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Mariana Rosa Gomes Chilra,
 50 Anos, Advogada

Daniel António 
Nobre Padilha,
30 Anos, Professor

Inácio Joaquim 
Rosado Germano, 
31 Anos, 
Desenhador

João Afonso da 
Silva Nunes, 
38 Anos, Operário 
Fabril

Luís Filipe dos 
Santos Pereira, 
26 Anos, Enfer-
meiro

Ana Clara 
Vitória Feliz, 
30 anos, 
Enfermeira

Listas da CDU Alandroal à 
Câmara Municipal de Alandroal

Arnaldo Manuel 
Serra Cebola 
Forte, 
39 Anos, 
Empresário

Eunice Jesus 
Prates Pereira, 
31 Anos, 
Doméstica

Maria da Piedade 
Cuco Costa, 
61 Anos, 
Doméstica

Isabel Maria Ra-
malho Fernandes 
Gomes,
35 Anos, 
Auxiliar de Geriatria

Caros eleitores,
A equipa da CDU apresenta o seu programa eleitoral com propostas sérias e capazes de devolver a dignidade a 
este concelho. 
Vamos desenvolver uma gestão séria e diferente, sustentada em dois pilares básicos: a população e os próprios 
recursos do concelho. 
Com a população porque queremos trabalhar com as pessoas e para as pessoas, de forma participada, desenvol-
vendo uma política de proximidade que responda às necessidades das gentes desta terra, quer exigindo do poder 
central a reposição de serviços de saúde próximos, eficazes e condignos e as Juntas de Freguesias que vão ser 
extintas, a melhoria das condições para que todos tenham acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, o 
acesso à cultura e a manutenção de serviços públicos essenciais (Finanças, CTT, e postos da GNR) quer através 
de ações de acompanhamento de jovens, idosos e famílias carenciadas, nomeadamente com a atribuição de 
apoios sociais, tornando o Alandroal num verdadeiro concelho “Solidário”.
O aproveitamento dos próprios recursos do concelho, humanos e materiais, justifica-se porque a atual situação 
financeira da Câmara impõe a contenção de despesas e ainda porque o concelho tem potencialidades que não 
foram devidamente valorizadas e que permitem responder com eficácia às necessidades das pessoas. Ou seja, 
vamos valorizar o que é nosso!
Não fazemos promessas que sabemos que não podemos cumprir. Por isso, afirmamos que a realização 
de obras e de equipamentos coletivos e sociais, os que indicamos neste programa e outros que reconhecemos 
serem necessários à população, será feita à medida das condições económicas da Câmara!
Garantimos que vamos fazer uma gestão séria, rigorosa e transparente dos dinheiros públicos e controlar as 
contas da Câmara para atingirmos um nível de equilíbrio sustentável do concelho.
Estas são algumas das razões porque deve confiar na CDU!
Com a CDU o Alandroal tem futuro!
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I – JUNTAS DE FREGUESIA

- A CDU É CONTRA A EXTINÇÃO DE FREGUESIAS -

Os governos do PS, PSD e CDS procederam à reorganização administrativa das Freguesias e no 
nosso concelho decidiram extinguir três das seis existentes.
A CDU assume o compromisso firme de manter abertos polos da União das Freguesias de          
Alandroal nas localidades da Mina do Bugalho, Rosário e Juromenha bem como a manutenção 
dos respetivos trabalhadores, com atendimento normal à população, reconhecendo o papel de 
proximidade que as Freguesias desempenham.
Assume também o compromisso firme de que a Câmara trabalhará em conjunto com todas as 
Freguesias, estabelecendo parcerias, elaborando protocolos e apoiando a sua atividade.

