
  

 

QUEM SOMOS E O QUE PENSAMOS? 

Os candidatos da CDU à Freguesia de Buarcos e São Julião afirmam-se pelo TRABALHO, 
HONESTIDADE e COMPETÊNCIA, aliados à sua inabalável vontade de servir as 
populações.

Estamos disponíveis para assumir todas as responsabilidades que nos queiram atribuir com o 
vosso voto porque PARA NÓS AS PESSOAS CONTAM!

1. É nosso firme propósito promover a DESAGREGAÇÃO DAS FREGUESIAS DE 
BUARCOS E SÃO JULIÃO! Estas freguesias tão ricas e com identidades próprias, em nada 
beneficiaram da junção levada a efeito pela coligação PSD/CDS. Desde o início a CDU contestou 
junto dos órgãos autárquicos concelhios e da Assembleia da República e esta agregação 
continuará a ter a firme oposição dos seus futuros eleitos! A CDU promoverá ações que 
conduzam à desanexação das freguesias, conforme desejo amplamente manifestado pelas 
populações.

2. Para os candidatos da CDU a rua, o bairro, o espaço público e todas as estruturas de usufruto 
colectivo, existentes ou a criar devem contar com a PARTICIPAÇÃO ACTIVA DAS 
POPULAÇÕES! Defenderemos sempre uma cidadania actuante e democrática! 

3. Como sempre foi feito pela CDU, daremos continuidade ao trabalho desenvolvido em prol das 
populações na DEFESA DOS DIREITOS DE QUEM TRABALHA, DOS REFORMADOS 
E PENSIONISTAS, DAS CRIANÇAS E DOS JOVENS, E DOS PEQUENOS E MÉDIOS 
COMERCIANTES E INDUSTRIAIS.

É convicção dos candidatos da CDU que a Junta de Freguesia deverá optar por posicionamentos 
mais presentes e actuantes face às decisões camarárias, de modo a ter uma ACÇÃO 
INTERVENTIVA NOS PROCESSOS E SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS QUE 
AFECTAM A FREGUESIA. Mudaremos as prioridades até agora tomadas e a gestão dos 
meios será dirigida no sentido da implementação de medidas que defendam os interesses das 
populações. 

4. Os candidatos da CDU às eleições na Freguesia de Buarcos e São Julião comprometem-se 
a DAR VOZ À POPULAÇÃO na intransigente defesa da melhoria das suas condições de vida, 
procurando contribuir para o bem estar de todos! 

COM ELEITOS DA CDU PARA BUARCOS E SÃO JULIÃO 

PENSAMOS JUNTOS, FAZEMOS JUNTOS!
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António Baião – Controlador de caixa – Dirigente Sindical 

Olga Gaspar – Professora 1º ciclo – Dirigente Sindical 

Alberto Queiroz – Professor 

Carla Fragão – Funcionária da Administração Local – Dirigente Sindical 

Carlos Certo – Tipógrafo Reformado 

Pedro Rosa – Carteiro – Dirigente Sindical 

Elvira Godinho– Enfermeira 

Augusto Alberto– Aposentado/Treinador de Remo 

António Patrão –  Marítimo Reformado 

Ana Rito – Técnica Administrativa 

Aprígio Barraca – Assistente Administrativo 

Rosa Dulce – Técnica Administrativa do IEFP – Dirigente Sindical 

José Dias – Eletricista 

Patrícia Cruz –  Estudante Universitária 

Rui Gaspar – Operador de processo- Dirigente Sindical 

Helena Geraldes –  Enfermeira Aposentada 

Margarida Verderame – Desempregada 

Mário Alberto Caldeira – Tipógrafo Reformado 

Mário Bertô – Cabeleireiro Aposentado 

Guilhermina Carvalho – Funcionária da Administração Local 

Pedro Oliveira – Operador de processo 

Joaquim Cachulo – Artista Plástico 

Maria da Luz – Operária Conserveira 

Jorge Neves – Operário Reformado 

Isabel Marques – Oficial Registo Civil – Dirigente Sindical 

António Carramona Boia – Marítimo reformado 

Nuno Martins – Operário Fabril 

João Gaspar – Aposentado 

Manuel Martins Santos  – Op. Construção Naval Reformado

CANDIDATOS DA CDU À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
BUARCOS E SÃO JULIÃO

