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CDU é garantia de progresso

A

CDU realizou o seu Encontro Concelhio, a
14 de Maio, em Camarate, no seguimento
de um intenso trabalho de contacto com
as populações, destacando – se os dez encontros
locais realizados em todas as freguesias, no
âmbito das Jornadas Autárquicas de Loures, e
que permitiu um levantamento apurado das
questões e problemas mais sentidos no concelho,
para além da avaliação ao trabalho realizado pelos
eleitos da CDU. Neste encontro foi aprovada uma
resolução politica, de cujas conclusões damos
conta nas páginas deste jornal.
No quadro político actual, ganha ainda maior
actualidade e importância a afirmação do
Projecto Autárquico da CDU e do seu carácter

distintivo e reforço e alargamento da intervenção
e iniciativa, em todos os planos, em defesa dos
interesses das populações e do poder local, da
sua autonomia e das condições para exercer as
suas competências.
O Encontro concluiu pela necessidade de manter
a linha de denúncia e resistência aos processos de
transferência de competências, sem os necessários
meios financeiros, e de encerramento de serviços
públicos que a política de direita foi concretizando.
Em relação aos fundos comunitários – Portugal
2020 – considera-se indispensável continuar a
intervir no sentido da sua reprogramação,
revendo os critérios e tornando-os mais justos,
de modo a que sejam aplicados na melhoria

das condições de vida e no bem-estar das
populações.
O prosseguimento da luta pela autonomia do
poder local, pelo cumprimento da Lei das Finanças
Locais, pela retoma do investimento público e a
assunção plena pelo Estado das suas responsabilidades na saúde, educação e protecção social, é
tarefa prioritária da CDU nos órgãos autárquicos.
O Encontro da CDU concluiu ainda que a chamada
“Reorganização Administrativa Territorial Autárquica”,
que veio “a régua e esquadro” impor a extinção de
freguesias, deve ser revertida, na base de um
amplo debate com as populações, de acordo com
as necessidades e vontades locais, e não em
detrimento destas.

Solidariedade com as trabalhadoras
da Triumph Internacional
O Encontro Concelhio da CDU saudou a luta das trabalhadoras
em defesa de mais de 500 postos de trabalho,
apelando à continuação da luta e à solidariedade da população.
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Loures tem
novamente um rumo
Após a vitória nas eleições autárquicas, de Setembro de 2013, a CDU
estabeleceu três grandes objectivos políticos para o mandato:
regularização das finanças e da normalidade do funcionamento dos
serviços municipais; recuperação da capacidade da prestação de serviços
às populações; concepção, planeamento e implementação de uma
estratégia de desenvolvimento e progresso para o Concelho de Loures.
Regularização das finanças
e da normalidade do funcionamento
dos serviços municipais
Os resultado alcançados, sublinhando-se a
estabilização financeira conseguida, com a redução
da dívida em 29,1 milhões de euros, com referência
a Outubro de 2013, permitindo que de mais de 89 %
da dívida de curto prazo a fornecedores, no final de
2015, dissesse respeito a faturas emitidas com um
prazo menor de 30 dias.
Estes resultados são particularmente significativos, considerando que foram obtidos sem
aumento das taxas municipais de impostos. Aliás, nos
dois últimos anos foram diminuídas as taxas do IMI.
A progressiva melhoria do funcionamento dos
serviços municipais, acompanhada de uma particular atenção aos meios colocados à disposição
dos trabalhadores e às suas condições de trabalho,
sustentam o acerto das opções que têm sido
assumidas, a que acresce a instituição de uma
prática de proximidade com as populações.