II – ÁGUA

- NESTE CONCELHO A ÁGUA SEMPRE FOI NOSSA –

Em Março de 2002, navegando na corrente da privatização da água, o PS decidiu entregar a 
gestão do abastecimento de água e do saneamento básico do concelho às Águas do Centro 
Alentejo, S.A. contra a vontade da CDU. Durante 12 anos essa empresa descurou o abasteci-
mento de água e o sistema de saneamento, serviços imprescindíveis para as populações. A CDU 
é contra a privatização da água e defende que a água é de todos! Por isso:
- Vamos defender a água pública e combater o processo de decisões com vista à transformação 
da água em mercadoria e fonte de negócio, através de uma política tarifária equilibrada e justa, 
com preocupações sociais, procurando racionalizar e diminuir custos de funcionamento;
- Vamos desenvolver uma linha de negociações com vista à reversão do processo da água e ao 
abandono do Sistema das Águas do Centro Alentejo;
- Vamos lutar com todos os meios ao alcance da Câmara por uma água pública e de qualidade 
para todos;
- Vamos desenvolver um projeto de melhoramento do sistema e reforço da água em todo o con-
celho;
- Vamos clarificar com as Águas do Centro Alentejo os investimentos previstos e os acordos que 
foram estabelecidos relativamente à água e às ETARS;
- Vamos avançar com um programa de ação para o bom uso da água (campanhas de poupança, 
reutilização de água para regas de espaços públicos, origens alternativas de água);
- Vamos organizar serviços eficientes e funcionais na Câmara para a leitura de contadores e      
faturação atempada da água aos munícipes e acabar com o descontrolo que se tem verificado.

III- DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

- Tendo o concelho uma taxa de desemprego superior a 25%, é urgente criar condições para a 
captação de investimento privado e a criação de postos de trabalho e o apoio às empresas ex-
istentes. Para isso vamos:

- Dinamizar o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento e avançar com estudos e projeções de    
mercados para captação de investimento;
- Realizar seminários regulares com a participação dos agentes económicos e empresários para 



4

Alandroal

reflexão conjunta, avaliação e definição duma estratégia global de desenvolvimento económico 
do concelho.
- Proceder à limpeza e melhoramentos da Zona Industrial de Alandroal tornando o espaço mais 
atrativo para os investidores;
- Avançar com a revisão e remodelação do espaço morto que é o Parque oficinal de Santiago 
Maior;
- Implementar o Parque oficinal da Terena;
- Incentivar a criação de postos de trabalho promovendo a instalação de empresas que captem 
investimentos;
- Incentivar a instalação de indústrias transformadoras, privilegiando as PME’s que procedam à 
valorização dos recursos naturais do concelho;
- Criar e promover a Marca “Alandroal” com vista à certificação de produtos do concelho;
- Apoiar e fomentar as atividades artesanais e a criação de produtos artesanais com a marca 
“Alandroal”;
- Incentivar a habitação para jovens, bem como implementação de uma bolsa para aquisição de 
fogos por parte dos jovens;
- Apoiar as atividades agrícolas nomeadamente olival, vinha e fileira florestal;
- Estudar com as cooperativas agrícolas (lagares de Santiago Maior e Alandroal) formas de viabi-
lização económico-financeira;
- Desenvolver projetos que levem ao aproveitamento do potencial energético e racionalização de 
consumos no âmbito do programa de incentivos à modernização da economia;
- Desenvolver projetos para aproveitamento das potencialidades da utilização de tecnologias ino-
vadoras de produção de energia, especialmente em locais isolados do concelho e em que a sua 
viabilidade económica seja manifesta;
- Criar eventos que promovam o trabalho dos industriais e dos agricultores do concelho, projetan-
do a atividade económica. 
- Promover a fixação de população aposentada oriunda dos países do centro e norte da europa 
através da divulgação em articulação com operadores turísticos das potencialidades naturais e 
imobiliárias do concelho.

