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ALVALADE
Com a CDU, Alvalade tem mais vida!

A CDU concorre às eleições do dia 26 de Setembro
com orgulho no trabalho feito nos últimos dois
mandatos, nos pelouros do desporto, educação e
juventude. Temos um projecto transversal a toda a
freguesia e a todos os fregueses que pretende dar
resposta aos problemas de habitação, mobilidade
e transportes, às questões ambientais, aos espaços
verdes e à limpeza urbana. Um projeto onde a
cultura tem uma agenda própria e que assume as

instituições locais como importantes parceiras para
o desenvolvimento de um trabalho de proximidade,
em rede, promovendo e optimizando os recursos
existentes e valorizando a inclusão das mesmas na
freguesia. Um projeto que atende às preocupações
dos mais velhos, jovens e crianças e que pretende
dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos
eleitos da CDU na Freguesia, de promoção do
desporto para todos e da valorização da educação
pública.

ALVALADE
PARA TODOS!
PELO DIREITO À CIDADE,
DESTACAMOS:
DIREITO À HABITAÇÃO

• Identificar o património municipal disperso
na área da freguesia e promover, junto da
CML, a sua reabilitação para arrendamento a
custos acessíveis, integrado no Programa de
Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA);
• Defender um regime de arrendamento
urbano justo que permita aos jovens morar
na freguesia e que o comércio, clubes e
associações consigam desenvolver as suas
actividades;
• Exigir da Gebalis a reabertura do gabinete
de Bairro na freguesia;
• Defender a manutenção regular dos prédios
e habitações e apoiar os moradores em
pequenas obras de melhoria e manutenção.

SAÚDE AMBIENTAL

Para uma freguesia mais verde temos de ter
o céu mais azul:
• Redução dos níveis de poluição atmosférica
e sonora;
• Diminuição do número de automóveis que
atravessam a freguesia.
Chegou a hora do aeroporto sair da cidade!
Defendemos:
• Fim imediato dos voos nocturnos;
• Transferência progressiva do aeroporto
Humberto Delgado para o novo aeroporto a
ser construído;
• Ampla discussão pública sobre o futuro dos
terrenos.

Consulta aqui o
Programa Eleitoral
Municipal da CDU

Defender um modelo efectivo de participação e
cidadania, auscultando as necessidades e desejos
da população, como fase prévia orientadora do
desenvolvimento dos projectos de requalificação
dos espaços públicos.
Requalificar o espaço publico do Bairro da Boa
Esperança e defender a resolução do problema
da titularidade das habitações. Acompanhar a
requalificação do Bairro de São João de Brito, e
a legalização da Rua das Mimosas. Requalificar
os espaços envolventes do Bairro Fonsecas e
Calçada, continuação da requalificação do Bairro
das Caixas e requalificar a escadaria junto à Igreja
de São João de Brito, garantindo acessibilidade
para todos.
Promover o espaço público apoiando os projectos
associados ao “Brincar na Rua”.
Valorizar o trabalho e os trabalhadores da Junta
de Freguesia, força essencial para uma ligação
forte aos fregueses.

INVESTIR NA EDUCAÇÃO E VALORIZAR A
JUVENTUDE
Manter a ligação com os Agrupamentos, Escolas,
Associações de Pais e de Estudantes e apoiar as suas
actividades. Continuação dos projectos desenvolvidos
pelo pelouro da CDU:
• Oficinas de expressão artística de música e teatro
para o pré-escolar e primeiro ciclo;
• Apoio às deslocações das actividades pedagógicas;
• Promover a saúde oral e a alimentação saudável;
• Apoio a projectos de enriquecimento pedagógico,
de acordo com as especificidades de cada escola;
• Educar para a cidadania.
Acompanhar a conclusão das obras da EB1 Teixeira
Pascoais e o início das obras da EB1 de Santo
António. Exigir a requalificação das escolas do 2º e 3º
Almirante Gago Coutinho e Eugénio dos Santos.
Apoiar iniciativas para a integração de alunos com
necessidades educativas específicas.

ALVALADE QUER CULTURA

• Criação de uma Casa da Juventude;
• Criação de uma agenda cultural da freguesia;
• Alvalade, freguesia da música - promoção de
concertos, salas de ensaio e empréstimo de
equipamento;
• Roteiro: Alvalade, freguesia da arquitectura;
• Criação da Casa do cinema
• Criar uma rede de Wi-Fi Livre nas praças e parques.
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DESPORTO PARA TODOS

Continuar os projectos desportivos desenvolvidos
pelo pelouro da CDU:
• Natação e actividade física para o pré-escolar e
ciclismo para as crianças do primeiro ciclo;
• Projecto desporto júnior que promoveu os clubes
da freguesia nas escolas, onde levou o rugby,
a ginástica, o voleibol, o judo e o xadrez;
• Oficinas para crianças, desportivas e culturais,
gratuitas;
• Projecto desporto 18+ com actividades gratuitas;
• Prosseguir o apoio dado aos clubes para o
desenvolvimento da prática desportiva regular,
garantindo equidade na sua atribuição.
Construção de novos equipamentos:
• Pavilhão polidesportivo;
• Skate parque.