Sessão pública em Loures

Recuperação
da capacidade da prestação
de serviços às populações
O incremento da intervenção municipal em
áreas prioritárias como a recolha de resíduos
urbanos; a recuperação da rede viária municipal; a
manutenção do parque escolar e a reabilitação do
espaço público urbano, são realidades indesmentíveis e importantes contributos para o
aumento da qualidade de vida no concelho.
O acordo estabelecido entre os Municípios de
Loures e Odivelas para a constituição dos SIMAR
permitiu construir uma solução sólida para os
antigos Serviços Municipalizados, que preservou
a gestão pública, garantiu a sua viabilidade
económica e a manutenção dos postos de
trabalho.
A CDU tem cumprido escrupulosamente uma
prática de equidade e transparência, como bem
e s p e l h a m o s a c o rd o s d e d e l e g a ç ã o d e
competências nas Juntas de Freguesia, assentes

EB1 JI de Camarate em construção
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Estratégia de
desenvolvimento e progresso
para o concelho de Loures
A CDU tem para Loures a ambição e a visão de
um concelho para o nosso tempo. Tem a visão de
um território que se afirme como referência no
contexto metropolitano de Lisboa, sustentado pela
qualidade da oferta a quem nele vive ou trabalha.
Integrando os contributos daqueles que estão
disponíveis para construir um presente e um futuro
melhores, nomeadamente todos os que no âmbito
do “Loures em Congresso” partilharam as suas
opiniões e propostas para o progresso do concelho,
são elementos estruturantes da estratégia de
desenvolvimento que os eleitos da CDU implementam nos órgãos autárquicos de Loures:
• Recuperar a frente ribeirinha do Tejo, devolvendo-a
à fruição da população, invertendo o divórcio e
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em critérios rigorosos e unívocos, sem distinção
das maiorias politicas em cada autarquia.

Novas viaturas de recolha de resíduos urbanos
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Reapavimentação na cidade de Loures
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Património Cultural em Santo Antão do Tojal

• Instituir um ambiente favorável ao crescimento
económico, garantindo procedimentos municipais de apreciação célere e qualificada aos
projectos de investimento portadores de valor
e de emprego;
• Consolidar a rede para a inovação, constituída
por empresas e universidades;
• Aumentar a qualificação dos serviços municipais, de
modo a garantir serviços públicos eficientes e respostas úteis e prontas na relação com os munícipes.
Defender os serviços públicos
A venda da EGF decidida pelo Governo PSD/CDS,
com implicação na Valorsul, cuja reversão é um
imperativo, a reestruturação do sector das águas, a
fusão dos sistemas multimunicipais de tratamento
de águas residuais, contra a opinião dos municípios,
que aquele governo abriu ao capital privado com
apropriação de bens municipais, conduzirá a
previsíveis repercussões no despedimento de
trabalhadores do sector, e à subida do preço dos
serviços prestados aos municípios e munícipes.
No momento em que assistimos a um recuo da
posição tomada pelo PS em campanha eleitoral, a
reboque dum argumento de conformidade com a

lei, é necessário dar continuidade à luta pela
manutenção na Administração Local da gestão
pública da água, do saneamento básico e dos
resíduos urbanos.
São reivindicações da CDU nos órgãos
autárquicos, a reabertura, já assumida pelo actual
governo, do centro de emprego em Sacavém e do
serviço de Atendimento da Segurança Social, em
espaço já disponibilizado pela Câmara Municipal, e a
construção dos centros de saúde de: Santa Iria Azóia,
Bobadela (reabertura e relocalização), Camarate,
Catujal, Santo Antão do Tojal, e o reforço dos meios
técnicos e humanos do Centro de Saúde Bucelas.
A CDU assume-se como a força que
melhor interpreta as aspirações da
população do Concelho de Loures,
portadora de um projecto que ganha a
sua credibilidade no trabalho que
realiza no dia-a-dia, inspirado nas
necessidades e anseios da população
e ancorado na capacidade para reunir
vontades e competências, olhando
assim com coragem e confiança os
desafios do presente e do futuro.