IV - ACÇÃO SOCIAL

Alandroal – Concelho Solidário

Atento o quadro social do concelho onde atualmente metade da população é idosa, a taxa do 
desemprego ultrapassa os 25%, com predominância dos jovens até aos 35 anos e das mulheres, 
a ação social constitui a nossa principal prioridade. Precisamos de acabar com a “caridadezinha” 
e de implementar UMA ACÇÃO SOCIAL EFICAZ, DESTINADA A TODOS OS QUE EFCTIVA-
MENTE PRECISAM, baseada em regras e critérios objetivos e transparentes.
A CDU propõe:
- A constituição de um “PACTO SOCIAL”, designado “ALANDROAL SOLIDÁRIO”, articulado com 
os agentes sociais do concelho, estabelecendo com eles parcerias, para minimizar os impactos 
negativos das políticas do PS, PSD e CDS, nomeadamente, nos cortes das pensões e subsídios, 
como forma de combate à pobreza, à exclusão, ao isolamento e à desertificação do concelho. 
Vamos por isso,
- Desenvolver a democracia participativa, implementando o “Conselho Municipal de Acção Social 
e Combate à Exclusão” com funções consultivas, contando com a participação de representantes 
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do associativismo voluntário, de entidades públicas oficiais e da própria população, que identifique 
e sinalize as situações prioritárias em termos da intervenção municipal na área social e potencie 
a ação integrada entre todos os agentes do concelho;
- Alargar os serviços da Oficina Domiciliária à população idosa e às famílias mais carenciadas;
- Criar uma bolsa de voluntários no concelho, coordenada pela autarquia, integrada por profes-
sores, animadores culturais e desportivos, contadores de histórias e outros que aceitem dividir o 
seu tempo com grupos de idosos e crianças;
- Criar em parceria com as Juntas de Freguesia espaços inter-geracionais, para promover o con-
vívio, a proximidade e troca de experiências entre crianças e idosos, em todas as localidades, com 
a coordenação de técnicos adequados; 
- Criar em parceria com as juntas de Freguesia um Gabinete de Apoio às IPSS, tendencialmente 
técnico, para prestar informações sobre candidaturas, financiamentos, agilização de processos 
formação e partilha entre técnicos.
- Assegurar em parceria com as Juntas de Freguesia e outras instituições uma rede de Centros de 
Dia em todas as localidades, com intervenção dos serviços sociais da Câmara;
- Promover em colaboração com as várias instituições do concelho projetos de ocupação de     
tempos livres e atividades de fim-de-semana tais como visitas a áreas de interesse cultural na-
cional. Intercâmbios com jovens de outras regiões, colónias de férias, formação em áreas de ani-
mação de desportos radicais, educação ambiental e percursos turísticos.
- Promover estágios profissionalizantes junto de empresas, associações e órgãos municipais.
- Apoiar as IPSS, promovendo parcerias e protocolos;
- Criar AJA’S (Ações Juvenis de Apoio Social), fomentando a formação.
- Promover os tradicionais passeios e convívios para idosos, jovens e restante população do con-
celho;
- Apoiar as instituições de solidariedade social, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia, nas 
suas ações de Apoio Social Local. 
- Apoiar a atividade desenvolvida pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Alandroal;

V – SAÚDE

Um dos maiores flagelos do concelho é atualmente a saúde. Com uma população envelhecida e 
isolada é urgente a alteração da política da saúde, que é da competência do Estado. A SAÚDE É 
UM DIREITO! Vamos lutar por MAIS E MELHOR SAÚDE!
- Vamos desenvolver todos os esforços para a reposição do Serviço de Atendimento Permanente 
no Alandroal (SAP).
- Vamos exigir a colocação de médicos, enfermeiros e auxiliares no Centro de Saúde e em todas 
as extensões de saúde do concelho;
- Vamos exigir que seja garantido médico de família a toda a população.
- Vamos exigir a definição clara e objetiva dos horários de atendimento aos doentes para poderem 
aceder aos serviços de saúde.
- Vamos acompanhar o desempenho dos serviços de saúde e exigir que se organizem para que 
os doentes não fiquem sem médicos no período das férias;
- Vamos exigir a reposição do direito aos transportes de doentes não urgentes que foi retirado;
- Vamos dar apoio aos cidadãos que apesar de terem direito a isenção de taxas moderadoras 
continuam a pagá-las por desconhecimento.
- Vamos dar apoio na criação e dinamização duma comissão de utentes. 
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VI – EDUCAÇÃO

Investimento sério e com futuro, a que todos devem ter acesso. Nesta área vamos:

- Reivindicar escolas públicas de qualidade e com os recursos adequados e necessários ao suc-
esso escolar;
- Disponibilizar todos os meios para que todos tenham acesso à educação;
- Estabelecer protocolos de trabalho com a comunidade escolar;
- Dignificar o papel do Conselho Municipal de Educação, e valorizar a intervenção da comunidade.
- Elaborar anualmente um projeto educativo, estabelecendo as necessárias parcerias;
 - Suprir as necessidades de alimentação e material escolar a todas as crianças necessitadas, 
segundo critérios objetivos e transparentes;
- Apoiar os alunos mais carenciados através de bolsas de estudo municipais, nomeadamente para 
estudantes universitários;
- Definir critérios objetivos e transparentes para a atribuição de bolsas de estudo, de acordo com 
os rendimentos elegíveis do seu agregado.
 - Criar um gabinete de apoio para estudo e reflexão das áreas educativas mais atrativas,                  
considerando o interesse local e as necessidades e previsões de empregabilidade.
- Criar prémios de mérito a atribuir a estudantes do concelho que se distingam ao nível da sua 
formação superior;
- Apoiar e dinamizar a Educação Pré-Escolar;
- Acabar com os contentores e dotar as escolas do material pedagógico necessário e adequado;
- Criar ATL’s e outros espaços de formação e ocupação de tempos livres para crianças e jovens;
- Apoiar a atividade das Associações de Pais;
- Manter e apoiar a universidade sénior no concelho;

VII - CULTURA

- Descentralizada e para todos-

A situação financeira da Câmara impõe que se altere a política cultural, aproveitando e rentabili-
zando os meios e recursos existentes, apostando mais na formação. Este concelho tem espaços 
abandonados onde se podem instalar equipamentos culturais que proporcionem às populações 
acesso à cultura, nas suas diversas áreas, com custos reduzidos. Propomos por isso DESCEN-
TRALIZAR a cultura para todo o concelho:

- Criando polos da Biblioteca Municipal em todas as Freguesias com acessos à INTERNET;
- Implementando um centro de cultura em Terena num espaço existente adequado;
- Apoiando e ajudando as comissões de festas a dinamizar as suas iniciativas de cultura popular;
- Apoiando todos os Centros Culturais e Recreativos do concelho;
- Apoiando a atividade da Escola de música no Alandroal, quer no apoio material quer na formação;
- Vamos criar um festival anual de Bandas Amadoras; 
- Vamos dinamizar o Fórum Cultural Transfronteiriço com atividades culturais, com uma pro-
gramação continuada para que se criem hábitos de cultura na população, com programação        
diversificada como cinema, teatro, dança, música, quer a nível de espetáculos quer nas vertentes 
de formação;
- Valorizar a formação de teatro e dança com o complemento de vários Workshops durante o ano, 
quer nestas áreas, como na música e audiovisuais;
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- Apoiar o grupo de “Cantadores dos Reis”, para o seu desenvolvimento e para a sua projeção a 
nível nacional na área do cante alentejano, criando e organizando o Município, um festival anual 
de cante alentejano, que é candidato a património imaterial da humanidade;
- Apoiar e dinamizar o Associativismo Cultural e recreativo;
- Apoiar a constituição e atividade de associações de reformados e grupos corais.
- Recuperar em São Bento a sua feira tradicional;
- Recuperar as festas Dos Três Castelos realizando em cada um deles festivais de músicas do 
mundo, tendo como base as culturas mediterrânicas.
- Incentivar a formação de um Rancho Folclórico de Santiago Maior com organização anual de um 
festival de folclore nesta localidade;
- Criar instituições de Apoio aos artesãos locais e promover os seus trabalhos;
- Promover formação na área das novas tecnologias e audiovisuais;
- Apoiar o estudo do Endovélico;
- Renovar e apoiar a semana gastronómica do Concelho do Alandroal, mantendo o tradicion-
al peixe do rio e alargando a outros pratos característicos da região, promovendo diversidade           
gastronómica, complementando a restauração com a mostra e venda dos nossos produtos, como 
vinho, enchidos, queijos, artesanato, azeite, etc;
- Renovar a festa da Juventude, fixando data e programação diferenciada das festas de N. Sen-
hora da Conceição;
- Recuperar o prestígio e as verdadeiras tradições das Festas em Honra de Nossa Senhora da 
Conceição e da Senhora da Boa Nova.