ALVALADE VERDE E LIMPA
• Melhorar os serviços de varredura, lavagem de
ruas, deservagem e limpeza de papeleiras a todos os
arruamentos da freguesia;
• Exigir da CML a recolha periódica do lixo, assim
como a lavagem dos contentores, optando
pela substituição dos mesmos por contentores
subterrâneos;
• Dotar a Junta de meios próprios para que, de
forma progressiva, possa assumir a manutenção e
conservação dos espaços verdes, sem recorrer a

ALVALADE: CIRCULAR E DESFRUTAR
• Criar o plano pedonal da freguesia, assegurando
condições para caminhar, com segurança e de forma
agradável;
• Promoção da rede de ciclovias – criar ligações em
falta e reformular percursos que evitem conflitos com
peões e automobilistas, para segurança de todos;
• Exigir mais e melhores transportes públicos.
Reposição da carreira 721, e mais carreiras que
permitam a deslocação entre bairros. Defendemos a
sua progressiva gratuitidade;
• Criar mais parques de estacionamento dissuassores,
junto a polos de transporte público;
• Dotar a Junta de uma Brigada de intervenção
rápida para a reparação dos buracos nos passeios
e da sinalização vertical, pintura e lavagem de
passadeiras.diversas comunidades.

serviços externos, garantindo as condições laborais
dos trabalhadores;
• Plantar novas árvores na freguesia e outras espécies
arborícolas;
• Criar o centro de interpretação da biodiversidade da
freguesia, no Parque José Gomes Ferreira;
• Promover iniciativas de sensibilização cívica para:
o Correcta separação e deposição do lixo;
o Recolha dos dejectos caninos;
o Preservar e manter limpos os parques
infantis, espaços verdes e logradouros.

Votar CDU na Freguesia, Câmara e Assembleia Municipal é premiar o trabalho
feito e manifestar apoio para que possa ser ampliado. É defender o direito à
cidade. VOTA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA – PCP-PEV
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Sérgio Morais
CONSULTOR INFORMÁTICO

Frederico Lira

Ana Cristina Gouveia

Ricardo Varela

Ana Maria Silva

Pedro Bastos

BIÓLOGO

PROFESSORA

ASSISTENTE OPERACIONAL

PROFESSORA UNIVERSITÁRIA

TÉC. TELECOMUNICAÇÕES

Aquino Noronha

Maria José Birrento

Ladislau Gouveia

Vasco Coelho

Sofia Lisboa

TRIPULANTE DE CABINE

ENFERMEIRA

DECORADOR

ASSISTENTE TÉCNICO

FUNCIONÁRIA POLÍTICA

Miguel Amaral

Isabel Varela

Paulo Guerra

Teresinha Noronha

Sandra Costa

ENG. TÉCNICO AGRÁRIO

ASSISTENTE TÉCNICA

ARQUITECTO

DOMÉSTICA

DESIGNER GRÁFICA

Ricardo Amaro

Tiago Magro

Manuela Pinheiro

ENGENHEIRO INFORMÁTICO

DIRECTOR DE VENDAS

EMPREGADA DE ESCRITÓRIO

José Guerreiro Paulo Fonseca EUROPEIA

MOTORISTA DE TÁXI
ADVOGADO

// Luís Gouveia -

CHEFE DE COZINHA
ECONOMISTA

// Olga Fernandes -

// Manuela Magro -

ANALISTA

COZINHEIRA

// Vítor Mesquita -

// João Lisboa -

DELEGADO DE PROPAGANDA MÉDICA //

PROFESSOR

Fernanda Guilherme -

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES

// Licínia Dias -

ASSISTENTE TÉCNICA

//

ASSISTENTE CONSELHO UNIÃO

// Paulo Fonseca da Costa -

// Isabel Ramires - MÉDICA // José Pinharanda - ENGENHEIRO DE MINAS // Ana Bastos - ESCRITURÁRIA // José Pitacas -

// Magda Fonseca - SECRETÁRIA // Luís Rodrigues - TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES // Maria Adelaide Franco - DOMÉSTICA //

Francisco Vasconcelos - ENGENHEIRO CIVIL // José Lírio de Carvalho - ENGENHEIRO TÉCNICO