Delegação de Competências
da Câmara Municipal de Loures
nas Juntas de Freguesia
(Transferências financeiras anuais)

Freguesia de Bucelas

398 050,20 €

Freguesia de Fanhões

194 287,89 €

Freguesia de Loures
Freguesia de Lousa

14

milhões de euros

•

afastamento existente com o rio, é um objectivo prioritário, tendo sido já iniciados os
trabalhos preliminares para a sua concretização, em conjunto com Lisboa e Vila Franca
de Xira;
Realizar o Projecto Parque da Várzea de
Loures, permitindo que aquela área, com 1700
hectares, seja elemento integrador do nosso
território, espaço de produção e lazer, e uma
nova ligação entre as zonas norte e oriental,
dando maior coesão territorial ao concelho;
Promover a revitalização dos centros urbanos,
a ter início com a construção dos projectos de
Loures, Camarate, Sacavém e Moscavide, já
apresentados em sessões públicas, com os
objectivos de melhorar o espaço público;
incentivar a dinamização económica e a
recuperação do edificado privado: tornando
cidades e vilas mais atractivas e mais vividas;
Aplicar um programa integrado de desenvolvimento para a zona norte de Loures, com base
nas potencialidades existentes: paisagem,
património, produções singulares, como o
vinho e o queijo, cultura e movimento associativo;
Continuar o investimento na educação, condição determinante para a coesão social do
concelho, criando as melhores condições para
crianças e jovens, com escolas de qualidade, e
com actividades potenciadoras do seu crescimento e desenvolvimento harmonioso;
Fomentar a fruição e criação cultural, com
incentivo à preservação de raízes e tradições,
mas também às novas expressões culturais.
A recuperação do património cultural construído,
procurando soluções de parceria, será outra
importante causa da intervenção municipal;

Futuro Parque da Várzea
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União de Freguesias
de Camarate, Unhos e Apelação
União de Freguesias
de Moscavide e Portela
União de Freguesias
de Sacavém e Prior Velho
União de Freguesias de Santa Iria de Azóia,
Bobadela e São João da Talha
União de Freguesias de
Santo Antão e São Julião do Tojal
União de Freguesias de
Santo António dos Cavaleiros e Frielas
TOTAL

1 175 781,27 €
218 533,48 €
1 426 404,88 €
894 664,16 €
1 081 485,92 €
1 701 871,93 €
652 338,27 €
1 181 051,31€
8 924 469,31 €
3
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Freguesia de Bucelas
Aqui a população
participa e faz o futuro
Nas eleições autárquicas de 2013, a CDU apresentou um programa
realista, que contou com a contribuição da população, integrando as
necessidades e os anseios dos moradores de cada localidade da
freguesia de Bucelas. Esse programa assentou em quatro pilares
fundamentais: comprometimento social; viabilidade financeira;
sustentabilidade ambiental; diversificação cultural.
Ação social

Saúde

Bucelas, que tinha sido pioneira na criação da
primeira Comissão Social de Freguesia no
Concelho de Loures, estava completamente
parada nesta área e a sua comissão social extinta.
Nestas circunstâncias, Bucelas integrou a
Comissão Social Inter-freguesias com Loures,
Lousa e Fanhões, procurando soluções comuns e
de parceria entre instituições, com resultados
muito significativos na ajuda aos mais carenciados.

O Centro de Saúde de Bucelas, debate-se com
uma gravíssima falta de meios humanos e tem
sido uma preocupação permanente da Junta de
Freguesia, que, tendo obtido o compromisso, por
parte do Ministério da Saúde, quanto à manutenção deste centro em Bucelas, insiste na luta
por melhores cuidados de saúde, sendo
inaceitável que só cerca de 20% dos utentes
tenham médico de família.
A intervenção da Junta de freguesia tem sido
complementada pela acção da Comissão de
Utentes do Centro de Saúde de Bucelas, que muito
tem contribuído para manter na ordem do dia as
legitimas reivindicações da população da
freguesia.