VIII – DESPORTO

O desporto é um fator dinamizador do Concelho por isso vamos:

- Apoiar as associações e centros culturais na realização de eventos desportivos, dando especial 
enfase aos jogos tradicionais uma vez que a população é envelhecida.
- Apoiar as entidades responsáveis pelos polidesportivos existentes no concelho para a sua re-
qualificação nomeadamente, Aldeia da Venda, Cabeça de Carneiro, Casas Novas de Mares e 
Ferreira de Capelins e construção de polidesportivos onde não existam.
- Dinamização das piscinas municipais, principalmente a piscina coberta no inverno, abrindo tur-
mas para toda a população. Na abertura da época balnear realização de eventos para entreteni-
mentos dos utentes.
- Aproveitar os Parques de Feiras existentes no concelho Santiago Maior e Alandroal, para a con-
strução de uma pista de manutenção com parque infantil e parque sénior para cada um deles, 
para que o desporto esteja sempre próximo das populações.
- Dinamizar o Complexo Desportivo do Alandroal, para que seja um complexo desportivo para 
toda a população.
- Apoiar a criação de um clube atletismo no Alandroal como forma de rentabilizar também o Com-
plexo Desportivo do Alandroal.
- Apoiar as associações de Caça e Pesca do concelho.
- Apoiar os clubes de Futebol do concelho.
- Dinamizar as Rotas existentes no concelho com a organização regular de passeios pedestres 
dando assim também a conhecer todo o património do concelho.
- Fazer as diligencias necessárias para que possa ser requalificado o Campo de Futebol António 
Ramalho com a construção de um relvado sintético (Santiago Maior).
- Apoiar as Associações de Desportos Motorizados do concelho.
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IX - EQUIPAMENTOS COLECTIVOS

O endividamento da Câmara, os cortes das transferências do Estado, a redução dos fundos comu-
nitários e a situação concreta de incumprimento de algumas das obras, limitam as possibilidades 
da CDU apresentar um compromisso firme quanto à realização de obras e melhoria dos equipa-
mentos coletivos.
Consideramos prioritárias e avançaremos com as seguintes obras, no caso dos recursos económi-
cos da Câmara o permitirem: 
- Construção do Gimnodesportivo na Escola Básica Integrada Diogo Lopes de Sequeira sendo um 
espaço aberto a toda a comunidade;
- Reformular a obra da biblioteca municipal e dignificação do espaço envolvente;
- Alargamento e pavimentação da estrada que liga o Rosário a Ferreira de Capelins;
- Reparação e melhoria da rede viária, vias e ruas degradadas;
 -Criação de parques de merendas na Zona das Águas-Frias, na Barragem de Terena, Juromenha 
e Montejuntos;
- Aproveitamento dos edifícios disponíveis das escolas primárias do concelho para instalação de 
pequenas bibliotecas, espaço internet e espaços de convívio;
- Construção de casas mortuárias no Alandroal, em Cabeça de Carneiro e em Ferreira de Cape-
lins, em colaboração com as Juntas de Freguesias;
- Apoiar a construção de equipamentos de apoio aos idosos;
- Proceder ao arranjo e melhoria das casas de banho públicas no Alandroal;
- Fazer auditorias energéticas às instalações da Câmara e ao sistema de iluminação pública com 
vista à racionalização dos consumos;
- Implementar medidas de poupança de energia nos serviços administrativos e na iluminação 
pública com diminuição de fluxo nas “horas mortas”;
- Promover a substituição dos equipamentos de produção de calor para utilização de biomassa.

X - TURISMO

- Motor de desenvolvimento do concelho –
As potencialidades turísticas do concelho, nomeadamente de Alqueva, não foram devida-
mente aproveitadas. Propomos por isso fazer:

- Melhoria de caminhos públicos de acesso à albufeira de Alqueva em conjunto com a EDIA;
- Melhoria da sinalização em Juromenha, Mina do Bugalho, Rosário, Terena, Capelins e Montes 
Juntos a indicar a albufeira de Alqueva;
- Implementação de projetos de investimento nas Aldeias Ribeirinhas de Água do concelho;
- Criação em colaboração com a Junta de Freguesia de Terena, INAGA e IDRA de uma praia fluvial 
na barragem do Lucefecit bem como a revitalização do espaço envolvente;
- Exigir o aproveitamento da barragem de Alqueva em todas as potencialidades que apresenta:- 
pesca, regadio, recreio e lazer;
 - Avançar com campanhas de promoção do concelho fazendo a divulgação nacional e internac-
ional das suas potencialidades turísticas, do seu património paisagístico, histórico, arquitetónico e 
cultural.
- Implementação do circuito turístico dos três castelos do concelho;
- Implementação dos Planos de Salvaguarda Local de Terena e de Juromenha;
- Revitalização dos nossos castelos através de animação cultural; 
- Criação de núcleos museológicos no Alandroal, Santiago Maior, Capelins e Juromenha, ligados 
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à agricultura, ao rio Guadiana, e ao mundo rural e em Montes Juntos o  museu do contrabando;
- Criação de visitas guiadas ao património histórico do concelho;

XI - AMBIENTE

Promover uma política de proteção ambiental no concelho:

- Realização de um estudo de viabilidade com o objetivo de implementar um sistema centralizado 
de recolha de óleos usados de origem alimentar;
- Alargamento da rede de “Ecopontos” e outros sistemas de proteção ambiental;
- Proceder a ações de sensibilização e educação ambiental;
- Requalificação dos espaços verdes e criação de outros nas Freguesias do Concelho; 
- Proceder à limpeza e despoluição das ribeiras.
- Constituição de áreas de reserva ou de zonas específicas de pesca nos recursos hídricos do 
concelho para controlo ambiental de espaços selecionados;

XII - SERVIÇOS

Queremos uma câmara aberta, participada e mais próxima dos cidadãos:

- Elaboração do guia do munícipe que preste informação útil sobre a atividade dos órgãos eleitos e 
funcionamento dos serviços de modo a facilitar o acesso democrático e transparente aos proces-
sos decisórios da câmara;  
 - Transferir e delegar competências e respetivos meios para as Juntas de Freguesia para maior 
rapidez e eficácia na resolução dos problemas;
- Reunir periodicamente com as Juntas de Freguesia e as populações; 
- Aproveitar e rentabilizar as capacidades e competências dos trabalhadores da Câmara;
- Organização dos serviços da Câmara e valorização da sua formação profissional, através de 
ações de formação regulares, para que os serviços forneçam melhores respostas a todos os 
munícipes;
- Implementação da opção gestionária logo que o orçamento de Estado o permita;
- Obras de melhoria do estaleiro da Câmara com vista à sua adequação às normas legais sobre 
higiene e segurança no trabalho e criação de uma sala de refeições.
- Melhoria das condições de trabalho em todas as instalações da Câmara.

VOTA
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José Narciso Marat Mendes, 
74 Anos, 
Professor Universitário

Maria do Céu dos 
Santos Guimarães 
Rosa, 
57 Anos Professora

Célio José 
Moreira Nobre, 
34 Anos, Operário 
Fabril

João António 
Ribeiro, 
70 Anos, 
Empresário

José Vitorino 
Coelho Rasteiro, 
62 Anos Operário 
Fabril

Carmen Dolores 
Salvador 
Manageiro, 
30 Anos, 
Auxiliar de Geriatria

Candidatos à 
Assembleia Municipal

Liliana de Fátima 
Serrado Pato, 
26 Anos, 
Técnica de Banca 
e Seguros

António Inácio 
Calisto Gomes, 
67 Anos, Agricultor

Susete da Piedade 
Gomes Basílio, 
34 Anos, 
Escriturária

António Manuel 
Ramalho Valido, 
53 Anos, 
Encarregado de 
Construção Civil

António João 
Fontes Coelho, 
68 Anos, 
Escriturário

José Manuel da 
Silva Romão, 
38 Anos, Sócio 
Gerente de Padaria

Manuel Joaquim 
Claré, 
48 Anos, Assistente 
Operacional
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Alandroal

