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Caro(a) eleitor(a)
Sou o candidato da CDU a Presidente da União das Freguesias
de Santo António dos Cavaleiros e Frielas
Desde 1987 que Santo António dos Cavaleiros é o local onde vivo.
O seu crescimento e progresso faz parte integrante da minha vida, sendo para mim notório
actualmente um estagnar do seu desenvolvimento.
Aceitei ser candidato da CDU à Presidência da União das Freguesias de Santo António dos
Cavaleiros e de Frielas porque é urgente dar uma nova dinâmica a estas freguesias.
GONÇALO CAROÇO Dinâmica ainda mais necessária porque o PSD e o CDS, tendo por base o memorando da troika
assinado pelo PS, decidiram a fusão destas duas freguesias.
Esta fusão, que a CDU combateu, criará mais dificuldades às populações e dificultará aquela que é, no
meu entender, a principal função de uma Junta de Freguesia: defender os interesses da população.
Este é um princípio diferenciador da CDU que me leva a aceitar este desafio.
Não prometo futuros sempre adiados. Prometo atuar eficazmente no presente.
Os seis compromissos que assumo, para dar resposta às novas necessidades da população, e que serão
para concretizar em quatro anos, são:
1 – Utilizar os meios da Junta de Freguesia para amenizar os problemas sociais, não esquecendo o
combate às políticas que os causam.
2 – Melhorar o espaço público, requalificando espaços abandonados e melhorando a limpeza
urbana em toda a freguesia.
3 – Desenvolver e apoiar, em conjunto com as forças vivas da freguesia, a educação a cultura e o
desporto dando prioridade a projectos da população.
4 – Ter uma Junta de Freguesia de proximidade que defenda os postos de trabalho, os postos de
atendimento existentes e as identidades culturais.
5 – Defender os interesses da população junto do Governo, Câmara, Serviços Municipalizados,
Barraqueiro, ETAR de Frielas, entre outros.
6 – Trabalhar no sentido de melhorar as acessibilidades para todos através da recuperação de
acessos pedonais, reforço da iluminação e reforço da segurança pública.
Defenderei:
– a conclusão do centro comunitário junto às piscinas;
– a requalificação do parque desportivo do Sport Club Frielas e o alargamento da Escola Básica
de Frielas.
– o investimento nos Serviços Municipalizados, como empresa pública, para melhorar a recolha
de resíduos e o fornecimento de água;
– a revisão das coroas dos passes sociais para que o território da freguesia e do Hospital Beatriz
Ângelo sejam abrangidos pela mesma coroa;
– a urgência de concretizar os arranjos exteriores das urbanizações e os equipamentos previstos
nos alvarás de loteamento.
Serão estes os princípios gerais que nortearão esta candidatura.

Conto consigo para os concretizarmos em conjunto.
Pode contar comigo e com a CDU.