Educação
A melhoria dos equipamentos escolares tem
sido uma prioridade. A intervenção tem passado
por substituição de pisos a pinturas de salas de
aulas e obras nos logradouros das escolas, para
além da regular manutenção dos equipamentos.
A entrega gratuita de manuais escolares a
todos os alunos do 1.º e 2.º anos, assim como o
apoio em transporte para visitas de estudo
organizadas pelo agrupamento escolar, e a
disponibilização de apoio psicológico a crianças e
jovens, têm sido preocupações da Junta de
Freguesia.

Pavimentações em Bucelas

Limpeza das margens do Rio Trancão
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Espaços
e equipamentos públicos
Foram recuperados os lavadouros e a fonte da
Chamboeira, onde ao fim de muitos anos voltou a
correr água; os lavadouros de Bucelas, da
Bemposta e respectivo espaço envolvente; da
Serra de Alrrote.
A Praça Tomás José Machado foi intervencionada com pinturas gerais e trabalhos de restauro
no coreto, chafariz, sanitários e monumento aos
ferreiros, para além da recuperação de todo o
espaço envolvente.
Também no Largo Espírito Santo foram recuperados os muros e paredões.
Foi ainda impermeabilizada a cobertura do
edifício sede da Junta de Freguesia melhorando
também a qualidade térmica do edifício, e
restauradas as cadeiras do auditório Tomás
Noivo, restituindo a dignidade a este espaço.
Ao fim de mais de 20 anos, foi garantida a
cedência dos terrenos para a construção da
estrada variante a Bucelas, fundamental para a
reestruturação do trânsito dentro da vila, permitindo assim exigir a sua construção á entidade
responsável: a Estradas de Portugal.
Desde o inicio do mandato mais de três mil
metros de vias foram reparados e mais de mil
metros receberam novas pavimentações.
Desde o início do mandato mais de 30 km de
caminhos rurais têm sido intervencionados.
Possibilitando melhores condições de acesso,
mas também contribuindo para a segurança das
populações no combate aos fogos florestais.

Ambiente
A avaliação do trabalho da CDU tem obrigatoriamente de contar com a intervenção de
limpeza realizada no rio Trancão. O envolvimento
da comunidade assim como das empresas locais
no processo é exemplo de como na freguesia se
trabalha: mobilizando vontades e meios para o
progresso da terra.
Quem hoje visita Bucelas não fica indiferente ao
que vê, o tempo em que os Bucelenses estiveram
de costas para o rio acabou.

Cultura
Bucelas tem dos movimentos associativos
mais dinâmicos do concelho. Com a CDU, o
movimento associativo não teve cortes nos
apoios, foram mantidos todos os protocolos
existentes e a ajuda com meios logísticos é uma
constante.
Com a CDU, para além da Festa das Vindimas,
regressou o Mês da Juventude com diversas
iniciativas, as comemorações do 25 de Abril
voltaram a ter a importância de outrora, as “Noites
de Verão”, que durante os meses quentes alegram
o Largo Espírito Santo em Bucelas, O “Mercado da
Vila”, realizado no Natal e na primavera, o Dia
Mundial da Criança com actividades para os mais
pequenos.

Reabilitação da...

Praça Tomás José Machado...

... e do Largo Espírito Santo

Com a CDU, Bucelas é hoje
uma freguesia onde cada vez
mais a sua população
participa nas decisões locais,
uma freguesia que constrói o
presente e confia no futuro.
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União de Freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação
Onde muito
está a acontecer
Educação

