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1. Mais Emprego e Mais Desenvolvi-
mento Económico Sustentável

- Criação de emprego com a reabilitação urbana, va-
mos fazer obras nas casas degradadas do concelho, 
criando mais emprego de forma direta (construção 
civil) e indireta (compras de material e serviços); va-
mos também requalificar os centros das freguesias. 
- Vamos investir na agricultura biológica, produtos tra-
dicionais e criação do gabinete do agricultor; queremos 
um concelho produtivo e uma serra habitada; vamos 
fazer a recuperação dos fornos comunitários para o fa-
brico de pão e recuperação desta arte tradicional. 
- Apoiar e dinamizar o comércio e a restauração, atra-
vés de um plano integrado de comunicação, nomeada-
mente com ações e eventos promocionais do comércio 
e da restauração e promoção de uma Central de Com-
pras para os comerciantes do concelho.
- Dinamização do turismo cultural ao longo de todo o 
ano, aproveitando o Castelo Medieval e o Forte de S. 
Sebastião.
- Criação de um Circuito das Salinas (para dar vida ao 
centro interpretativo).
- Formação e contratação de técnicos nas áreas da agri-
cultura biológica, sal, património e história, artes e pro-
dutos tradicionais, museus e dinamização cultural.
- Vamos continuar a exigir o fim das portagens na Via 
do Infante/A22. As portagens estão a travar o desen-
volvimento económico sustentável de Castro Marim – e 
de todo o Algarve! Esta ação já foi iniciada e é para levar 
até ao fim.

2. Mais apoio na Área Social e Mais 
Apoio à Juventude

- Criação de refeitórios sociais – só assim poderemos 
enfrentar a crise.
- Criação de um espaço solidário com a finalidade de 
responder a necessidades básicas de alimentação e de 
vestuário.

- Implementação de bolsas de terra e hortas comuni-
tárias.
- Criação de uma lavandaria comunitária e de um ser-
viço de apoio aos idosos nas reparações domésticas.  
- Arrendamentos a jovens das casas recuperadas no 
âmbito da reabilitação urbana, com custo controlado. 
- Cedência das escolas do 1º ciclo desativadas a as-
sociações ou IPSS’S; recuperação do espaço de In-
ternet do Monte Francisco, com possibilidade de 
fotocopiar, imprimir e preencher documentos.  
- Criação da Casa da Juventude e de um Espaço de Con-
vívio para a população mais idosa do concelho.

3. Educação e Cultura
- Criação de um Gabinete Educativo com serviço de psi-
cologia e mediação e da Casa da Juventude, com sedes 
nas quatro freguesias. 
- Oferta dos manuais escolares aos alunos que estu-
dem no concelho (até ao 9º ano).
- Revisão e melhoria das bolsas de estudo (também dos 
alunos do concelho do Ensino Secundário e Universitá-
rio a estudar fora de Castro Marim).
- Criação de clubes de teatro amador nas quatro fre-
guesias do concelho e aumento de apoio aos clubes e 
grupos de dança (de folclore e outros).
- Revitalização do património cultural, com a criação de 
um roteiro histórico-cultural que permita a manutenção 
de um programa de ofertas durante todo o ano; criação 
também de delegações da biblioteca em Altura, Azi-
nhal, Junqueira, Monte Francisco e Odeleite.
- Criação de feiras e mercados ligados aos ofícios tra-
dicionais, ao artesanato local, às associações de caça e 
pesca, aos grupos folclóricos e musicais e à gastrono-
mia; criação de um novo centro de informação turística 
e de um espaço de exposições.

4. Saúde, Ambiente e Desporto
- Criação de um banco de medicamentos que possibili-
te o acesso de todos à saúde e salvaguarda de um servi-

ço de urgências no concelho de Castro Marim. 
- Mais investimento nos serviços das áreas fundamen-
tais para o dia-a-dia: transportes, arruamentos, trânsi-
to, estacionamento, passeios e manutenção de passa-
deiras, iluminação, espaços verdes, locais de lazer, rede 
de água, esgotos e recolha de lixo.
- Criação de um itinerário ambiental que envolva as 
quatro freguesias e contemple rio, mar e serra. 
- Abastecimento de água em todas as casas do conce-
lho e requalificação dos caminhos rurais.
- Recuperar a bandeira azul da Praia de Altura, realizan-
do para isso as obras e os ajustamentos legais necessá-
rios; e requalificação dos acessos à Praia Verde.
- Apoiar os clubes e associações do Concelho, com des-
taque para o desporto de formação e de representação 
concelhia.
- Requalificação dos campos de futebol e de outros es-
paços desportivos do concelho.
- Organização de eventos desportivos de contacto com 
a natureza em todas as freguesias.

5. Participação Democrática – todos 
contam para as decisões / Os Cida-
dãos são o centro da Democracia

- Elaboração de um Orçamento Participativo – parte do 
orçamento autárquico será feito a partir de propostas 
dos munícipes.
- Criação de um espaço para debate e definição das 
ações prioritárias no concelho. 
- Criação do Gabinete de Atendimento Participativo 
(aberto das 08:00 às 20:00, de modo a atender todos 
os cidadãos). 
- Elaboração do Boletim do Cidadão (quinzenal e com a 
colaboração de todos que queiram participar). 
- Criação de grupos de cidadãos para definirem o 
programa dos eventos municipais mais significativos 
como, por exemplo, os Dias Medievais e outros eventos 
anuais. 

