PROGRAMA ELEITORAL
E CANDIDATOS

CARCAVELOS
TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

Pedro Lopes Mendonça

Manuel Condessas Barradas

Candidato a Presidente da Câmara
Municipal de Cascais

Candidato a Presidente da Junta de
Freguesia de Carcavelos

Programa eleitoral e candidatos
Gestão participada envolvendo a população
Na CDU mora a força da mudança

Manuel Barradas

Os candidatos da CDU na freguesia de Carcavelos, consideram
ser a política comunitária, um processo educativo, de desenvolvimento, de crescimento das pessoas e da comunidade.
Deve ter como sentido, trabalhar para reparar o que deve ser
melhorado, reforçar o que está bem e alterar o que está errado.
Ter como finalidade, intervir e actuar no sentido da mudança:
quer a nível pessoal – no sentido da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação e da intervenção,
quer a nível social – no sentido de maior justiça social e de
melhor qualidade de vida para todos.

POLÍTICAS SOCIAIS:

Educação:
Sónia Lucena

• Criação de creches e jardins de infancia públicos (inexistentes
na Freguesia).
• Dotação dos meios humanos e técnicos para alargamento
das actividades de tempos livres a todas as escolas.

Cultura:

Antero Gabão

• Recuperação do Chalet da Quinta da Alagoa e a sua utilização como espaço cultural dotado de um Auditório Polivalente
e de Biblioteca.
• Apoio ao desenvolvimento de acções de cariz cultural com a
população e o movimento associativo.

Desporto:
• Estimular e apoiar a prática desportiva a todas as idades,
através da criação de infra-estruturas acessiveis a toda a
população.
• Parcerias com a Câmara para apoio à formação de técnicos
e dirigentes associativos.

Saúde:
M Lurdes Emídio

• Reivindicar junto do poder central e local a construção do
centro de saúde em Carcavelos.

• Manutenção do actual Hospital José de Almeida como equipamento de saúde.

Acção Social:
João Barroso

• Criação de lares e centros de dia, com gestão pública.
• Promoção ao desenvolvimento de uma rede de equipamentos e serviços de apoio à pessoa com defeciência.

Habitação:

Jorge Silva

Fátima Coelho

Inês Rosado

Luis Vicente

• Apoio à resolução de problemas a habitações degradadas.
• Desenvolvimento de parcerias entre o movimento Cooperativo e a Câmara para a construção de habitação a custos
controlados para os jovens.
AUTARQUIA:
• Criação de uma delegação da Junta de Freguesia em Sassoeiros com posto dos correios e centro de dia.
• Realização de Assembleias de Freguesia descentralizadas.
ESPAÇO PÚBLICO/AMBIENTE:
• Preservação da Quinta dos Ingleses como espaço verde, com
a criação de um parque urbano e de lazer.
• Criação de balneários públicos na praia equipados com cacifos, permitindo as actividades desportivas durante todo o
ano.
TRANSPORTES:
• Alargamento do passe social L123 a Carcavelos e Concelho de Cascais.
• Criação de percursos para os transportes públicos aos novos bairros, escolas e Centros de Saúde.
• Parque de estacionamento gratuito para os utentes da CP.
• Formas de estacionamento gratuito para apoio ao Comércio Local.
SEGURANÇA/PROTECÇÃO CIVIL:
• Reforço do policiamento na freguesia.
• Prosseguir a dignificação da actividade da Associação dos
Bombeiros Voluntários de Carcavelos em articulação com o
serviço Municipal de Protecção Civil.
• Prosseguir as acções de formação, no âmbito da Protecção
Civil para a população, nomeadamente a escolar.

JUVENTUDE:
• Fomento de habitação para os jovens a custos controlados.
• Apoio à dinamização do associativismo juvenil (cultura, desporto e tempos livres).
• Criação de um sistema de prevenção da toxicodependência/
alcoolismo.
M Regina Malheiro

Nuno Sequeira

Candidatos Suplentes:
•
•
•
•
•
•
•

Ana Navalho
Jorge Santos
Sónia Graça
Carlos Silva
Eunice Veríssimo
Cristina Reis
Nuno Cunha

•
•
•
•
•
•

M Armanda Borges
Alexandre Saragoça
José Romeiro
Rosa Silva
M Isabel Barradas
João Teodoro

A CDU orgulha-se da sua sigla
TRABALHO HONESTIDADE E COMPETÊNCIA
Ana Camecelha

TRABALHO, porque lutamos empenhadamente por aquilo que acreditamos: Um mundo mais justo para todos. Só
assim poderemos viver em paz;
HONESTIDADE, porque estamos na vida para servir o Bem
Público e não servirmo-nos dele;
COMPETÊNCIA, porque trabalhamos colectivamente,
transformando a vontade de todos em força de mudança.

Vitor Carreira
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Pela evidência clara dos factos e pela natureza ideológica
da CDU – sempre na frente de luta em prol dos mais fracos – é que afirmamos:

O voto na CDU é o voto certo!

Em 11 de Outubro

