
TRABALHO • HONESTIDADE • COMPETÊNCIA

A dinâmica que faz
a diferença!

Regina Janeiro
Candidata à presidência da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

José Casaleiro
Candidato à presidência da Assembleia 

Municipal de Vila Franca de Xira

Alverca
45 anos
Psicóloga das Organizações
Possui uma importante experiência 
de intervenção autárquica que colocará 
ao serviço do desenvolvimento 
do concelho.

Póvoa de Santa Iria
67 anos

Inspector de Qualidade nas OGMA (aposentado).
Presidente da APAC e da direcção da CNIS

Conhecedor da realidade social do concelho 
contribuirá para uma acção ainda mais 

consequente da CDU.

Síntese do Programa Eleitoral
Programa completo em: www.dorl.pcp.pt/pcp-vila-franca-de-xira

CDU Vila Franca de Xira
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Candidatos 
à Assembleia

Municipal

José Casaleiro
Inspetor de Qualidade
Póvoa de Santa Iria

Isabel Brigham
Educadora de Infância

Vila Franca de Xira

Carlos Braga
Operário
Vialonga

Joana Bonita
Jurista

São João dos Montes

Joaquim Pinto
Serralheiro

Alverca do Ribatejo

Dulce Arrojado
Professora

Vila Franca de Xira

Bruno Chaparro
Operário Fabril

Castanheira do Ribatejo

José Luís Vieira
Técnico de Electrónica

Vialonga

Élia Granja
Contabilista

Alverca do Ribatejo

Vítor Vicente
Electricista
Calhandriz

Ricardo Mendes
Empregado Comercial

Alverca do Ribatejo

Francisco Guerreiro
Prospector de Vendas
Póvoa de Santa Iria

João Milheiro
Gestor de Empresas

Vialonga

Rosa Saúde
Operária

Alverca do Ribatejo

Catarina Nunes
Estudante
Alhandra

Vítor Lima
Técnico de Qualidade
Alverca do Ribatejo

Maria Jesus Pinto
Assistente Operacional

Alverca do Ribatejo

António Louenão
Funcionário CTT

Póvoa de Santa Iria

Ilda Pereira
Assistente Operacional
São João dos Montes

Rita Lopes
Arquitecta
Vialonga

Eduardo Meireles
Preparador de Material

Sobralinho

Maria Cardoso
Economista

Póvoa de Santa Iria

Candidatos 
à Câmara
Municipal

Regina Janeiro
Psicóloga

Alverca do Ribatejo

Sara Vargas
Bolseira
Vialonga

Mário Calado
Técnico Centrais 
Termoeléctricas

Vila Franca de Xira

Cláudia Martins
Professora
Alhandra

Paulo Rodrigues
Técnico Ferroviário
Póvoa de Santa Iria

Nuno Libório
Antropólogo

Alverca do Ribatejo

João Lázaro
Empresário

Póvoa de Santa Iria

Luísa Fajardo
Gerente

Castanheira do Ribatejo

Ricardo Anastácio
Operário Especializado

Sobralinho

Raquel Orge
Psicóloga

Alverca do Ribatejo

Rafael Rumaneiro
Formador de Informática

São João dos Montes

Vítor Cartaxo
Técnico de Audiovisuais
São João dos Montes

Paula Pereira
Professora

Vila Franca de Xira

André Arrojado
Gestor de Marketing
Vila Franca de Xira

José Luís Rocha
Empresário

Vialonga

Cristina Cunha
Educadora de Infância

Póvoa de Santa Iria

Ernesto Eduardo
Publicitário

Castanheira do Ribatejo

Manuel Valente
Operário
Vialonga

Diana Serpins
Fotógrafa
Alhandra

Anabela Matias
Secretária de Direcção
Castanheira do Ribatejo

Carlos Rosa
Assistente Operacional

Forte da Casa

Carla Clare
Operadora de Caixa

Calhandriz
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Para realizar a mudança 
todos somos necessários, todos contamos.

Não deixe que outros decidam por si.

Por uma nova dinâmica para o concelho, 
Vote CDU!

