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INTRODUÇÃO
A 1 de Outubro a população vai ser chamada mais uma vez a eleger
os seus representantes nos órgãos autárquicos do concelho.
Mais uma vez a CDU apresenta nas suas listas homens e mulheres
profundamente conhecedores da realidade e com provas dadas nas
mais variadas áreas de actividade.
Tal como no resto do Concelho e nos vários órgãos, também na União
de Freguesias de Caparica e Trafaria, os candidatos que a CDU apresenta são reconhecidos e respeitados nas comunidades locais. Prestigiados onde intervém – profissional, cívica e socialmente.
Os candidatos e as candidatas que compõem a lista da CDU à União
de Freguesias de Caparica e Trafaria assumem com a população, com
os eleitores, um compromisso programático: apresentar propostas e
soluções que correspondam às competências do órgão para o qual se
candidatam; Que representem uma continuidade com o trabalho realizado; Que coloquem as freguesias de Caparica e de Trafaria na senda de desenvolvimento e que as afirmem no plano local e municipal;
Que vão mais longe na sua qualificação e progresso.
O programa eleitoral – este compromisso ético com a população – é
para cumprir integralmente.
É porque hoje podemos prestar contas do trabalho realizado até aqui
e afirmar de rosto erguido que sempre cumprimos com o que prometemos, que acreditamos que será na CDU que a população destas
freguesias vai, mais uma vez, depositar a sua confiança. Porque sabe
e reconhece que o nosso lema – Trabalho, Honestidade e Competência – corresponde à realidade da nossa acção.
A trabalhar com todos e para todos, vamos continuar!
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
A CDU defende a escola para todos – pública, gratuita e de qualidade. Por isso propomos:
› Prosseguir a conservação e manutenção dos estabelecimentos
de ensino do primeiro ciclo e pré escolar, no âmbito dos acordos
de execução com a Câmara Municipal Almada;
› Apoiar e promover, com a comunidade educativa e outras
entidades, acções de parceria, nomeadamente para a educação
ambiental e a adopção de hábitos de vida saudáveis;
› Dinamizar e apoiar projectos que concretizem a ligação da escola
à comunidade, nomeadamente as Festas de Natal, Carnaval,
Marchas Populares, Festas Escolares (arraiais) de final de ano
lectivo, Dia Mundial da Criança, Dia do Ambiente e Festa Verde;
› Apoiar as iniciativas das associações de pais e encarregados
de educação e de estudantes;
› Apoiar os movimentos juvenis em iniciativas culturais, desportivas
e de lazer.

CULTURA, DESPORTO
E ASSOCIATIVISMO
A CDU entende a cultura, o desporto, o associativismo, como tendo
um papel central no desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.
Assim propomos:
› Continuar a valorizar e a apoiar o movimento associativo;
› Apoiar iniciativas que visem a preservação da história local;
nomeadamente com a edição ou apoio de bibliografia relacionada
com as freguesias e as suas figuras históricas e artísticas,
e colocação de informação nos pontos de interesse histórico,
patrimonial e cultural das freguesias;
› Promover a relação inter-institucional com as associações
e clubes e entre si;
› Com base no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo,
ajudar as colectividades na manutenção e conservação das suas
instalações, bem como na aquisição dos equipamentos necessários
para a sua actividade regular;

ALMADA CDU

CAMINHO DE SUCESSO
CAPARICA E TRAFARIA

!

.04

PROGRAMA
ELEITORAL DA CDU
2017-2021

› Continuar a apoiar e promover iniciativas desportivas – locais e
internacionais, como as que tem tido lugar nas freguesias – Torneios de
Futebol, Torneio Internacional de Karaté, Open de Xadrez, entre outras;
› Continuar a promover os troféus de atletismo da Caparica
e da Trafaria;
› Continuar a instalação, em diversos locais das freguesias,
de ginásios ao ar livre para usufruto da população, garantindo
a manutenção dos já instalados na av. Timor Lorosae, Parque
do Frois, Vila Nova de Caparica e Trafaria;
› Promover a prática de jogos tradicionais;
› Continuar a apostar nas actividades sócio culturais, que promovam
e divulguem os valores locais (teatro, música, literatura, entre outros);
› Continuar a forte aposta em iniciativas de promoção local, como
Feiras de Artesanato, do Chocolate, do Fumeiro;
› Continuar a participar na realização do Trafaria com Prova;
› Dinamizar o Parque do Frois com iniciativas mobilizadoras
da população e instituições, como é o caso do Entrança – Festival
Inter-Cultural, que terá continuidade;
› Promover as tradicionais Festas Populares do Monte de Caparica
e as Festas da Vila da Trafaria;
› Continuar a promover os Arraias Populares.

ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE
O bem estar e a resposta às necessidades de todos e de cada um,
enformam a visão humanista e progressista que a CDU tem da sociedade e que, no âmbito da sua participação nos órgãos autárquicos, se empenha em promover. Assim apontamos como objectivos:
› Apoiar as iniciativas dos utentes da saúde na luta pela defesa
dos direitos e interesses colocados em causa pelo encerramento
dos serviços e diminuição da sua qualidade e oferta;
› Pugnar pela reabertura da extensão de saúde da Trafaria e o seu
pleno funcionamento, tal como exigido no abaixo assinado subscrito
pelos Trafarienses;
› Manter o apoio, logístico e financeiro, às instituições
de Solidariedade Social (IPSS) das freguesias;
› Estabelecer parcerias que visem projectos de integração social;
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› Promover e apoiar iniciativas para a população sénior,
proporcionando-lhes passeios e visitas culturais, festas de Natal,
convívios, idas ao teatro, entre outras;
› Continuar a apoiar e promover hábitos de vida saudável, através da
prática da natação e ginástica, no âmbito do programa Alma Sénior;
› Continuar a dinamizar, em parceria com as instituições com
competências na área da saúde, campanhas de prevenção e rastreio,
designadamente da tensão arterial, colesterol e diabetes.

REDE VIÁRIA E TRANSPORTES
A mobilidade da população é parte importante da qualidade de vida dos cidadãos que importa garantir. Não sendo matéria da responsabilidade das autarquias, principalmente à escala das freguesias, são estas que mais próximo estão das populações e melhor
conseguem conhecer as suas necessidades e ser seus porta vozes.
Assim, a CDU compromete-se a:
› Continuar a reivindicar junto dos operadores uma rede de transportes
públicos que efectivamente sirva as populações e dê resposta
a deficiências crónicas do sistema que há muito necessitam de ser
colmatadas – interfaces de transporte que garantam a ligação entre
as carreiras e os vários modos, o aumento das frequências e o
alargamento dos horários, a melhoria da qualidade do serviço e da oferta;
› Exigir aos TST que seja garantida a oferta de transportes a áreas
das freguesias mais necessitadas e com populações mais envelhecidas,
como é o caso de Pera, bem como que as opções que este operador
tomou de redução de horários que levaram a que algumas zonas
sejam objecto de um verdadeiro recolher obrigatório, por exemplo
a zona do PIA, sejam revertidas e o serviço público garantido;
› Exigir o alargamento do passe social intermodal ao MST e à Fertagus;
› Identificar e contribuir por remover barreiras arquitectónicas,
promovendo uma acessibilidade mais universal e integradora;
› Continuar a exigir às indústrias de matérias perigosas existentes
nas freguesias, que garantam melhores condições nos acessos
das viaturas pesadas, minimizado o impacto nas populações;
› Exigir uma solução para o parqueamento das viaturas pesadas
no interior das instalações da SILOPOR.
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AMBIENTE, REQUALIFICAÇÃO
URBANA E TURISMO
A qualidade urbana e as respostas oferecidas a quem cá vive e a
quem nos visita, em harmonia e respeito aos nossos valores naturais,
preservando-os, valorizando-os e promovendo-os, têm sido apanágio da acção da CDU no poder local. Assim, fazem parte das propostas da CDU:
› Melhorar a oferta prestada à população e sensibilizá-la para uma
correcta deposição dos monos e aparas de jardim, criando melhores
condições para a recolha, com veículos de maior tonelagem
e divulgando mais o número verde gratuito para a marcação
das recolhas;
› Responsabilizar os maus comportamentos repetidos que atentam
contra a qualidade dos nossos espaços naturais, com a deposição
anárquica de resíduos de construção e demolição, colocando em
causa o ambiente e a qualidade dos espaços públicos;
› Estudar com o município a concretização de um espaço de parque/
jardim urbano na Trafaria;
› Estudar com o município a instalação de um parque infantil
no PIA / Raposo;
› Acompanhar os processos de reabilitação urbana em curso
nas freguesias, nomeadamente nos seus núcleos históricos;
› Promover a sensibilização para a conservação, limpeza
e segurança do espaço público;
› Acompanhar e participar nos processos de requalificação e novos
usos do presídio da Trafaria e da garagem de camionagem adquirido
pela Câmara;
› Exigir do Poder Central a requalificação e novos usos articulados
com as autarquias, do forte de Apenas, forte da Raposeira e antigo
quartel da Trafaria;
› Acompanhar o processo de expansão do Madan Parque;
› Dinamizar campanhas que apoiem o comércio local, continuando
a participar no quadro do plano estratégico e de valorização
do turismo.
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REIVINDICAÇÕES
AO PODER CENTRAL
O poder central tem responsabilidades num amplo conjunto de áreas
que afectam a vida das populações de quem as autarquias têm responsabilidade de ser porta vozes.
Assim, a CDU exige:
› A construção de um quartel da GNR na Caparica e a beneficiação
do actual quartel da GNR da Trafaria;
› A construção das vias alternativas do Porto Brandão, Banática
e Costas de Cão, que possibilitem novas estradas que permitam
aumentar as condições de mobilidade, mas também de segurança
daquelas populações;
› A recuperação da Torre Velha no Porto Brandão, monumento
nacional em avançado estado de degradação;
› A recuperação da capela de S. Tomás de Aquino, na Fonte Santa;
› A salvaguarda e recuperação da Quinta da Torre (UNL);
› A conclusão das obras da Escola Secundária do Monte
da Caparica;
› A extensão do MST à Trafaria;
› A reabertura da Unidade de Saúde da Trafaria;
› A construção de um porto de abrigo na Cova do Vapor;
› A construção do Porto de Pesca na Trafaria;
› A construção de um novo edifício para a Lota da Trafaria.
A CDU continuará a trabalhar para dignificar o Poder Local Democrático, defendendo as freguesias, não baixando os braços na exigência da reposição das onze freguesias do concelho de Almada,
apoiando as populações e lutando por uma sociedade mais justa
onde todos possam viver com dignidade.
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CANDIDATOS
À UNIÃO
DE FREGUESIAS
DE CAPARICA
E TRAFARIA