Maria Helena 
Conchinha Pífaro, 
31 Anos, 
Operadora de Loja

Luís Manuel 
Pereira Rebocho, 
37 Anos, Motorista

Custódio João da 
Conceição Costa, 
66 Anos, 
Motorista

Emídio Gomes 
Ramalho, 
51 Anos, Agricultor

Nádia Cristina 
Pinto Pisco, 
22 Anos, Empre-
gada de Balcão

Sérgio António 
dos Santos 
Pereira, 
33 Anos, Bombeiro

Caetano Manuel 
Ramalho Serrano, 
41 Anos, Trabal-
hador Rural

Maria Gertrudes 
Serra Calado 
Pisco, 
49 Anos, 
Assistente Técnica

Nuno José 
Ramalho Tiborno, 
24 Anos, 
Enfermeiro

António José 
Lopes Godinho, 
54 Anos, 
Construção Civil

Manuel  
Conchinha,
59 Anos, Agricultor

Maria José 
Fontes Coelho, 
44 Anos, 
Contabilista

Henrique Manuel 
Cardoso Reis, 
36 Anos, Pedreiro

Albertina Rosa 
Sande Baptista, 
38 Anos 
Desemprega

Rui Paulo dos 
Santos Pereira, 
37 Anos, Pedreiro

António Alfaiate 
Figueira, 
72 Anos, Agricultor

Francisco João 
Valério de 
Assunção, 
55 Anos, Assistente 
Operacional

António Manuel 
Serra Tiborno, 
52 Anos, Pedreiro

Manuel Martins 
Calisto, 
79 Anos, Agricultor
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Alandroal

Ana Maria Ribeiro 
Fontes Coelho, 
42 Anos, Assistente Técnica

Ilídio João 
Gomes Guerra, 
31 Anos, Agente 
Técnico de 
Arquitetura e 
Engenharia

José Francisco 
Ribeiro, 
51 Anos, Motorista

Maria João Pinto 
Guerra Cuco, 
37 Anos, Empre-
gada Fabril

João Joaquim 
Marona Gomes, 
50 Anos, Operador 
de Máquinas

Domingos José 
Pinto,
 87 Anos, 
Reformado

Candidatos União de Freguesias de Alandroal 
(Nossa Senhora da Conceição) Mina do 

Bugalho (São Brás dos Matos) Nossa Senhora 
do Loreto (Juromenha)