Tiago Russo
Animador ATL

Castanheira do Ribatejo

António Bárbara Ramos
Comerciante

Alhandra

Jacinta Pascoal
Secretária
Vialonga

Olga Costa
Assistente Técnica

São João dos Montes

Filipe Anastácio
Operário Fabril

Sobralinho

Alicia Rodrigues
Designer

Cachoeiras

Inácio Serpins
Electricista
Alhandra

Susana Gaudêncio
Assistente Técnica
Vila Franca de Xira

Leonor Moreira
Distribuidora

Alverca do Ribatejo

Hélio Matias
Téc. Aprovisionamento

Alverca do Ribatejo

Isabel Nisa
Doméstica

Castanheira do Ribatejo

João Martins
Engenheiro Sanitário
Póvoa de Santa Iria

Catarina Cartaxo
Técnica Comercial

São João dos Montes

Odília Grade
Operária

Forte da Casa

Laura Cartaxo
Auxiliar de Acção 

Educativa
São João dos Montes

Jorge Borges
Soldador
Alhandra

Ana Filipa Almeida
Auxiliar de Educação

Castanheira do Ribatejo

Marco Rocha
Estudante

São João dos Montes

Alcina Costa
Doméstica

Castanheira do Ribatejo

Nélia Ferreira
Escriturária

Vialonga

António Soares
Operário
Alhandra

António Barbosa
Pagador de Banca
Vila Franca de Xira

António Pinto
Operário

Alverca do Ribatejo

Ana Isabel Silva
Educadora de Infância
São João dos Montes

António José Santos
Motorista

Póvoa de Santa Iria

Anabela Rosário
Documentalista

Póvoa de Santa Iria

Aníbal Charniqueiro
Auxiliar Técnico de 

Campismo
Forte da Casa

João Sardinha
Operador de Máquinas
Castanheira do Ribatejo

Izidora Camarro
Professora

Póvoa de Santa Iria

Fernando Adriano
Electricista
Sobralinho

Maria Condesso
Professora

Póvoa de Santa Iria

Gonçalo Costa
Animador Sociocultural

Vila Franca de Xira

Constanäa Andrez
Engenheira Agrónoma

Alverca do Ribatejo

Nuno Ramos
Gestor de Armazém

Vialonga

Delmira Milheiro
Administrativa

Póvoa de Santa Iria

Mário José
Serralheiro

Póvoa de Santa Iria

João Inácio
Médico

Alverca do Ribatejo

Maria Luísa Tavares
Embaladora

Castanheira do Ribatejo

José António Silva
Ass. Técnico de 

Biblioteca
Vila Franca de Xira

Mário Fontan
Instrumentalista

Póvoa de Santa Iria
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É necessário um projecto para o concelho 
e gente que saiba fazer e faça!

A CDU é, pela sua experiência, pelos seus objectivos, 
pelos seus princípios e pelos seus candidatos, a força política 

que está em condições de concretizar essa mudança. 
A dinâmica para o nosso concelho está em marcha. 

É preciso concretizá-la.

A CDU assume um Compromisso de Desenvolvimento 
com as populações, com os agentes económicos, sociais, 

culturais e desportivos, com os trabalhadores e com os agentes 
autárquicos e da Administração Central. 

Quem vive e trabalha no concelho de Vila Franca de Xira 
pode con�ar na CDU.

A CDU e os seus candidatos, 
militantes do PCP, do PEV, da ID 

e muitos independentes, assumem 
este compromisso com o concelho 

de Vila Franca de Xira, cada uma 
das suas freguesias e respectivas 

populações

Juntos 
vamos fazer melhor!

Um projecto para o concelho
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Dez grandes objectivos 
para um mandato

A concretização destes objetivos 
é indispensável para a melhoria 
da vida das populações. 
Sabemos da dificuldade de os 
alcançar, mas a CDU e os seus eleitos 
tudo farão para os concretizar. 
Não desistirão perante as dificuldades 
e não aceitarão inevitabilidades.

Este é um compromisso!

