CANDIDATOS DA CDU À ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE SÃO PEDRO

É preciso fazer mais e melhor!
VOTA CDU!
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Operário Fabril
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Reformado
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Educativa

Adelaide Gonçalves
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Fernanda Rosado
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Operário Fabril
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Silvina Queiroz – Professora
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Candidata à Câmara Municipal da Figueira da

Escritório
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Candidata à Assembleia Municipal da
Figueira da Foz

Somos uma lista que lutará pela
melhoria das condições de vida
da população de São Pedro. Uma
lista cuja sensibilidade está virada
para a resolução dos problemas
que afectam as nossas gentes no
seu dia a dia de forma a tornar
todo este espaço entre o rio e o
mar num local agradável para
viver e que possa acolher todos
aqueles que nos visitam de forma
orgulhosa e fraternal como
sempre foi e será característico
do povo covagalense.
São Pedro merece e terá com a
CDU um novo brilho que honre a
nossa população e faça justiça às
gerações de mulheres e homens
que do nada e com o seu árduo
trabalho na pesca fizeram crescer
esta maravilhosa herança que é
este lugar à beira-mar.
Com a CDU a freguesia de São
Pedro terá um outro olhar, uma
outra forma de pensar e uma
outra forma de lutar e intervir,
com Confiança, Determinação e
em Unidade.
A Lista da CDU propõe para a
freguesia de São Pedro:
- Defender o equilíbrio ambiental
da Freguesia.

- Exigir que as entidades oficiais
tomem medidas no sentido de
combater a erosão costeira e
proteger os equipamentos
existentes.
- Proceder à manutenção e
reparação dos acessos e
passadiços junto às praias.
- Defender a adequação das
condições de acesso à praia a
pessoas com mobilidade
reduzida.
- Ter em atenção as
preocupações existentes com o
portinho da Gala, nomeadamente
as condições de acesso.
- Sensibilização das entidades
competentes para a necessidade
de uma drenagem no local devido
à acumulação de lama na área.
- Limpar e manter as ruas da
Freguesia, cuidando também da
sua iluminação.
- Criar condições físicas e
arquitectónicas que permitam a
circulação de pessoas com
mobilidade reduzida.
- Apoiar a participação na criação
de um Lar para a 3ª Idade, tendo
em conta o gradual aumento do
envelhecimento da população.
- Criar novos focos de atracção e
interesse, que cativem os
visitantes e os levem a percorrer
outros pontos da Freguesia,
promovendo condições para o
desenvolvimento comercial e
turístico.

- Incentivar a utilização da
Biblioteca Pública.
Manter o serviço postal dos CTT
na Junta de Freguesia, com um
funcionamento adequado às
necessidades da população.
- Exigir da Figueira Domus o
restauro e manutenção
permanente do Bairro Social e
zonas envolventes.
- Colocação de mais Ecopontos
nas zonas residenciais e reforçar
os caixotes de lixo junto às praias
durante a época balnear.
- Estudar a forma de criar
melhores condições de
funcionamento do Mercado, no
sentido de melhorar a gestão do
espaço e das condições de
higiene.
- Exigir à Câmara Municipal e ao
Instituto da Mobilidade e dos
Transportes para que haja uma
adequação dos horários dos
autocarros para que os
covagalenses que se queiram
deslocar à cidade o possam fazer
com a utilização de Transportes
Públicos, inclusivamente para
além das 20 horas.
- Lutar pela reposição das
valências perdidas no Centro de
Saúde da Cova – Gala.

- Lutar pela existência de
transporte público entre a
freguesia e o Centro de Saúde de
Lavos, enquanto não for
concretizada a reposição
pretendida.
- Criação de uma bolsa de
emprego no site da Junta de
Freguesia e num placard de
consulta pública.
- Melhoramento do parque de
estacionamento junto ao
cemitério.
- Sensibilizar a Policia de
Segurança Pública para a
necessidade de reforçar a
vigilância policial em toda a
Freguesia.
Porque só a beleza do mar e do
rio não chegam. É preciso fazer
mais e melhor!
A CDU não faz promessas vãs,
prometemos TRABALHO,
HONESTIDADE E
COMPETÊNCIA!
Votar na CDU é a garantia de que
São Pedro terá melhores
condições para se tornar num
local atractivo satisfazendo os que
aqui vivem e os que nos visitam!
Está na hora de avançar para
novas soluções!

Está na hora de
VOTAR CDU!

