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Caras amigas e amigos,
Sou o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Iria de Azóia, terra onde nasci e à qual
me orgulho de ter dedicado 16 anos da minha vida, servindo a nossa população.

LUÍS MARIANO

Aos habitantes de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela dirijo-me como
candidato da CDU a Presidente da União das três freguesias.
Esta União resulta de uma lei do governo PSD/CDS, que nos impôs a junção das três
freguesias, lei que resulta do chamado memorando da troika, assinado pelo governo
PS de Sócrates, que assumiu reduzir centenas de freguesias por todo o País.
A CDU está contra esta lei, porque esta é contra o Poder Local Democrático, abre
caminho ao despedimento de trabalhadores e encerramento de serviços públicos, não
respeita a história, as tradições e origens de cada uma das freguesias.
Pela experiência adquirida no trabalho desenvolvido pelos eleitos da CDU ao longo de
décadas, em Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, assumo com confiança
este novo desafio, a gestão das três freguesias, convicto de que só a CDU tem
condições para levar por diante, com sucesso, os difíceis desafios do futuro.
Somos uma equipa de homens e mulheres experientes e conhecedores dos problemas,
empenhados no trabalho junto das suas comunidades, com um projecto de futuro. O
nosso compromisso com a população das freguesias de Santa Iria de Azóia, São João
da Talha e Bobadela é trabalho, honestidade, competência, resolvendo os problemas
das populações. Esta é a nossa prática.
Continuaremos uma gestão próxima da população, mantendo os serviços de proximidade prestados pelas actuais juntas de freguesia. Com a CDU nenhuma das
instalações das juntas de freguesia encerrará.
Com a população serão encontradas as soluções para os problemas. Com a população
exigiremos da Câmara Municipal e do governo tudo aquilo de que os habitantes destas
freguesias necessitam e têm direito.

Com a população construiremos o futuro.
Este compromisso é consigo!

