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Compromisso com Santo António dos Cavaleiros e Frielas

Programa
Eleitoral
da CDU
A CDU apresenta dois mandatários da sua
candidatura. Um mandatário de Frielas e um
mandatário de Santo António dos Cavaleiros.
Esta opção decorre da posição há muito
assumida que a reorganização administrativa com a recriação destas duas Freguesias
continua a ser, para a CDU, a garantia de um
melhor trabalho junto das populações.
Defendemos essa separação no passado.
Continuaremos a defendê-lo no futuro.

Introdução
A CDU apresenta-se às eleições à União de
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros
e Frielas convicta de que tem um programa
eleitoral com boas soluções para os
problemas identificados pela população, ao
longo de muitos meses de contacto direto e
visita a muitos locais.
É dessa forma que pretendemos trabalhar na
Junta de Freguesia, ouvindo a população
para conseguir ter as melhores soluções
para os muitos problemas com que nos
iremos deparar no dia-a-dia.
Na lista que agora apresentamos, temos
candidatos e mandatários que a população
reconhece como sendo pessoas honestas,
trabalhadoras, competentes e que gostam da
terra onde vivem. São os candidatos da CDU.

Programa Geral
• Exigir melhorias no serviço da Barraqueiro, em
particular no acesso ao Hospital Beatriz Ângelo
• Exigir ao Governo, em conjunto com a Câmara
Municipal, a extensão do metro a Santo António dos
Cavaleiros/Frielas.
• Exigir ao Governo, em conjunto com a Câmara
Municipal, a inclusão na mesma coroa de transportes
de toda a Freguesia, incluindo as Torres da Bela Vista, o
centro comercial e o Hospital Beatriz Ângelo.

Teresa Garcia
Mandatária da CDU para
Santo António dos Cavaleiros

• Exigir ao Governo, em conjunto com a Câmara
Municipal, a criação do passe intermodal que permita
com o mesmo passe utilizar a Barraqueiro, a
Rodoviária, o metropolitano, a CARRIS a CP e outras
transportadoras.
• Reforçar a equipa de obras, zonas verdes e varrição
urbana e as condições materiais da Junta de Freguesia,
de forma a melhorar substancialmente estas áreas de
atividade.

António Santos
Mandatário da CDU
para Frielas

• Cumprir a delegação de competências com a Câmara
Municipal, em particular na recuperação de passeios e
nos “tapa buracos”.
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• Trabalhar com a Câmara para proceder à marcação das
vias e dos estacionamentos públicos.

Flamenga

• Plantar novas árvores e proceder à sua substituição nas
situações em que tal se justifique.

• Melhorar o ordenamento do espaço público, o
estacionamento e os acessos pedonais que servem a
população.

• Dar total prioridade à acessibilidade pedonal, dando
especial atenção às pessoas com mobilidade reduzida,
cadeiras de rodas e com carrinhos de bebé.
• Aumentar os apoios ao movimento associativo e
entidades de índole desportiva, cultural, social e
religiosa e publicitar de forma transparente e acessível
todos os apoios dados a estas entidades.

• Requalificação da escola básica da Flamenga.

Quinta das Flores
• Estudar melhorias de circulação na Estrada Nacional,
em resultado da abertura da nova bomba de gasolina e
de outros serviços implantados nessa área.
• Melhorar o espaço público para usufruto da população.

• Criar o “SMS Junta” para reportar situações a necessitarem de atuação.

Romeira/Lago/Ponte de Frielas

• Concretizar a substituição de condutas de água, dos
SIMAR, nas 3 fases que se encontram previstas.

• Colocação de casa de banho e iluminação pública no
espaço verde junto à Avenida João Branco Núncio.

• Trabalhar conjuntamente com as diversas associações,
coletividades e entidades para melhorar o trabalho
cultural, desportivo e social prestado à população.

• Estudar a forma de recuperar urbanisticamente a Praça
Dom Miguel e o Largo da Romeira.

• Exigir aos SIMAR melhorias na recolha e lavagem dos
contentores.
• Trabalhar em conjunto com o comércio local e com os
lojistas dos diversos Centros Comerciais para melhorar
os serviços que prestam à população.

Centro de Saúde/Igreja/
Escola Fernando Bulhões/
Escola Maria Veleda
• Acabar a segunda fase do Parque Urbano da Encosta
de Santo António dos Cavaleiros.

• Desenvolver uma política de inclusão das pessoas com
deficiência.

• Acompanhar e apoiar a construção da nova sede dos
Escuteiros.

• Melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores
da Junta de Freguesia e investir na sua formação
profissional.

• Aumentar a oferta de estacionamento junto ao Centro
de Saúde/Igreja e estudar formas de melhorar o
estacionamento junto da Escola Maria Veleda.

• Continuar a recuperação de parques infantis, em
conjunto com a Câmara.

