocupação
de casas devolutas; 
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- Exigir a revisão do Plano Diretor Municipal, 
para se encontrar, de forma sustentada, 
soluções para a �xação de população na 
Calhandriz e São João Montes, nomeadamente 
dos �lhos da terra; 
- Pugnar por soluções para:
A legalização das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal e a construção das suas infraestruturas;
A concretização dos equipamentos, 
infraestruturas e zonas verdes nas urbanizações 
Quinta Cruz de Pau e Casas do Rio, entre 
outras.

Mobilidade, transportes e trânsito
- Pugnar pela eliminação de barreiras 
arquitetónicas e pela reparação de passeios;
- Implementar regulamento de trânsito em São 
João Montes;
- Exigir a solução dos estrangulamentos e 
insegurança na EN10, N10.6, N248-3, estradas 
de A. Loucos / Bom Nome, Cochôa, Curva 
do Loureiro, rua Mato da Cruz e “Ramal” na 
Calhandriz;
- Procurar soluções de estacionamento próximo 
dos transportes públicos;
- Melhorar os caminhos vicinais;
- Exigir a remoção de veículos abandonados;
- Pugnar pela criação de vias pedonais na N10 
(troço piscina Cimpor – CP)
- Exigir o alargamento da coroa do passe social 
intermodal e o reforço da oferta de transportes 
públicos;

Desenvolvimento social
- Exigir o aumento do número de médicos de 
família e a existência de outras especialidades 
no Centros de Saúde;
- Promover um programa de dinamização para 
a população sénior, assim como pressionar 
para o aumento da oferta em lar, centro de dia e 
cuidados continuados.
- Estimular atividades de cooperação com as 
várias instituições, no âmbito da rede social; 
- Trabalhar em articulação com os Bombeiros 
Voluntários; 
- Dinamizar ações para e com a juventude;

Na área da educação vamos:
- Exigir meios de apoio às famílias, para todos 
os estabelecimentos de ensino da rede pública;
- Apoiar as associações de pais na dinamização 
das escolas;
- Reivindicar a conservação do parque escolar 
junto da Câmara;
- Exigir soluções para as necessidades 
educativas, como a EB1 dos Cotovios, o 
reforço da rede pública de jardins-de-infância, a 
eliminação de horários duplos e a reabertura da 
EB1 da Calhandriz.
 
Desenvolvimento cultural e desportivo 
No campo cultural:
- Pugnar pela recuperação do Palácio e Quinta 
Municipal da Subserra e da dinamização do seu 
património construído e natural;
- Exigir a recuperação do Teatro Salvador 
Marques, dos fortes e fortins das Linhas de 
Torres Vedras e do património histórico nas 3 
freguesias;
- Apoiar a autonomia e a iniciativa do movimento 
associativo, bem como dos criadores culturais;
- Valorizar a cultura tradicional e etnográ�ca, 
bem como a memória das populações;
- Apoiar e realizar ações culturais que dinamizem 
as freguesias, revitalizar os equipamentos 
colectivos e os espaços ao ar livre;
- Promover a ligação pedonal o “Forte de 
Alhandra”;

No desporto vamos:
- Pugnar pela reabertura da piscina da 
Calhandriz;
- Exigir a construção do campo de futebol do 
Alhandra Sporting Clube;
- Dar força ao desporto e organizar a festa anual 
do desporto, em parceria com o movimento 
associativo e desporto escolar.