1. Garantir mais e melhor mobilidade, 
transportes públicos e alargamento do passe 
social intermodal a todo o concelho. Exigir 
a abolição das portagens, a construção de 
novos nós de acesso e alternativas à EN10. 
Organizar o trânsito e o estacionamento.
2. Dinamizar e revitalizar os centros históricos.
3. Construir um concelho limpo, verde e 
ambientalmente sustentável.
4. Valorizar o ambiente e potenciar o rio, a lezíria 
e os mouchões, para o desenvolvimento do 
concelho.
5. Defender e valorizar o tecido económico.
6. Promover a coesão social e a escola pública 
de qualidade e igual para todos.
7. Ser uma referência na promoção e nas 
ofertas culturais e desportivas de forma 
descentralizada.
8. Promover e valorizar o concelho.
9. Lutar pela reposição das 11 freguesias 
e modernizar os serviços das autarquias, 
para melhor servir as populações.
10. Promover a participação das pessoas 
e das instituições na vida colectiva.

Participação
Uma dinâmica transformadora

A Câmara de maioria CDU terá um projecto de 
desenvolvimento, elevando a cidadania 
e a participação, designadamente através de:

| Atendimentos descentralizados dos eleitos 
nas 11 freguesias.
| Realização das reuniões públicas de Câmara 
de forma descentralizada e a horas que 
permitam a participação dos munícipes.
| Criação de espaços de debate e opinião que 
possibilitem a participação dos cidadãos e das 
organizações, nomeadamente com 
a constituição de conselhos municipais 
e a realização de reuniões com as populações.
| Valorização e envolvimento do Movimento 
Associativo na cultura, no desporto, na acção 
social, na formação para a cidadania.
| Diálogo permanente com a Administração 
Central, para a resolução de problemas como, 
por exemplo, nas áreas das acessibilidades 
e serviços públicos.
| Cooperação institucional entre Câmara, 
Assembleia Municipal e Juntas e Assembleias 
de Freguesia.
| Defesa intransigente dos interesses 
do concelho na perspectiva do desenvolvimento 
da região e do País.
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Desenvolvimento 
Económico
Um compromisso de melhores 
condições de vida

Os trabalhadores e as populações como 
força de desenvolvimento
Defender os seus justos interesses e aspirações, 
o trabalho com direitos, estimulando a procura 
e o desenvolvimento económico.

Mobilidade, transportes e acessibilidades
Defender mais transportes públicos, 
o alargamento do passe social intermodal 
e a abolição das portagens. Exigir a construção 
de nós de acesso à A1 e de alternativas à EN10. 
Melhorar a circulação criar mais estacionamento. 
Eliminar barreiras arquitetónicas.

Incentivo e apoio à economia local
Criar um Programa de Estímulo ao Investimento 
e à Produção, para consolidar o actual tecido 
empresarial e atrair novas atividades visando 
a criação de emprego.

Comércio Local
Promover a dinamização das localidades e o 
repovoamento dos centros. Organizar o trânsito 
e o estacionamento. Apoiar o investimento.

Turismo
Apostar no turismo de natureza e do património, 
nas tradições e nas identidades.

Ordenamento e planeamento urbanístico
Rever o Plano Director Municipal (PDM) 
e estabelecer novas regras que privilegiem 
o interesse público, dotando o concelho 
de condições para atrair investimento e emprego 
com qualidade, para além da qualidade de vida. 

Promover e valorizar o concelho
Projectar a nossa história, cultura, recursos 

naturais e capacidade produtiva nos planos 
nacional e internacional, de forma a colocar 
o concelho como referência e atrair 
investimento. Fazer do rio Tejo um elemento 
central para o desenvolvimento económico.

Desenvolvimento Social
Um compromisso de coesão 
social

Serviços públicos
Melhorar as condições de trabalho para servir 
as populações. 
Desburocratizar e aproveitar as capacidades 
para gerir melhor os recursos das autarquias. 
Lutar pela reposição das 11 Freguesias.

Educação
Trabalhar numa Política Local de Educação 
na defesa da Escola Pública, gratuita e 
de qualidade, não abdicando de exigir da 
Administração Central o que lhe cabe por dever.

Social
Desencadear uma ação solidária em articulação 
com os parceiros da Rede Social e sem 
desresponsabilizar entidades como a Segurança 
Social.

