PROGRAMA ELEITORAL
E CANDIDATOS

PAREDE
TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

Pedro Lopes Mendonça

Filipe Ferreira

Candidato a Presidente da Câmara
Municipal de Cascais

Candidato a Presidente da Junta
de Freguesia de Parede

Programa eleitoral e candidatos
Gestão participada envolvendo a população

Parede
Há 33 anos que as diversas forças políticas que foram maioria na
Freguesia de Parede (PS-PSD-CDS), não resolveram os problemas mais
sentidos pelas populações, sem a participação dos que neles confiaram o seu voto, não cumprindo com as promessas assumidas.
É necessário eleger homens e mulheres que com a sua dedicação,
trabalho, competência e honestidade, estejam ao serviço das populações e que com elas serão capazes de resolver os problemas que há
muito exigem soluções.
Queremos participar na transformação da Freguesia de Parede, onde
todos gostem de viver e contribuir com o renascimento e a esperança
de um futuro melhor, tendo sempre presente a Revolução de Abril que
nos abriu as portas da liberdade.
Políticas Sociais
Educação

Filipe Ferreira

• Exigir a criação de uma rede pública de creches e jardins de infância, que satisfaçam as necessidades da
freguesia;
• Alargar os ATLs a todas as crianças, com horários adequados a todos os familiares;

Desporto
• Apoiar a concretização dos projectos das estruturas desportivas existentes na Freguesia de Parede;
• Apoiar e incrementar a prática desportiva na freguesia;

Cultura
Ricardo Raimundo

• Exigir a contrução da Biblioteca Municipal na Parede;
• Implementar uma política cultural para a freguesia;

Acção Social

Carla Patrício

José Medinas

• Racionalizar os recursos e estruturas
existentes, tornando-os mais abragentes
no apoio aos idosos, aos jovens e à infância, incentivando a assitência domiciliária dos mais carenciados;

Juventude
• Criar o “Conselho de Freguesia” para
os problemas da juventude com o
objectivo de apoiar e dinamizar as políticas de juventude;

Associativismo
Maria Manuel

Júlia Cruz

Afonso Raimundo

Jaime Bahia

• Criar o “Conselho do Movimento Associativo”, que integre as colectividades
e outras estruturas sociais, de modo a
incentivar a cooperação do movimento
associativo;
• Exigir à Câmara a insenção do “Imposto
Municipal sobre Imóveis” para as Colectividades e Estruturas Sociais;

Políticas Ambientais e de
Desenvolvimento
Ambiente

Margarida Machado

Vera Alexandra

• Exigir a melhoria da limpeza urbana e
a recolha selectiva dos resíduos com a
colocação de mais eco-pontos;
• Exigir a limpeza e arranjo paisagístico
dos espaços municipais que se encontram degradados, colocando-os ao
serviço das populações, criando mais
e maiores espaços verdes;

Ordenamento do Território

João Pedro

Manuela Desmet

Filipa Mota

José Raimundo

Vanessa Veiga

Ricardo Guerra

Lívia Vaz

Luisa Ribeiro

• Exigir a auscultação e participação das
populações sobre todas as intervenções
urbanísticas na freguesia de acordo com
a lei;
• Exigir a elaboração urgente de um plano de pormenor para o Centro da Parede que assente nos seguintes parâmetros:
• Praça Mário Azevedo Gomes com Parque de Estacionamento subterrâneo e
arranjos exteriores;
• Criação de zonas pedonais: Rua 31 de
Janeiro, Rua José Relvas, Rua Miguel
Bombarda, entres outras;
• Requalificação urbanística da Vila Magalhães na Rua Capitão Leitão;
• Exigir um estudo global sobre a Zona
do Quartel e da Bateria de Costa, transformando-o num espaço lúdico e cultural;
• Transformar o Largo João Santos no
Murtal numa zona pedonal - praça pública;

Transportes
• Defendemos uma nova política de transportes colectivos que crie novos percursos e horários articulados entre os diferentes operadores;
• Exigir o alargamento do Passe Social
inter-modal à Freguesia de Parede;
• Exigir transportes públicos de qualidade e travar a privatização da “Linha de
Cascais”;

Segurança

Bruno Pio

António Coelho

• Eliminar as barreiras arquitectónicas que
proliferam na freguesia de uma forma
desordenada, e a criação de acessibilidades para deficientes e idosos;
• Exigir o reordenamento do trânsito na
freguesia;
• Exigir o reforço da iluminção pública e
do policiamento (tão insuficientes);

Saúde

Marília Ribeiro

João Codina

• Exigir a defesa do Serviço Nacional de
Saúde;
• Exigir a dotação do Centro de Saúde ,
de meios humanos e técnicos de forma
a colmatar os 30.000 utentes sem médicos de família;
• Defender a manutenção do actual Hospital José de Almeida como equipamento público de saúde;

Políticas Económicas
Mercado
António Machado

Vera Medinas

• Imediata e integral recuperação do Mercado de Parede, propriedade da Junta;
• Apoiar e dinamizar iniciativas do comércio local, que visem o reforço do tecido
económico, e que contribuem para a
criação de novos e melhores empregos;

Estruturas da Freguesia

Ramiro Ramalhosa

Susana Gonçalves

• Descentralização das reuniões públicas
da Junta e da Assembleia de Freguesia
pelos diferentes bairros, fomentando a
participação das populações;

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

