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Caro(a) eleitor(a)
Sou o candidato da CDU a Presidente
da União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal

JOÃO FLORINDO

Quero falar-lhe desta nossa nova terra, das minhas convicções e da minha confiança no
futuro. Quero partilhar consigo a alegria que sinto por cada nova realização, por cada nova
obra, por mais pequena que seja, por cada pessoa que ajudamos, por cada passo que damos
em frente por uma vida melhor.
Estou convicto de que as mulheres e os homens da nossa terra, mais ou menos jovens, não
se alheiam da nossa vida colectiva, que cada um à sua maneira encontra forma de participar
na construção de um presente digno, a que temos direito e que queremos ter.
É nesta convicção que se funda a minha confiança no futuro que juntos vamos fazer.
Não quero só falar-lhe das minhas ideias, quero convidá-la(o) a percorrer comigo e com
aqueles que me acompanham na lista da CDU este caminho que fará de Santo Antão do
Tojal e São Julião do Tojal um espaço comum da nossa vida, um espaço de que nos
orgulharemos.
De acordo com o que atrás disse, gostaria de pôr à sua consideração os seguintes
compromissos fundamentais:

Não quero só falar-lhe
das minhas ideias, quero
convidá-la(o) a percorrer
comigo e com aqueles que me
acompanham na lista da CDU,
este caminho que fará de
Santo Antão do Tojal
e São Julião do Tojal
um espaço comum da
nossa vida, um espaço de
que nos orgulharemos.

• Manter em funcionamento as actuais sedes das juntas de freguesia,
mantendo os serviços e o atendimento dos eleitos à população.
• Ter como prioridade do trabalho da Junta de Freguesia as acções e
iniciativas de apoio aos idosos, crianças e jovens.
• Promover e apoiar a intervenção do Movimento Associativo como
condição indispensável à dinamização da actividade cultural e
recreativa da freguesia.
• Planear a intervenção global de forma a que as novas realidades
resultantes da junção das freguesias sejam favoravelmente potenciadas
em benefício do progresso económico e social das nossas populações.
• Zelar por serviços urbanos de qualidade, promotores do bem-estar dos
moradores e de quem nos visita.

Venha fazer a diferença connosco.

