PROGRAMA ELEITORAL
E CANDIDATOS

CASCAIS
TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

Pedro Lopes Mendonça

Guilherme Antunes

Candidato a Presidente da Câmara
Municipal de Cascais

Candidato a Presidente da
Junta de Freguesia de Cascais

Programa eleitoral e
candidatos
Gestão participada envolvendo a população
Guilherme Antunes

Pedro Pechirra

É possível resolver os problemas e melhorar a qualidade de vida que afecta a população da Freguesia
de Cascais, com a participação efectiva da mesma.
Neste contexto, defendemos a descentralização das
reuniões da Junta e da Assembleia de Freguesia para
as várias localidades e bairros.
Defendemos ainda o prolongamento do horário de
funcionamento da Junta de Freguesia até ás 20 H.
Privilegiamos o contacto directo e a participação de
todos os que residem e trabalham na nossa Freguesia.
MOBILIDADE

Brenda Xisto

Miguel Almeida

Iris Domingues

• Defendemos, com a participação das populações, a criação de novos horários e o consequente prolongamento das carreiras.
• Exigimos a colocação de abrigos em todas as paragens
dos transportes rodoviários, sobretudo do “Buscas”, na
Praça de Touros, Estrada da Torre (junto ao Pavilhão do
Dramático), e na Rotunda da Guia.
Defendemos:
• A conservação dos arruamentos e passeios em toda a
Freguesia.
• O alargamento da temporização nas passagens de peões no centro de Cascais.
• As redes de distribuição eléctrica e as comunicações
por via subterrânea.
• A proibição do estacionamento em superfície numa área,
até 150 metros dos parques subterrâneos.

• A proibição da circulação automóvel, excepto para moradores, no casco velho de Cascais.
ACÇÃO SOCIAL

José Baiôa

• Preconizamos a dinamização dos centros de dia de gestão da Junta de Freguesia, com a criação de novas
actividades para os seus utentes.
• Apoiaremos o movimento associativo, as colectividades
de cultura e desporto e os bombeiros.
• Exigimos a construção de uma creche e de uma escola
pré-primária pública.
CULTURA

Rosa Xisto

João Lains Oliveira

• Recuperação, conservação, valorização e identificação
do património histórico, cultural e paisagístico.
• Recuperação e dignificação dos centros históricos.
• Elaboração de percursos históricos da Freguesia.
• Criação de um prémio literário.
• Organização de uma semana cultural de teatro, música e cinema, entre outras actividades.
• Organização de exposições etnográficas, com a participação das populações da Freguesia de Cascais.
AMBIENTE

Julia Rezende

• Defendemos a criação de parques urbanos, no Outeiro
da Vela e no Vale da Ribeira das Vinhas respectivamente, visando a manutenção dos ecossistemas existentes.
• Defendemos a proibição de qualquer projecto urbanístico no Parque Nacional Sintra/Cascais, desde que inserido na área da Freguesia.
• Defendemos a limpeza e regularização das ribeiras e a
limpeza das praias durante todo o ano.
SEGURANÇA

Manuela Santinhos

• Defendemos o reforço do policiamento de proximidade e o inerente aumento dos recursos humanos e
materiais.

Também são Candidatos:
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•

Joaquim Isqueiro
Vitor Esteves
Inês Menezes
Ana Jerónimo
Nuno Figueiredo
Reina Muñoz
Marina David Neves
Armando Mendonça
Celeste Isqueiro
M Adélia Teixeira

•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Honório
Lucinda Santos
Joaquim Pechirra
Fernando Inácio
M Júlia Catita
Odete Vilela
Fernando Fonseca
Antónia Velhuco
Fernando Vilela

CDU nas Autarquias
Trabalho, Honestidade e Competência
Um inestimável património de trabalho e obra realizada
nas autarquias.
Um projecto que é reconhecidamente uma referência de
gestão autárquica de qualidade e inovadora.
Um trabalho e uma obra que confirmam a CDU, não apenas como uma força de resistência e luta, mas também
como uma grande força nacional indispensável ao governo do país e à solução dos problemas nacionais.

O voto na CDU é o voto certo!
CDU Cascais
R. Sapadores Caminhos Ferro 5
2750-326 CASCAIS
Tel: 214 866 991

www.cascais.cdu.pt

Em 11 de Outubro