Com os eleitos CDU, a gestão da Junta de Freguesia passará a ter outras prioridades, porque 
conhecemos as insatisfações das populações e queremos dar-lhe voz nos órgãos da Autarquia.
Ouvir todos para conhecer melhor – Refletir para decidir – Fazer, com a participação e o envolvimento 
de todos.
Os eleitos da CDU defenderão uma Junta de Freguesia que não circunscreva a sua atuação ao interior 
do edifício e às respostas administrativas necessárias aos fregueses, mas que esteja presente sempre 
que possível, junto das populações, em locais de proximidade. Para tal, estará em parceria com as 
coletividades e associações, nas suas instalações, e outros locais indicados, para auscultar e receber 
preocupações e propostas.

Serão nossas preocupações e temas a abordar nesses contactos:

Espaços Verdes e imobiliário urbano – Criação de espaços verdes nas diversas zonas da 
freguesia. Melhoria e manutenção dos já existentes. Atenção permanente à Serra da Boa Viagem, à sua 
mata e flora, numa perspetiva preventiva. Dotação dos espaços públicos de mais e melhores 
equipamentos de lazer;
Transportes – criação de uma rede de transportes urbanos com horários acessíveis que permita à 
população deslocar-se, havendo compatibilidade com os horários escolares.
Abastecimento de água, redução do preço por metro cúbico! E Recolha de resíduos e limpeza 
do espaço público mais cuidada.
Educação e Saúde de qualidade e de proximidade, que responda às necessidades da população. Zelar 
pela manutenção e melhoria dos equipamentos existentes;
Outros que os fregueses manifestem ser de interesse em cada rua ou bairro da freguesia.
Defenderemos a criação dos seguintes Equipamentos, que consideramos imprescindíveis para o 
bem-estar das populações:

Espaço Comunitário de Convívio e Apoio à população mais idosa, com o objetivo de ser um 
espaço independente a criar para o efeito e com as seguintes valências:
- Sala de convívio com biblioteca e equipamento informático, atelieres de pintura, teatro, música e 
artesanato. Uma área de cozinha, refeitório e lavandaria, que prestaria apoio ao nível da alimentação e 
da higiene. 

Piscina Municipal - Esta é uma bandeira que os eleitos da CDU vão voltar a erguer conjuntamente 
com os nossos eleitos municipais. A criação de uma piscina municipal com resposta para as valências 
de: desporto escolar, recuperação motora, aprendizagem e lazer. Há muito que a cidade anseia por este 
equipamento.

Sábados com Música e Cª -  será a nossa aposta na promoção da cultura popular, proporcionando 
aos fregueses momentos de lazer e de confraternização, envolvendo o associativismo local na 
concretização desta iniciativa. 
O objetivo é trazer com regularidade, aos palcos de Buarcos e de São Julião, espetáculos de grupos 
etnográficos, de cantares, fados, danças ou de executantes individuais, permitindo a divulgação 
gratuita desses grupos e artistas. Estes momentos culturais estarão ao alcance de todos!  
Assumimos assim o nosso compromisso da defesa da cultura como elemento fundamental da 
identidade de um povo e o associativismo como veículo fundamental deste processo.

Iremos continuar a tomar posição firme de defesa do comércio local, porque consideramos que o 
licenciamento de grandes/médias superfícies comerciais, como as 3 agora anunciadas e em fase de 
construção, vão acabar por destruir as pequenas e médias empresas locais.

Porque para os eleitos da CDU as pessoas e as suas opiniões contam, o nosso lema é : 

“ Pensamos juntos, fazemos juntos!”
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