Cumprido que está mais de metade do mandato, a CDU tem respondido
com sucesso às exigências colocadas com a agregação de três freguesias
tão extensas e populosas como são Camarate, Unhos e Apelação.
Neste contexto, têm vindo a ver resolvidos, ou estão em via de
resolução, problemas que há muito se avolumavam e agravavam. Na
educação, rede viária, ou requalificação do espaço público eram, e
nalguns casos ainda são, necessárias decisões e acções para a alteração
do estado das coisas. Os dois últimos anos já deixaram perceber que a
situação estava a mudar – beneficiação de escolas, requalificação da
rede viária, melhoria progressiva da recolha de resíduos – foram sinais
claros de uma nova atitude da Câmara Municipal.
Ação social
A CDU na autarquia, tem dado particular
atenção aos estratos mais carenciados da
população: participando nas actividades
desenvolvidas no âmbito do Projecto “Freguesia
Mais Solidária” que em 2015 contemplou 366
famílias, tendo sido distribuídos 1.872 cabazes
alimentares; prestando serviços aos idosos
carenciados através da “Oficina do Idoso” e
apoiando as actividades das associações de
Idosos; procedendo à abertura do Centro de
Convívio Social no Bairro Santiago; fornecendo
apoio jurídico gratuito – em 2015 foram feitos 395
atendimentos – e disponibilizando gratuitamente
serviços de consultas de psicologia, – 408
atendimentos no ano de 2015; promovendo a
realização do Fórum Emprego.

Cultura
e tempos livres
O apoio ao movimento associativo, ultrapassou os 93 mil euros em 2014, e 2015, estando
também prevista a celebração de protocolos de
cedência de instalações com várias colectividades. Foram realizadas dezenas de iniciativas
culturais, no âmbito dos programas “Encontros
com a Música”; “Teatro Vai aos Bairros”, assim
como as comemorações anuais do Dia Internacional da Mulher; Dia Internacional do Teatro;
Comemorações do 25 de Abril e Dia Internacional
da Criança.
Foram ainda promovidas: as caminhadas do
Dia Internacional da Mulher, do 25 de Abril, de
Verão, de Outono, e a caminhada nocturna de
Natal, nas quais têm sido angariado bens para o
projecto “Freguesia Mais Solidária”; actividades de
tempos livres no Verão, para crianças, e o
“Convívio Sénior”, para maiores de 55 anos, ambas
as iniciativas realizadas, anualmente, no Parque
Desportivo de Camarate.

Arranjo de espaços verdes

Reabilitação da Escola do Campo do Rio, Camarate

Encontros com a Música na Apelação

Pavimentações em Unhos

Assumindo a educação como uma prioridade,
tem sido realizado um intenso trabalho de
manutenção e reparações nas escolas do 1º ciclo,
destacando-se deste trabalho a remodelação do
pavilhão da escola EB Nº 3 de Vila Lorena, em
Fetais e a restauração da Escola EB Nº 2, no Bairro
Santiago, promovidas pela Câmara Municipal. A
obra da nova escola EB1 Nº 1 de Camarate, já
iniciada pela Câmara Municipal de Loures, com
um custo previsto de dois milhões de euros, que
entrará em funcionamento no próximo ano
lectivo, colocará fim às aulas nos contentores
monobloco, que desde há sete anos têm servido
de escola.

Obras,
reparações e limpeza
Na Freguesia tem sido realizado um intenso
trabalho de manutenção e reabilitação do espaços
e equipamentos públicos, de que são exemplos:
reparação de vários passeios; construção de
passeio entre o centro de Camarate e cruzamento
para o Bairro Santo António; reparação e
alargamento do passeio no Largo 25 de Abril, na
Apelação; pavimentação do estacionamento
frente ao Ponto Frio, no Bairro Angola; pavimentação de diversas ruas, em Unhos, e da
Avenida das Forças Armadas no Catujal, em
conjunto com a Câmara de Loures; reparação de
abrigos rodoviários; manutenção, reparação e
substituição de equipamentos nos parques
infantis; construção de parque infantil na
urbanização da Quinta do Galeão;

O trabalho
vai continuar
A reabilitação da rede viária da freguesia
continuará a ser uma prioridade. Estão previstas
repavimentar várias vias em toda a freguesia,
umas directamente pela Junta de Freguesia,
outras pela Câmara Municipal, de acordo com um
plano concertado entre as duas entidades.
Nos tempos próximos está ainda programado:
a requalificação do centro urbano de Camarate, a
maior intervenção realizada nas últimas décadas;
a construção de espaços de lazer no túnel do Grilo,
Bairro Santo António, Bairro Santiago e Migarrilhos; a reformulação da Rotunda de Unhos; a
conclusão do espaço multiusos; a abertura ao
público das novas instalações da Junta de
Freguesia, em Camarate, para atendimento ao
público; a abertura do moinho da Apelação, com
acções de dinamização cultural; o programa
“Manhãs Saudáveis” e o “Fim-de-Semana
Desportivo”, no Parque Desportivo de Camarate.