• Exigir ao Governo, em conjunto com a Câmara Municipal, a requalificação da Escola Maria Veleda.

• Efetuar ações de sensibilização contra a deposição dos
dejetos caninos no espaço público.

Bairro Azul/Piscinas

• Criar condições para uma fácil participação da
população sobre os problemas da freguesia,
implementando espaços de discussão com a população para falar sobre as principais decisões a tomar
pela Junta de Freguesia.
• Exigir o patrulhamento de proximidade e melhorias na
iluminação pública em vários locais.

• Colaborar com a AMSAC para consolidar os serviços a
prestar no novo centro comunitário, em particular no
centro de dia e no apoio domiciliário.
• Efetuar o arranjo exterior de toda a área circundante ao
centro comunitário com mais espaços verdes e
estacionamento.
• Estudar o estacionamento e a circulação dentro do
Bairro Azul.
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Frielas
• Dar prioridade à reposição da Freguesia de Frielas,
assumindo o compromisso de, no entretanto, o
executivo da Junta de Freguesia ter eleitos de Frielas.
• Melhorias no parque de lazer do bairro da Carriscoop e
no parque Infantil de Frielas.
• Estudar, em conjunto com a Câmara Municipal e a
população, o espaço público da Carriscoop por forma a
melhorar a oferta de estacionamento.
• Trabalhar com a Câmara Municipal para resolver de
forma definitiva a falta de refeitório e outras necessidades na escola básica de Frielas.
• Utilizar a zona arqueológica de Frielas como local de
estudo e de visita mais frequente.
• Trabalhar com a Câmara Municipal para valorizar a
Zona Industrial de Frielas.
• Trabalhar com as instituições da Freguesia para criar
resposta de Centro de dia em Frielas.

Áreas Urbanas de Génese Ilegal
• Proceder à aceitação de delegação de competências
para a limpeza urbana e arranjo de zonas verdes para
os Bairros da Bela Vista e Queimadas, e apoiar em
pequenas obras que sejam necessárias a melhorias no
bairro, após a sua legalização.
• Acompanhar o processo de legalização dos Bairros das
Lameiras II e acompanhar as obras de infraestruturas da
Lameiras I.

Cidade Nova
• Melhorar substancialmente a manutenção do circuito
de manutenção da Cidade Nova (utilizando os mais de
90 mil euros que a Câmara transfere para a Junta de
Freguesia tratar este espaço).
• Trabalhar com a Câmara e o Urbanizador (dono do
terreno) para recuperar a zona dos campos de ténis.
• Estudar a reformulação do cruzamento da Rua Guerra
Junqueiro com a Avenida Luís de Camões.
• Pressionar para que a PSP transfira os carros apreendidos para um local próprio, libertando o espaço para
mais estacionamento público.
• Estudar a concretização de um caminho pedonal que
ligue a Rua Maria Veleda e a Praceta Manuel Fialho.
• Acompanhar o processo das novas instalações da ABA.

Vilas do Solar
• Melhorar o espaço público da urbanização.

Torres da Bela Vista
• Continuar a recuperação urbanística de toda a
urbanização, depois de se ter efetuado a sua receção
provisória, dando prioridade aos arranjos dos espaços
verdes e a criação de um local com condições para o
desporto para os mais jovens.
• Proceder à limpeza urbana, arranjo de zonas verdes,
passeios e “tapa buracos” na urbanização, por
delegação da Câmara Municipal.
• Trabalhar com a Câmara municipal e urbanizador para
fazer o acesso pedonal entre a Cidade Nova e a escola
Secundária José Cardoso Pires.

Paradela
• Continuar a recuperação do Bairro, iniciada neste
mandato pela Câmara Municipal, com a conclusão do
plano estabelecido para a Paradela.

Conventinho
• Pressionar o urbanizador para continuar as obras na
urbanização, em particular as previstas no Alvará do
Bairro, com destaque para o Parque Infantil.
• Assegurar a pintura de passadeiras e as condições de
circulação segura para as crianças que se deslocam
para a escola básica.

Almirante
• Intervir na Avenida Vasco da Gama, por forma a diminuir
a ocorrência dos acidentes de viação.
• Ouvir a população sobre as opções de intervenção na
Praceta Dom João II, para melhorar o seu usufruto.

Este é o programa para concretizar o projeto
da CDU na União de Freguesias de Santo
António dos Cavaleiros e Frielas. Com a CDU
teremos na nossa freguesia eleitos dedicados e determinados a resolver os problemas
existentes, à semelhança do que aconteceu
nestes últimos 4 anos na Câmara Municipal
de Loures, com a gestão da CDU.
A CDU é a melhor garantia da mudança que
precisamos em Santo António dos Cavaleiros e Frielas. Agora é CDU.

A diferença que se vê.
A garantia de quem cumpre!
Mais informação em www.cduloures.org

