
  

    CANDIDATOS DA CDU À 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PAIÃO
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Professora
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Zélia Santo 
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João Albano 

Electricista

Ana Paula Veloso 

Reformada

Elisabete Marques

Pasteleira

Adalberto Carvalho

Agente Técnico

Alice Fernanda Carriço

Reformada 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, 
a força necessária na Freguesia 

e no Concelho!



  

Conterrâneos de Paião e 
Borda do Campo 

Estes são a Lista e o Programa 
da CDU do Paião e Borda do 
Campo para as Eleições 
Autárquicas 2017.
É uma lista constituída por 
pessoas de toda a freguesia com 
idades e profissões variadas, 
mostrando assim o interesse e 
vontade que temos para trabalhar 
pela Junta de Freguesia com 
todos os seus moradores, para 
uma melhor qualidade de vida 
das populações, defendendo o 
Estado Social com tudo o que 
está consignado na Constituição 
da República Portuguesa.
A Lista da CDU do Paião e Borda 
do Campo propõe:

1.REVERSÃO DA FREGUESIA 
DE BORDA DO CAMPO
Desde a primeira hora 
defendemos a devolução das 
freguesias anexadas/extintas às 
suas populações, de acordo com  
a sua vontade.
2.INFORMAÇÃO
Dinamização da página da Junta 
de Freguesia na Internet, com 
mais informação sobre a 
Freguesia e as atividades da 
Junta (por exemplo, publicação 
das Atas das Reuniões de Junta 
e Assembleia de Freguesia e de 
outros atos administrativos).

3. ORDENAMENTO E 
PLANEAMENTO URBANISTICO
Ajuda à fixação dos jovens 
facilitando a habitação através da 
requalificação de casas antigas, 
mediante programa de apoio da 
Câmara Municipal para o efeito, à 
semelhança do que acontece já 
noutras autarquias.
Profunda revisão da oferta de 
transportes públicos, em diálogo 
com as freguesias vizinhas e 
CMFF.
Melhoria das condições de 
circulação, sinalização e 
segurança nas vias públicas com 
efetiva reabilitação dos pisos.
Pressão sobre as companhias de 
eletricidade e telecomunicações 
no sentido de um real 
melhoramento do seu 
funcionamento em toda a 
freguesia.
Exigência de recuperação 
urgente do Mosteiro de Seiça.
Elaboração do inventário de todo 
o património da freguesia 
(cultural, edificado), no sentido da 
sua defesa e proteção.
4. ECONOMIA
Defesa dos direitos dos 
agricultores e incentivo à 
cooperação e à viabilidade 
económica da agricultura na 
freguesia, assim como da 
floresta, no sentido de a tornar 
sustentável, limpa e ordenada, 
prevenindo incêndios e 
acumulação de lixos e 
estimulando o acesso a fundos 
comunitários

Apoio à criação dum evento na 
freguesia onde participem todos 
os agentes 
económicos/empresariais/associa
tivos, dando a conhecer a 
freguesia que somos e as 
atividades que desenvolvemos.
Apoio à criação de emprego.
Acompanhamento do processo 
relativo aos baldios.
5. AMBIENTE
Reajustamento e inserção de 
novos equipamentos para a 
recolha dos vários tipos de “lixo” 
(por exemplo ecopontos).
Exigência da conclusão e bom 
funcionamento da rede de 
saneamento.
Recuperação e manutenção de 
fontes e linhas de água e 
monitorização da qualidade de 
água.
6.SAÚDE
Reposição da Extensão de 
Saúde na Borda do Campo.
7. EDUCAÇÃO/CULTURA
Cursos de formação em 
Tecnologias de Informação.
Disponibilização de material 
informático, na sede da Junta de 
Freguesia, para utilização 
pública.
Criação de uma 
Biblioteca/Ludoteca.
Incentivo e apoio às iniciativas 
culturais, artísticas, tradicionais 
(formas privilegiadas de 
manifestação da identidade de 
um povo).

Envolvimento das Associações 
do Paião, Borda do Campo e 
freguesias vizinhas na 
organização e dinamização da 
Feira do Ano em Seiça.
8. LAZER/ 
DESPORTO/ASSOCIATIVISMO
Apoio às Associações na criação 
de eventos vários que possam 
chamar gente à freguesia (ex: 
Festa da Juventude, Festivais de 
Verão, Acampamentos, 
Concentrações, Competições 
Desportivas).
Apoio às iniciativas que 
preservem e mostrem as 
características que destacam a 
nossa Freguesia (Paião, terra dos 
Alfaiates / Borda do Campo terra 
do Arroz e do Carneiro, entre 
outras).
Criação de um Núcleo 
Museológico, ligado à história e 
tradição da Freguesia.
9. TURISMO
- Reativação da Rota de Seiça
A única promessa que fazemos é 
de muito trabalho e dedicação 
para procurar dar resposta aos 
anseios das populações da 
Freguesia, sem exceções.

IR VOTAR, PARA ALÉM DE UM 
DIREITO E UM DEVER, É 
TAMBÉM ACREDITAR QUE A 
NOSSA VOZ E OPINIÃO 
CONTAM!
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