
Silvina Queiroz 
Candidata à Câmara Municipal

da Figueira da Foz

Adelaide Gonçalves 
Candidata à Assembleia Municipal da

Figueira da Foz

Tavarede

João Mendes
Candidato à Assembleia de Freguesia 

de Tavarede

Força dada à CDU 
é força de quem a dá!João Mendes João Bernardo

 Reis
Rui Baião Nazaré Melo Joaquim João

 Monteiro

Edmundo dos
Santos Oliveira

Ana Maria
Cavaleiro

José Fernando
Barbosa

Maria João
Bizarro

Carlos Alberto
Simões Bento

Maria Margarida
Martins

António
Gonçalves Paiva

Cátia Susana
Monteiro de Oliveira

Américo 
Monteiro

Maria da
Conceição Canelas

Urbano
Mota Freitas

António Tudela
Saltão

José António
da Silveira Fernandes

João Azenha 
Patrício

António Joaquim
de Carvalho Lima

António Manuel
Vitorino

Maria José
Monteiro da Silva Susana Rodrigues

Candidatos à Assembleia de Freguesia de Tavarede

Conte connosco,
Contamos consigo!



Os Tavaredenses são a grande preocupação da CDU.

Pretendemos ir ao encontro dos seus anseios, trabalhando para metas de
melhores condições ambientais e sociais.

A Junta de Freguesia de Tavarede necessita da voz da CDU, porque promete lutar
por causas justas e relevantes para toda a sua população.

Estamos prontos para trabalhar, nas seguintes áreas:

Saúde:

➢ Continuar a lutar por um posto de atendimento e serviços de enfermagem.

Transportes e Rede Viária:

➢ Continuar a lutar pela restruturação e melhoramento do trânsito na Zona Antiga

de Tavarede;

➢ Pelo reforço e reorganização dos percursos e horários dos transportes públicos.

Meio Ambiente:

➢ Campanha de sensibilização para a importância da reciclagem;

➢ Lutar pela reabilitação de caminhos rurais, para melhor acessibilidade dos

Tavaredenses e prevenção de incêndios;

➢ Identificação e sinalização de barreiras arquitetónicas;

➢ Continuar a lutar pela definitiva resolução da vala das traseiras da Cooperativa

Grão a Grão.

Cultura e lazer:

➢ Continuar a apoiar as coletividades em todas as suas atividades;

➢ Promover a descentralização das atividades culturais do Museu;

➢ Pressionar as instâncias competentes para a aquisição definitiva dos terrenos

para o Parque de Lazer de Tavarede, para os quais já existe projeto.

Educação:

➢ Estaremos recetivos a todas as solicitações e parcerias das escolas, que visem

melhorar a educação.

Área Social:

➢ Continuar a apoiar as pessoas com fragilidades sociais, desde a infância até à 3ª

idade, e pessoas com necessidades específicas;

➢ Reforçar o Gabinete de Ação Social, de forma a dinamizar e apoiar nas suas

diversas vertentes;

➢ Identificação/Caraterização dos idosos que vivem sós e isolados, mantendo uma

relação de proximidade com os mesmos;

➢ Promover, em articulação com as instituições da freguesia, projetos de combate

ao abandono da população idosa;

➢ Continuação das ações de formação, da população idosa, sobre segurança.

Os eleitos da CDU assumem o compromisso de intervir, com esforço e
determinação, na luta por um futuro mais justo.

Um Futuro assente na dignidade e soberania nacionais, promovendo uma
verdadeira democracia participativa.

É por isto que nos candidatamos! Este desafio só será atingido com o contributo
de todos nós.

Trabalho, honestidade, competência e transparência serão valores da nossa
intervenção.

Conte connosco,
Contamos consigo!
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