Terceira Idade
Promover políticas de vida activa na terceira 
idade, promovendo a atualização das suas 
competências e valorizando a sua experiência. 

Habitação
Implementar uma política que fortaleça 
a reabilitação urbana, combata a degradação 
dos centros históricos, dê resposta aos 
processos das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(AUGI) e dos fogos municipais 
subaproveitados.
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Proteção Civil
Exigir o �nanciamento e investimentos do Poder 
Central e apoiar Associações de Bombeiros de 
forma a aligeirar custos correntes e potenciar a 
capacidade instalada.
 
Trabalhadores das autarquias
Defender os direitos e as remunerações, acabar 
com a precariedade, criar melhores condições 
de trabalho e servir as populações. Reconhecer 
os trabalhadores como parte integrante da 
estratégia para o concelho.

Desenvolvimento cultural 
e desportivo
Um compromisso com o 
desenvolvimento integral das 
comunidades e dos indivíduos

Cultura
Promover a atividade cultural com o movimento 
associativo, promotores culturais e populações, 
de forma regular, descentralizada e acessível 
a todos.

Equipamentos e recintos culturais
Potenciar a rede concelhia de infraestruturas 
culturais numa lógica de parceria e de plena 
rentabilização.

Rede de Bibliotecas
Dinamizar uma rede pública de leitura que 
assegure a atualização do fundo bibliotecário 
e documental, a disponibilização de periódicos 
e a promoção do livro e da leitura. 

Património
Valorizar monumentos, sítios, tradições 
e costumes. Dar a devida importância ao 

Museu Municipal na divulgação das identidades 
concelhias, assim como às quintas municipais.

Desporto
De�nir uma Política Municipal de Desporto 
em ligação com o Movimento Associativo 
e escolas, através de planos de desenvolvimento 
desportivos. Avaliar formas de redução dos 
custos de acesso aos equipamentos. Garantir 
a e�caz manutenção e modernização dos 
equipamentos.

Movimento Associativo
Desenvolver a cooperação e o apoio 
permanentes com o Movimento Associativo e 
as instituições, respeitando a sua autonomia. 
Proceder à revisão do Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo (PAMA), a de�nir com 
todos os agentes.

Juventude
Implementar políticas que criem as condições 
para que os eventos destinados e organizados 
pelos jovens cresçam e se multipliquem, 
nomeadamente nas áreas da música, artes de 
rua, dança, desporto, cinema, multimédia ou  
informática.

Desenvolvimento 
Ambiental
Um compromisso 
com o futuro e as novas gerações

Limpeza e higiene urbana
Trabalhar para um concelho mais limpo, 
garantindo a lavagem de ruas, contentores 
e ilhas ecológicas sem desperdícios. Proceder 
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ao controlo de pragas, bem como à e�ciência 
e manutenção do carácter público da recolha 
de resíduos sólidos e de monos, com aposta 
na reciclagem.

Espaços verdes
Melhoria dos espaços verdes e equipamentos 
de lazer. 
Reduzir consumos de água. 
Identi�car as condições para a criação de 
um grande parque verde urbano concelhio.

Aproveitamento dos recursos 
e desenvolvimento sustentável
Salvaguardar os espaços naturais 
e paisagísticos, designadamente o Tejo, 
os mouchões, a lezíria e os montes.

Redução da Pegada Ecológica
Promover comportamentos sustentáveis. 

Exigir medidas de resolução dos problemas de 
poluição atmosférica, sonora e de contaminação de 
solos.

Sensibilização e educação ambiental
Investir numa política de educação e informação 
com as escolas e a população, para a promoção 
de comportamentos de defesa do meio em que 
habitamos e da consciência ambiental.

Propriedade e gestão públicas, 
a melhor garantia da qualidade
Lutar pela reversão da privatização da Valorsul. 
Intervir pela defesa da água e dos sistemas de 
saneamento públicos. 

Serviços Municipalizados
Manter o carácter público dos SMAS e apostar 
na modernização dos meios e das redes de 
águas e saneamento.

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

e garante que não desistirá perante 
as dificuldades. 

O povo do concelho de 
Vila Franca de Xira pode confiar! 

Será melhor viver, estudar, trabalhar 
e visitar o concelho.




