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Caro(a) eleitor(a)
Sou a candidata da CDU
a Presidente da União das Freguesias de Moscavide e Portela

PATRÍCIA GONÇALVES

Resido em Moscavide há vários anos. Desde que para aqui vim morar, inseri-me com
dedicação na vida da comunidade, acabando por fazer parte, durante quatro anos, da
direção da Associação de Pais da EB1\JI da Quinta da Alegria.
O meu percurso profissional tem-se desenvolvido, essencialmente, na área social. Durante
12 anos, trabalhei em projectos de realojamento social. Sei o que é trabalhar para e com a
população, da importância de ouvir e falar com as pessoas, tentando perceber os seus
anseios e necessidades.
Apresento a minha candidatura à União de Freguesias de Moscavide e Portela tendo
consciência de que atravessamos um período muito difícil.
A CDU tem sido a única força política a lutar consequentemente contra as medidas dos
governos (PS, PSD, CDS/PP), que têm prejudicado gravemente a vida das populações
destas duas freguesias.
Recorde-se o fecho de diversos serviços públicos, nomeadamente em Moscavide, como as
Finanças, o Notário e Registo Civil e a ausência de empenho revelada ao longo dos anos,
por parte da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, em inverter esta situação.
Mais recentemente fomos confrontados com outras.
Entre elas está a “reorganização” territorial.
A CDU está contra a agregação de freguesias e estabelece, desde já, o compromisso de
respeitar a identidade e especificidade de cada freguesia agregada, manter os serviços
prestados pelas actuais Juntas de Freguesia e os trabalhadores nelas existentes.
Acreditamos que é com as pessoas, e para as pessoas, que devemos trabalhar, com uma
forte aposta no apoio às associações e instituições locais. Uma forte aposta no trabalho
direccionado às crianças, juventude e idosos.
A CDU propõe um modelo de gestão participado, com um orçamento que conte com
propostas das populações, e um modelo de gestão transparente, onde as pessoas possam
conhecer atempadamente as alterações pensadas para a sua freguesia.
Por último, muito nos preocupa a actual situação do comércio local.
Em conjunto com os diversos agentes locais, tudo faremos para que sejam criadas as
condições para um novo impulso no nosso comércio tradicional.
Conto consigo para que nas próximas eleições de 29 de Setembro, a CDU possa
proporcionar a todos nós uma mudança e uma vida melhor para quem aqui vive e trabalha.
Porque o nosso lema é Trabalho, Honestidade e Competência.