Carlos Manuel 
Macedo Pinto, 
34 Anos, 
Operário Fabril

Gracinda da 
Conceição Zorreta 
Forte, 
39 Anos, Trabal-
hadora Rural

Vânia Cristina 
Fernandes Pais, 
29 Anos, Investi-
gadora

Luís Hermene-
gildo Pereira 
Rebocho, 
62 Anos, Assistente 
Operacional

Natália de Jesus 
da Rosa Palhoco 
Rodrigues, 
42 Anos Pasteleira

Margarida Rosa 
Susano Picanço, 
36 Anos, Técnica 
de Acão Educativa

Dário João Pinto 
Pisco, 
18 Anos, Estudante

José Inácio Per-
digão Claré, 
45 Anos, Assistente 
Técnico

Agnelo José 
Paijão Guerra, 
42 Anos, Pedreiro

Vera Lúcia dos 
Santos Prates, 
33 Anos, Trabal-
hadora Rural

Luís Alberto God-
inho Ramalho, 
31 Anos, Indústria 
dos Mármores

António João 
Direitinho Pisco, 
49 Anos, Assistente 
Operacional

José Manuel Gal-
hanas Arrifes, 
65 Anos, 
Reformado

VOTA
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Alandroal

Candidatos à Assembleia de 
Freguesia de Santiago Maior

José António 
Ramalho Zorrinho, 
62 Anos, Encarregado Geral 
Operacional

Antónia Rosa 
Cebola Ramalho 
Tiborno, 
47 Anos, 
Comerciante

Luís Miguel 
Nunes Rosado, 
36 Anos, Técnico 
de Contabilidade

Reinaldo Calisto 
Germano, 
33 Anos, 
Empresário

Fátima da Con-
ceição Fialho 
Brites, 
35 Anos, Logista

Domingos 
António Pisco 
Germano, 
61 Anos, Pedreiro

Miguel António 
Conchinha 
Rainho, 
52 Anos, Encarre-
gado de Con-
strução Civil

Antónia Maria 
Real Boleto 
Nunes, 
46 Anos, Trabal-
hadora Rural

João Manuel 
Conchinha Pífaro, 
23 Anos, Padeiro

António Manuel 
Silva Gomes, 
37 Anos, 
Empresário

Maria de Jesus 
Salvador Freire 
Manageiro, 
52 Anos, Doméstica

Manuel da Glória 
Gomes Ramalho 
Fernandes, 
44 Anos, Agricultor

Dionísio Ramalho 
Rodrigues Forte, 
72 Anos, 
Reformado

Maria Helena 
Conchinha Pífaro, 
31 Anos, Operadora 
de Loja

Manuel Inácio 
Pífaro Cebola, 
67 Anos, 
Reformado

Joaquim José 
Rodrigues, 
80 Anos, 
Reformado

Maria Antónia 
Alface Boleto, 
63 Anos, Assistente 
Operacional

Maria Josefa Man-
cha Engeitado, 
39 Anos, Auxiliar de 
Geriatria

João António 
Zorreta Alves, 
70 Anos, Agricultor
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Alandroal

Paulo Jorge da 
Silva Gonçalves, 
49 Anos, Bancário

Vicência Maria 
Busca Rocha dos 
Santos, 
51 Anos, 
Trabalhadora Rural

Miguel António 
Berjano Valente, 
64 Anos, Técnico 
de Manutenção de 
Aviões

Manuel Inácio 
Faustino, 
70 Anos, 
Reformado

Carlos Manuel 
Códices Veva, 
40 Anos, Operário 
Agrícola

Francisca Jacinta 
Carvalho de Ol-
iveira Festas, 
51 Anos, Operária 
Agrícola

Anastácio 
Manuel Moreira 
de Almeida, 
63 Anos Reformado

Manuel Urbano 
Carmona Silveira, 
55 Anos, 
Empresário

Miguel António 
Oliveira, 
78 Anos, 
Reformado

Francisco José 
Códices Marques, 
65 Anos, 
Reformado

António Paulino 
Coelho 
dos Santos, 
57 Anos, Assistente 
Operacional

António Manuel 
Mendes Caeiro 
Potra, 
44 Anos, 
Construção Civil

Candidatos à Assembleia 
de Freguesia de Capelins
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Alandroal

Candidatos à Assembleia 
de Freguesia de Capelins

Manuel Luís 
Valentim Pereira, 
50 Anos, Pedreiro

António José 
Ramalho Veladas,
62 Anos, Assistente 
Operacional

Feliz José Guimar 
da Silva Curtinha,
62 Anos, 
Empresário

Cidália do Carmo 
Rodrigues Mel-
rinho, 
37 Anos, 
Professora

Joaquim António 
Silva Pereira, 
45 Anos, Assistente 
Operacional

Maria Helena Bilro 
Vitória Félix, 
52 Anos, Coorde-
nadora Técnica

Candidatos à Assembleia 
de Freguesia de Terena

Jorge Manuel 
Maneiras Mira 
Galhetas, 
38 Anos, Pedreiro

Daniel Filipe Re-
bocho Mourinho, 
19 Anos, Estudante

Anabela Tremo-
ceiro Fernandes 
Godinho, 
35 Anos, 
Operária Fabril

António Maria 
Pereira Mendes,
70 Anos, Técnico 
Aplicador

Ana Catarina de 
Almeida Fer-
nandes Garcia,
31 Anos, 
Professora

Francisco Manuel 
Silva Serra, 
37 Anos, Pedreiro

Manuel Joaquim 
Valentim Mira, 
71 Anos, Pedreiro

Torcato José 
Saúde Félix, 
57 Anos, Relojoeiro
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Alandroal

Ana Maria Ribeiro 
Fontes Coelho 
Cabeça de lista à 
União de Freguesias 
de Alandroal (Nossa 
Senhora da Conceição) 
Mina do Bugalho (São 
Brás dos Matos) Nossa 
Senhora do Loreto 
(Juromenha)

José António 
Ramalho Zorrinho  
Cabeça de lista à 
Freguesia de Santiago 
Maior

Paulo Jorge da 
Silva Gonçalves  
Cabeça de lista à 
Freguesia de Capelins

Manuel Luís 
Valentim Pereira 
Cabeça de lista à 
Freguesia de Terena

VOTA