O trabalho realizado e
programado justifica a
confiança depositada pela
população da Freguesia na
CDU, que tudo fará para a
continuar a merecer.
5
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Freguesia de Loures
O trabalho faz
toda a diferença
Restaurar a normalidade do funcionamento Junta de Freguesia,
recuperando a sua função: trabalhar para a população, foi o grande
desafio estabelecido pela CDU no início do mandato, rompendo com a
prática de anos em que os recursos eram utilizados para satisfazer
“clientelas”.
A renovação e alargamento da frota e o aumento do número de
trabalhadores dos sectores operacionais, permitiu aumentar
significativamente a capacidade de intervenção da Junta de Freguesia,
com resultados bem visíveis.
Espaços
e equipamentos públicos

Junta de Freguesia
mais próxima

Com recurso a meios directos, mas também
com investimento em empreitadas, e contando
com participação da Câmara Municipal, foi
possível realizar um conjunto de intervenções que
são hoje realidades um pouco por toda a
freguesia, contribuindo decisivamente para a
qualidade de vida na cidade e nas localidades.
A rede viária, completamente abandonada nos
mandatos anteriores, tem merecido particular
atenção da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. Nos últimos dois anos foram repavimentados dezenas de troços de vias, na cidade e
localidades, sendo a situação hoje incomparável
com a existente em finais de 2013.
Foram recuperados recintos desportivos,
como em São Sebastião de Guerreiros ou parques
infantis, como no Infantado; retomada a administração directa da varredura urbana e da
manutenção das zonas verdes em várias zonas da
freguesia, com evidentes ganhos de qualidade.
Teve início a requalificação das entradas da
cidade de Loures, com intervenções na Mealhada,
no Bairro Novo de Palhais e nas Sete Casas e
executada a recuperação da quase totalidade dos
abrigos (sem publicidade) de paragens dos
transportes públicos.

Foram abertas delegações no Pinheiro de
Loures e no Infantado, aproximando a Autarquia
das populações.

Cultura onde
as pessoas estão
Foram realizados vários espectáculos de teatro
e de música, no âmbito do programa de
descentralização da cultura, em diferentes
localidades da freguesia.
O movimento associativo tem merecido a
maior atenção da Junta de Freguesia, com apoios
financeiros, mas também com apoios logísticos
às diversas e muitas iniciativas que vai realizando.

Revitalização do centro
da cidade de Loures
A Câmara Municipal anunciou recentemente a
intervenção no centro urbano, com centralidade
na Rua da República. Um projecto de grande
fôlego, potenciador de uma nova imagem que,
para além da intervenção no espaço público, prevê
apoios à modernização e dinamização do
comércio local.

Crianças e jovens,
uma prioridade
O programa de tempos livres: ida à praia e ao
campo, para crianças da freguesia, interrompido
há seis anos, foi retomado.
A Junta de Freguesia instituiu prémios de
mérito para os alunos das escolas públicas.

