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Caro(a) eleitor(a)
Sou o candidato da CDU a Presidente
da União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação
A minha candidatura justifica-se pela vontade que tenho de continuar a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida das nossas populações. A experiência adquirida enquanto
presidente da Junta de Freguesia de Camarate dá-me confiança na capacidade para fazer a
diferença na nova realidade autárquica.
É, antes de mais, meu compromisso o respeito pela identidade própria de cada uma das
ARLINDO CARDOSO freguesias, Camarate, Unhos e Apelação. Considero indispensável que se mantenha a actual
proximidade aos serviços da Autarquia, pelo que continuarão a funcionar os actuais serviços
existentes nas três freguesias.
Muito há ainda para fazer nas nossas freguesias.
É fundamental a existência de um trabalho consistente na acção social, apoiando as instituições
que no terreno prestam serviços fundamentais à comunidade, em especial às crianças e aos
idosos. Este aspecto ganha particular relevância no actual contexto, quando muitos dos nossos
concidadãos sofrem hoje os efeitos do desemprego e da carência económica.
É fundamental um acompanhamento permanente à nossa comunidade
escolar, na manutenção dos equipamentos, na ajuda aos alunos mais
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carenciados, sempre em estreita relação com pais e professores.
justifica-se pela
É necessária uma intervenção constante na melhoria, qualificação e
vontade que tenho de
conservação do espaço público, das zonas verdes e espaços de lazer e recreio e
na melhoria da limpeza urbana.
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É importante a manutenção do acompanhamento e apoio aos processos de
para a melhoria da
legalização dos bairros de génese ilegal. Conheço bem estes processos, a sua
qualidade de vida das
complexidade e exigência e de como só o trabalho, a persistência e o rigor
nossas populações.
podem contribuir para a sua resolução. Nessa medida a Junta de Freguesia
pode e deve ser um parceiro próximo e disponível.
É determinante a existência de uma política de fomento do associativismo local, que potencie e
valorize esta grande mais-valia das nossas freguesias, que é a capacidade de organização e a
generosidade das nossas gentes. Nas nossas freguesias o movimento associativo desenvolve
uma actividade ímpar na promoção do desporto, da cultura e do lazer, dando um contributo
inestimável para o esforço de coesão social.
Entendo assim que uma junta de freguesia deve ser uma entidade ao serviço das pessoas,
cumpridora zelosa das suas competências, mas também o primeiro porta-voz das suas
comunidades na defesa dos seus interesses junto da Câmara Municipal e da Administração
Central.
É com estas orientações, e com a firme convicção de que posso dar um contributo para fazer a
diferença necessária nas nossas comunidades, que me apresento às próximas eleições
autárquicas.

Sei que juntos conseguiremos
dar uma nova esperança às nossas freguesias.

