PROGRAMA ELEITORAL
E CANDIDATOS

ESTORIL
TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

Pedro Lopes Mendonça

Maria Júlia Barroco

Candidato a Presidente da Câmara
Municipal de Cascais

Candidato a Presidente da Junta de
Freguesia do Estoril

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

Júlia Broco

Carlos Monteiro

Sara Canavezes

Casanova Ferreira

É necessário eleger homens e mulheres que com a
sua dedicação, trabalho, competência e honestidade, estejam ao serviço das populações e que com
elas sejam capazes de resolver os problemas que há
muito exigem soluções.
É possível resolver os problemas e melhorar a qualidade de vida da população da Freguesia, com a participação efectiva da mesma.
A CDU considera e assume que escolhe o contacto
directo e a participação de todos aqueles que residem e trabalham na nossa Freguesia.
Deve ter como sentido, trabalhar para reparar o que
deve ser melhorado, reforçar o que está bem e alterar o que está errado.
Podem contar com o nosso empenho e dedicação.
Porque queremos o melhor para a freguesia, no dia
11 de Outubro não hesite, vote CDU. Pode sempre
contar connosco. Nós contamos consigo!

• Promover a melhoria dos serviços da Junta, de forma a
optimizar o atendimento da população que serve; intensificar a melhoria dos equipamentos que constituem
o seu património;
• Desenvolver acções humanitárias de apoio à terceira
idade, junto da população idosa mais carenciada da
freguesia, no sentido da melhoria da sua qualidade de
vida;

• Fomentar a participação da população local nas
actividades de interesse colectivo desenvolvidas pela
autarquia;

Manuel Broco

• Desenvolver esforços no sentido da melhoria das acessibilidades e da mobilidade, actuando ao nível da rede
de transportes ao serviço do público;
• Melhorar a sinalização viária, horizontal e vertical, nomeadamente semafórica, em alguns locais mais propensos ao cometimento de infracções do Código da
Estrada e geradores de acidentes e incidentes;

Ana Isabel Rocha

• Participar, com as populações directamente interessadas, na procura das melhores soluções dos problemas
relacionados com os limites da freguesia;
• Intervir na luta contra as construções clandestinas no
território de influência da Junta;
• Promover e participar na resolução de imóveis devolutos;
• Criar condições visando o reforço da segurança e da
melhoria do policiamento, sobretudo durante a noite;

José Manuel Oliveira

• Defender as zonas verdes participando na manutenção
das existentes e na criação de novos espaços;
• Promover a construção e manutenção de espaços públicos dedicados às crianças, como parques infantis e
ludotecas;

José Cabrita

• Motivar o movimento associativo juvenil, e o desenvolvimento de acções de animação cultural das zonas históricas da freguesia;
• Promover a prática de actividades desportivas e culturais, em programas de parceria com outras entidades;
• Fomentar a construção de espaços públicos para as modalidades desportivas mais comuns e a construção de
um parque de desportos radicais;

Rita Martins

• Fomentar a iniciação desportiva dos jovens.

Também são Candidatos:
• Pedro Miguel Castro
• Maria Ricardo Ferreira
• Maria Fernanda Paulo
• Ulisses Coelho
• Pedro Broa Costa
• José Vicente Paulo
• Susana Pedroso
• Euler Mendes
• António Centúrio Duarte
• José Rosado Ferreira
• Esperança Martins
• Virgínia Dauphinet
• Catarina Almeida
• Sérgio Martins
• Carlos Alberto Monteiro
• Gabriela Pedroso
• Abel Conceição Silva
• Virgílio Guerreiro
• José Manuel Coutinho

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