Delegação da Junta na Urbanização do Infantado

Arranjo do polidesportivo de S. Sebastião de Guerreiros

Pavimentações na cidade

Concerto do Dia da Mulher – Murteira

Entrada da cidade de Loures
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Revitalização do centro urbano de Loures vai avançar

A diferença da CDU
sente-se e vê-se.
Com trabalho, honestidade e
competência, respeitamos os
nossos compromissos.

mais por
Loures
www.cduloures.org

União de Freguesias de
Santo Antão e São Julião do Tojal
Prometemos
trabalho e qualidade
e queremos cumprir

Infância e Terceira Idade

A CDU apresentou-se às eleições autárquicas de 2013 com um
compromisso central: fazer o que sabe – trabalhar para melhorar a vida
da população – e fazê-lo com qualidade. A pouco mais de metade do
mandato, é gratificante poder afirmar que quase 80% do seu programa
eleitoral está cumprido.
Cultura
Espaços
Contando com a participação de milhares de
e equipamentos públicos

moradores e visitantes, é realizado, anualmente, o
desfile histórico, agora alargado a São Julião do
Tojal, e a Feira Setecentista, em parceria com a
Câmara Municipal.
As festas do Trancão foram retomadas,
constituindo um sucesso de adesão da população
e de fonte de financiamento para o movimento
associativo da freguesia.
As comemorações do 25 de Abril, que decorrem durante quinze dias, com um programa
preenchido por múltiplas iniciativas realizadas
pelo movimento associativo e apoiadas pela Junta
de Freguesia, são uma verdadeira celebração
popular, de onde sobressai a “Corrida da Liberdade” com cerca de 1500 participantes, num
percurso que liga as duas antigas freguesias.
Estão em funcionamento três escolas de
música e uma escola de teatro, frequentadas por
várias dezenas de jovens, promovidas por
colectividades, e apoiadas financeiramente pela
Junta de Freguesia.
O conjunto de apoios financeiros ao movimento
associativo ultrapassou os 105 mil euros no
mandato em curso.

Foi concluída a obra de requalificação do campo
do Zambujalense Futebol Clube, um investimento
significativo, realizado em parceria com a Câmara
Municipal.
A generalidade dos equipamentos de uso
colectivo da freguesia tiveram obras de manutenção,
avultando as intervenções nos polidesportivos
descobertos de A-das-Lebres, Santo Antão do Tojal e
no polidesportivo coberto de São Julião do Tojal.
Foram ainda recuperados os lavadouros e
sanitários públicos da freguesia
A Câmara Municipal procedeu à reabilitação da
EN 541, entre o centro de saúde de Santo Antão do
Tojal e Pinteus, e aos arranjos exteriores da
urbanização “Jardins do Tojal”, enquanto a Junta
de Freguesia procedeu à repavimentação de
vários troços de estradas, manutenção e arranjos
de caminhos públicos. A construção do acesso
pedonal ao Zambujal, a partir da Quinta da Cruz,
numa extensão de mais de 900 metros, é exemplo
a salientar neste conjunto de intervenções.

Anualmente participam no programa de Verão
“Ida à Praia”, mais de 200 crianças de toda a
freguesia.
O “Passeio Sénior “proporciona todos os anos
um dia diferente a mais de 400 participantes, com
idade igual ou superior a 55 anos.
Os eleitos da CDU não limitam a sua acção ao
trabalho institucional. Os órgãos autárquicos da
Freguesia assumem-se como representantes da
população em todas as causas legítimas. A luta
por um novo centro de saúde, a construir em
terreno já disponibilizado pela Câmara Municipal,
que o Ministério da Saúde tarda em concretizar,
tem merecido particular atenção e contado com a
intensa actividade desenvolvida pela comissão de
utentes, criada pela população.

Passeio/convívio sénior

Manutenção do parque escolar

Educação
Todas as escolas da freguesia, têm obras
regulares de manutenção, destacando-se as
intervenções realizadas nas escolas de Pinteus,
Manjoeira e Zambujal, esta última, abandonada
durante anos pelo executivo da então freguesia de
São Julião do Tojal.

Recuperação de lavadouros públicos

Acesso pedonal ao Zambujal

Corrida da Liberdade

A CDU honra os seus
compromissos, não se instala
no conforto do que já foi
realizado. A população da
freguesia tem naqueles que
afirmam Abril como a pedra
angular da sua intervenção a
mais firme garantia de defesa
dos seus interesses.
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LOURES

TEM UM
NOVO RUMO

