
  

    CANDIDATOS DA CDU À 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE

MARINHA DAS ONDAS

Paulo Cordeiro

Operário Químico

Gilberto Pereira

Electricista

Ana Maria Silva

Caixeira

Vitor Nunes

Motorista

João Bóia

Pintor da 

Construção Cívil

Belmira Monteiro

Reformada

Bruno Cintrão

Coordenador de 

Equipamentos

Micael Leonel

Operário Fabril

Aurélia Jordão

Empregada de 

Refeitório

Alberto Nunes

Mestre Costeiro

Luciana Otão

Empregada de 

Limpeza hospitalar

Rui Cordeiro

Soldador

Silvina Queiroz - Professora

Candidata à Câmara Municipal 

da Figueira da Foz

Adelaide Gonçalves – Empregada de 

Escritório

Candidata à Assembleia Municipal da 

Figueira da Foz

VOTE CDU!
 

Com Paulo Cordeiro à Assembleia 
de Freguesia de Marinha das Ondas



  

Caros Conterrâneos:

A Lista da CDU que irá concorrer à Assembleia de Freguesia no próximo dia 1 de Outubro, tem  como único objetivo servir a população da 
nossa terra, dotando-a de melhores condições de vida e de trabalho para quem cá vive, trabalha ou nos visita.

É certo que estão situadas no nosso território geográfico as principais unidades industriais do Concelho, Celbi, Soporcel e Lusiaves, 
contudo, as populações da freguesia de Marinha das Ondas – Matos – Sampaio, Praia da Leirosa, Matas, Cipreste, Casal de Seiça, S. 
Jorge e Gigante, continuam a não usufruir das contrapartidas desta instalação, e apenas nos resta viver com os impactos ambientais 
negativos, uma vez que até mesmo em matéria de emprego, muitos dos nossos jovens  são preteridos, em detrimento de outros, quando 
deveriam ter e ser uma prioridade.

Assim a CDU nesta matéria tudo fará e lutará, para que estas empresas respeitem os acordos de contrapartidas para com as populações 
da nossa Freguesia.

A CDU: 
- defende os serviços públicos de proximidade;
- contesta a situação da freguesia, no que diz respeito ao saneamento básico e na distribuição de água canalizada e responsabiliza quem 
tem dirigido os destinos da autarquia a nível municipal, por esta ausência de direitos básicos para uma melhor qualidade e condições de 
vida;
- defende também, que seja instalado o gás natural em toda a freguesia;
- luta lado a lado com todos os trabalhadores e desempregados pelo trabalho com direitos e contra o desrespeito dos contratos colectivos 
de trabalho e os salários de miséria;
- defende uma melhoria das condições de vida dos nossos pescadores, sobretudo da Arte Xávega e da pesca costeira.

O voto na CDU é um voto, em homens e mulheres que sempre lutaram e lutarão em defesa de quem trabalha e contra o desemprego.
A CDU é constituída por partidos políticos com experiência e provas dadas na luta desde o tempo do fascismo.

O Cabeça de Lista à Assembleia de Freguesia da Marinha das Ondas é Paulo Cordeiro tem 33 anos, é Manobrador, na sua participação 
cívica na Freguesia, destacou-se como Dirigente Sindical da União de Sindicatos da Figueira da Foz, elemento na Direcção da 
Associação Cultural Recreativa e Desportiva dos Matos, sendo sobejamente conhecido pela sua ligação ao movimento juvenil na 
freguesia.
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