CANDIDATOS DA CDU À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
MAIORCA
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No dia 1 de Outubro irá decidirse, mais uma vez, quem vai
representar os desígnios dos
cidadãos de Maiorca nos
próximos quatro anos.
A CDU-Maiorca constituiu uma
equipa com a dignidade, a
decência, a coerência, o
conhecimento, a competência e a
coragem necessárias para o
poder fazer com ampla vantagem
em relação às propostas
concorrentes.
Convictos da justeza, e da
justiça, dos nossos propósitos,
estamos por isto igualmente
cientes da validade do nosso
contributo para o progresso da
nossa freguesia.
Faremos uma defesa
intransigente (junto de quem de
direito) do carácter público da
prestação de serviços essenciais
de qualidade , sejam eles de
saúde, de educação ou sociais,
pugnando para que o seu
usufruto seja acessível a todos
os residentes.

Vote CDU, porque
VALE A PENA ACREDITAR
NA CDU

Faremos ainda tudo, tudo o que
tem sobejamente faltado, para
que os maiorquenses sintam
verdadeiro orgulho da sua
freguesia: torná-la aprazível para
os que cá vivem e desejável para
os que a visitam.
POR MAIORCA, VALE A PENA
ACREDITAR NA CDU
Há quatro anos, o enunciado de
propostas da CDU para
resolução dos problemas de
Maiorca era sensivelmente o
mesmo que ousamos repetir
agora.
Não se trata contudo de falta de
imaginação, ou do discurso de
cassette, que habitualmente nos
atribuem com malícia.
O que se passa é que não se
passou nada. Absolutamente
NADA. Excepto quatro anos. Os
mesmos velhos problemas
persistem, agora quatro anos
mais antigos. Agravados por
alguns novos.

E, no entanto, a solução não é
complexa:

PARA QUE ALGO MUDE
mesmo
BASTA apenas QUE VOCÊ
FAÇA O QUE PODE.
VOTE CDU.
Nós retribuiremos fazendo o que
devemos, que é o que nos
compete.

Exigir
1- a conclusão efectiva da
extensão da rede de saneamento
básico a toda a freguesia;
2 - o fim da prepotência tarifária
da empresa “Águas da Figueira,
SA”;
3 - a iluminação pública da
Azinhaga dos Pinheiros;
4 - a pavimentação condigna de
ruas e becos por toda a
freguesia.

Providenciar
1 – a limpeza regular e
sistemática das bermas das
estradas;
2 – a recuperação e limpeza
regular de todas as fontes e
espaços verdes e de lazer da
freguesia;

3 – o apoio efectivo, e
colaboração sem ambiguidades
nem politiquices, com todas as
colectividades culturais e
desportivas;
4 – a criação de um parque de
lazer e convívio ao ar livre em Stº
Amaro da Boiça.

Porque urge
1 - a recuperação útil para todos
os maiorquenses de duas jóias
do património arquitectónico da
Freguesia e do Concelho: o Paço
de Maiorca e o Palácio do
Conselheiro Lopes Branco (um,
dolosamente oferecido à
incompetência criminosa de
privados, outro
irresponsavelmente entregue à
ruína pelos sucessivos
responsáveis da Câmara
Municipal);
2 – requalificar, com base em
documentação histórica
fundamentada, o centro histórico
da vila;
3 – sensibilizar a Câmara e a
Assembleia Municipal para a
necessidade da revisão do PDM,
cujas premissas impedem a
fixação de jovens na freguesia.

