
ANTÓNIO EUGÉNIO 
GONÇALVES

FERRÓVIÁRIO, 60 ANOS

NUNO VIANA
DESIGNER, 38 ANOS

ÁUREA SIMÃO
TÉCNICA DE HOTELARIA, 26 

ANOS

ANTÓNIO COTOVIO
FERROVIÁRIO, 52 ANOS

LÍVIA VIANA
ASSISTENTE SOCIAL, 

27ANOS

TELMA FERNANDES
LOGISTA, 27 ANOS

A VOZ DA COMPETÊNCIA, EXPERIÊNCIA E DINAMISMO
Porque me candida-
to?
Como muitos de vocês sabem 
já há alguns anos atrás estive 
a liderar a Freguesia da Con-
ceição de Tavira (que à data 
incluía Cabanas de Tavira).
Fiz parte da lista do extraordi-
nário homem que foi Humber-
to Simão e com ele  aprendi 
sobre gestão autárquica. Após 
a sua morte recaiu na minha 
pessoa a responsabilidade de 
gerir a Freguesia, cuja equipa e 
cidadãos depositaram em mim 
confiança, compreensão e ca-
rinho que muito agradeço. 
Terminado o mandato, eis que 
surge um convite honroso para 
encabeçar uma outra lista da 
qual faziam parte o saudoso 
Vivaldo Viegas, Albino Ber-
nardo e muitos outros amigos. 
Vacilei e não aceitei imediata-
mente mas, de madrugada, um 

grupo de amigos acordou-me 
para propositadamente me 
manifestar o seu apoio incon-
dicional. Voltei a aceitar o con-
vite que me era dirigido. Claro 
está que fiz algumas exigên-
cias no sentido de ter liberdade 
na escolha das pessoas que me 
iriam acompanhar. Agradeço, 
por isso, do fundo do coração 
a todas e a todos os que me 
ajudaram, sobretudo aos fun-
cionários da Junta Freguesia.
Agora e mais uma vez, decor-
ridos alguns anos, surge novo 
convite para liderar um grupo 
de pessoas de grande valor 
e cá estou eu para dar o meu 
melhor. Sei que é um tempo 
difícil para todos especialmen-
te para os mais necessitados 
e tudo farei para os ajudar a 
todos sem excepção. Contem 
comigo e com as pessoas que 
me acompanham. 

Eu, Luís António da Saúde 
Bernardo, candidato Indepen-
dente pelo Bloco de Esquer-
da à União das Freguesias de 
Conceição e Cabanas de Tavira 
e  suplente da Lista da Câmara 
Municipal de Tavira, agradeço 
a todos os que me ajudaram no 
passado e agradeço, desde já, 
a todos que me vão ajudar no 
presente e no futuro. No mar, 
em Cabanas de Tavira e em 
terra, na Conceição de Tavira. 
Juntos lutaremos no mar! Jun-
tos lutaremos em terra!

Conto consigo para dar 
voz a quem não a tem!
Conto consigo para lutar 
pela exigência dos inte-
resses e necessidades 
da população!

VOTA

LUÍS BERNARDO
Ferroviário, 65 anos



http://tavira.bloco.org / ondademudanca

Somos um conjunto de homens e mulheres que nos apre-
sentamos a sufrágio, pelo Bloco de Esquerda, para a Assem-
bleia de Freguesia da União das Freguesias de Conceição e 
Cabanas de Tavira.
Abalançamo-nos à responsabilidade de concorrer a esta 
nova freguesia, agora bem maior, porque temos consciên-
cia de que a grande maioria do povo não conseguirá nunca 
alcançar uma real melhoria das condições de vida no mo-
delo de sociedade que nos tem sido imposto pela agenda 
da direita sob a batuta de um governo que não passa de 
uma ponta de lança da troika. e cujo único compromisso a 
que se obriga é com a alta finança e a agiotagem internacio-
nal. Um outro mundo é possível e não ignoramos que passos 
no sentido do progresso não dispensam a derrota da direita, 
quanto antes, a começar pelas próximas autárquicas.
Não valendo a pena discutir, nesta altura do “campeonato”, 
se a junção das freguesias foi ou não uma boa opção, não 
deixamos de recordar que o BE sempre defendeu, como im-
perativo democrático, que os munícipes deveriam ter sido 
previamente consultados através de referendo, em vez da 
imposição de uma tão drástica “reforma” administrativa.
O programa propriamente dito, que seguidamente desdo-
bramos pelas diversas áreas, só poderá ser levado por dian-
te num quadro de democracia participativa, com a inclusão 
ativa dos fregueses, que são quem melhor conhece os pro-
blemas que os afetam.
O BE tem defendido localmente os orçamentos participa-
tivos, pelo que, realçamos a necessidade dessa opção para 
a União das Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira.  

INFRAESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS

Compete às autarquias locais, mas sobretudo à junta fre-

guesia pela proximidade junto dos fregueses, assegurar a 
qualidade de vida de todos, desenvolvendo e colocando em 
prática políticas sociais sustentáveis.
Neste sentido, a atenção dada a infraestruturas básicas são 
essenciais na definição da qualidade de vida das popula-
ções. O Bloco de Esquerda propõe:
- Fazer estudo para recuperar caminhos agrícolas que sir-
vam os interesses dos agricultores e dos cidadãos em geral;
- Estudar espaços de estacionamento em Cabanas de Ta-
vira;
- Verificar o possível alcatroamento na zona da serra e ou-
tros;
- Exigir a conclusão do projeto de acessos a Cabanas de Ta-
vira;
- Abrir novos caminhos em colaboração com os proprietá-
rios de terrenos;
- Remodelar as estradas degradadas nas freguesias;
- Melhorar os pontos luminosos existentes e criar outros 
onde não existam;
- Providenciar, junto das entidades competentes, a draga-
gem do canal de Cabanas;
- Estudar o acesso pedonal à praia de Cabanas;
- Instalar painéis informativos com mapas, sinalização de 
serviços básicos e locais de interesse turístico.

EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
JUVENTUDE

O BE defende a promoção do acesso de toda a população 
ao ensino, ao enriquecimento curricular, à oferta cultural e à 
prática desportiva, mediante:

- Lutar pela construção de uma nova escola para as fregue-
sias;
- Colaborar com associações locais, de forma a promover 
programas de atividades desportivas/recreativas;
- Promover e apoiar o desporto para todas as idades;
- Apoiar os alunos mais carenciados na compra de livros e 
material escolar e criar bolsas de estudo para os mesmos;
- Exigir à entidade competente a criação de um refeitório 
infantil;
- Requalificar o polidesportivo: novos balneários, espaço 
para arrumos, zona de lazer/bar e cobertura de bancada;
- Construir uma biblioteca/centro de estudo em colabora-
ção com as associações locais.

AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
No quadro do autêntico pacto de agressão contra os tra-
balhadores ensaiado pelas políticas de direita, o Bloco de 
Esquerda assume como prioritária a resposta à emergência 
social também na nossa Freguesia. Nesse sentido, propo-
mos:
- Estabelecer protocolos de cooperação com habitantes do 
bairro social na recuperação e manutenção das suas casas;
- Alargar a rede de transporte social (Sobe e Desce) a todos 
os habitantes de Conceição e de Cabanas com um horário 
reajustado;
- Fazer levantamento dos mais carenciados da freguesia e 
torná-los isentos de todas as taxas e serviços;
- Propor a criação de um centro de dia;
- Criar gabinete de apoio para famílias carenciadas.

AMBIENTE
Conceição e Cabanas tem uma riqueza natural que deve ser 
valorizada e preservada. Neste sentido, asseguramos políti-
cas sustentáveis para o ambiente, propondo:
- Requalificar e ordenar a zona oriental de Cabanas (vulgo 
“pinheiros”), criando um espaço verde com área de lazer;
- Estabelecer protocolo com entidades responsáveis para a 
instalação de central de produção de energia alternativa; 
- Reflorestar e reordenar a serra da Conceição;
- Dinamizar campanhas de sensibilização para a proteção e 
conservação do meio ambiente;
- Limpar anualmente todas as ribeiras e zonas ribeirinhas.

CULTURA E TURISMO
O turismo é um setor relevante na economia da freguesia, 
pelo que haverá que aproveitar as sinergias por ele criadas 
para melhorar as condições de sustentabilidade social e 
ambiental numa perspectiva de valorização dos recursos 
disponíveis. Articular a oferta turística com um cartaz pro-
mocional atrativo para a minimização dos efeitos da sazo-
nalidade é uma forte aposta do Bloco de Esquerda. Assim, 
propomos:
- Promover uma imagem cultural para Cabanas e Conceição 
de forma a atrair mais turismo;
- Criar um posto de turismo que para além de informar, tam-
bém promova os eventos locais;
- Estabelecer e sinalizar percursos pedestres e ciclovias nas 
zonas naturais da Conceição e Cabanas;
- Dinamizar várias zonas da freguesia com atividades cultu-
rais e de animação, tanto na época alta como na baixa;

- Promover a identidade cultural da freguesia de Cabanas 
através da criação de um museu do atum e do mar no antigo 
Posto da Guarda Fiscal.

COMÉRCIO, SERVIÇOS, 
AGRICULTURA E PESCAS

As medidas sociais não esgotam a resposta à crise. A Junta 
de Freguesia pode ter um papel preponderante na dinamiza-
ção económica e no emprego, promovendo a atividade dos 
agentes da economia local, o apoio ao comercio sustentável 
e o aproveitamento dos recursos endógenos do concelho, 
nomeadamente através de: 
- Criar um gabinete de apoio aos diversos ramos (agricultu-
ra, pescas, serviços e comércio);
- Promover o escoamento da produção hortícola da Serra 
junto do turismo e comércio local;
- Garantir serviço de veterinário municipal para a matança 
de animais para consumo;
- Colaborar com as autoridades no sentido de garantir mais 
segurança para todos os cidadãos;
- Cooperar no planeamento de combate aos incêndios dan-
do todo o apoio logístico possível;
- Apoiar a instalação de uma bomba de gasolina/gasóleo 
nas freguesias;
- Estabelecer um protocolo com a Câmara Municipal para o 
pagamento de taxas e licenças de estabelecimentos comer-
ciais nas instalações da Junta de Freguesia;
- Exigir a diminuição dos preços da luz, água e lixo para os 
residentes.

LUTAR NO MAR, LUTAR EM TERRA!
As pessoas estão primeiro. O Bloco de Esquerda faz falta.

ONDA DE ESPERANÇA, HORA DE MUDANÇA!

Com Luís Bernardo, 
com o Bloco de Esquerda.