TERESA COELHO
TÉCNICA SUPERIOR
PCP

ANTÓNIO OLIVEIRA
REFORMADO
PCP

JOANA SANTOS
ESTUDANTE UNIV.
PCP

FÁTIMA CARDOSO
ADMINISTRATIVA
PCP

LUÍS BARRADAS
ASSISTENTE TÉCNICO
IND.

PATRÍCIA BRITO
PROFESSORA
IND.

HÉLDER LOPES
EMPRESÁRIO
IND.

LUÍS DIAS
INFORMÁTICO
PCP

MARIA EVANGELINA
TÉC. ADMINISTRAÇÃO
PCP

ANTÓNIO BASTOS
PROGRAMADOR
PCP

CARLOS BRIGADEIRO VITÓRIA SILVA
ESTUDANTE
ASS. OPERACIONAL
PCP
PCP

MANUEL CRUZ
ASS. OPERACIONAL
PCP
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CANDIDATOS
À UNIÃO DE FREGUESIAS
DE CAPARICA E TRAFARIA

MARIANELA REBELO EDUARDO GOMES
TÉCNICA SUPERIOR
MASSAGISTA
IND.
PCP

JOÃO MENDES
EMPRESÁRIO
PCP

ROSA COSTA
CABELEIREIRA
PCP

RUI MENDES
ENGENHEIRO TÉC.
PCP

ANA PAULA ROCHA MANUEL JÚLIA
ASS. OPERACIONAL
ENCARREGADO
IND.
PCP

HENRIQUE SANTOS
EMP. COMÉRCIO
PCP

CARLA LOPES
ADMINISTRATIVA
PCP

ANTÓNIO COSTA
COMERCIANTE
PCP

SANDRA BACALHAU
ADMINISTRATIVA
IND.

JOÃO FREITAS
LITÓGRAFO
PCP

DÁRIO COSTA
TÉCNICO GÁS
PCP

IVO NEVES
TÉC. ADMINISTRATIVO
PCP

LUÍS HERMENEGILDO FÁTIMA FERREIRA
MÉDICO
ASS. OPERACIONAL
PCP
IND.
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CONCEIÇÃO BASTOS MÁRIO MATOS
COSTUREIRA
COMERCIANTE
PCP
IND.

JOSÉ CABETE
ELETROMECÂNICO
PCP

PAULA DIOGO
EMP. BALCÃO
IND.

FILIPE SANTOS
GERENTE BALCÃO
PCP

VITOR LOPES
TÉCNICO TELEC.
PCP

MARIA SANTOS
PROFESSORA
PCP

MARIA CABETE
REFORMADA
PCP

ANTÓNIO BAPTISTA
TÉC. LABORATÓRIO
PCP
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