Bloco: Com Castro Marim é uma candidatura que pretende o melhor para o concelho de Castro Ma-
rim e para os seus habitantes. O BLOCO FAZ FALTA! Faz mesmo falta - para defender o mais justo 
e o mais importante:

https://sites.google.com/site/blococastromarim2013  •  blococastromarim@gmail.com
[segue-nos nas redes sociais]
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O BLOCO FAZ FALTA!
BLOCO: COM CASTRO MARIM

Candidato à Câmara Municipal de 
Castro Marim
É licenciado em Estudos Portugueses 
e pós-graduado em Promoção e Me-
diação, pela Universidade do Algarve. 
Desempenha, ao longo dos últimos 
anos, a função de professor bibliote-
cário no Agrupamento de Escolas de 
Castro Marim. Foi um dos três ven-
cedores, a nível nacional, do Prémio 
Saramago - Individual para Trabalho 
de Professores - atribuído por um júri 
composto pelas seguintes instituições: 
Rede de Bibliotecas Escolares, Editora 
Leya, Fundação José Saramago, Plano 
Nacional de Leitura e APP.

Membro da comissão de utentes da 
Via do Infante/A22
Cabeça de Lista à Freguesia de Altura

Formador em energias renováveis.
Mandatário Para a Juventude

PEDRO TAVARES
40 anos, Professor

LUÍS CAETANO
26 anos, Engenheiro Cívil

JOSÉ DOMINGOS
53 anos, Técnico de Jardinagem

JOSÉ MANUEL ESTEVENS
60 anos, Bancário Reformado

ANDREIA BRINGELA
33 anos, Engenheira Química

Ativista ambiental e antigo diretor dos 
bombeiros
Cabeça de Lista à Freguesia de Castro 
Marim

Investigadora ligada à Química Indus-
trial
Cabeça de lista à Assembleia Muni-
cipal

O BLOCO TAMBÉM FAZ FALTA NAS FREGUESIAS

/ bloco.castromarim

Apoiar e dinamizar o comércio local e a restauração;
Apoiar os residentes desempregados na compra do 
passe social, permitindo uma maior mobilidade para a 
procura de emprego;
Promover ações de sensibilização sobre ambiente;
Requalificar espaços verdes e jardins públicos;
Criar mais locais com ecopontos;
Assegurar o aconselhamento jurídico gratuito à popu-
lação e incentivar o recurso à mediação de possíveis 
conflitos;
Participação nos dias comemorativos (Dia Inter-
nacional da Mulher, 1º de Maio, 25 de Abril, Dia da 
Criança, Dia da Árvore e Festas - Carnaval, Pás-
coa, Natal e Ano Novo - e Santos Populares);
Promover Concursos de Gastronomia;
Apoiar a criação da lavandaria comunitária e o progra-
ma gratuito de apoio aos idosos na realização de repa-
rações domésticas;

Organizar um programa com jovens voluntários para 
atividades com a população mais idosa;
Promover a segurança, prevenção e apoio à vítima;
Promover a melhoria da rede de iluminação pública 
onde a mesma seja atualmente deficiente e possa pôr 
em causa a segurança de pessoas e bens;
Divulgação do plano de proteção civil e evacuação 
de emergência;
Promover os Jogos de Freguesia, em parceria com as 
Associações Culturais e Desportivas das Freguesias - 
seguindo o modelo dos Jogos sem Fronteiras, com ae-
róbica e zumba para famílias e jogos por equipas;
Criação de um prémio anual para a recuperação de fa-
chadas
Levantamento do património histórico das freguesias e 
correspondente recuperação e utilização pública;
Gabinete Cooperativo de Apoio aos proprietários 

e moradores para recuperação e reconstrução de 
edifícios;
Promover uma gestão participada, com o envolvimento 
de todos os cidadãos para uma maior eficiência de re-
cursos humanos;
Os sites das Juntas de Freguesia vão ser mais in-
terativos, nomeadamente nas respostas e atendi-
mentos a questões colocadas e relacionadas com 
as freguesias;
Melhorar a divulgação da publicação de editais e ou-
tros documentos;
Colaborar com as escolas e associações de pais no sen-
tido de apoiar e contribuir para a melhoria das infraes-
truturas das escolas e jardins-de-infância;
Estabelecer parcerias e protocolos de cooperação nas 
áreas da cultura, saúde e ambiente

Defendemos uma gestão participada na escolha de projetos que respondam aos problemas da comunidade.
Queremos equipamentos públicos de qualidade.
Vamos servir a população de forma próxima, sustentável e pelas competências definidas por lei.
É por isso que nos propomos a:

VOTA

“Os autarcas da Câmara e das Juntas de Fregue-
sia devem trabalhar em conjunto. Por isso, fico 
muito contente ao ver estas boas propostas para 
as freguesias, que se juntam aos cinco grandes 
compromissos para o concelho. São boas pro-
postas para toda a população!”
 – Pedro Tavares, candidato do Bloco à Câmara 
Municipal de Castro Marim

“Os presidentes de junta também são, pela fun-
ção, membros da Assembleia Municipal. O José 
Domingos e o José Manuel Estevens são pessoas 
em quem confiamos e que nos vão representar 
bem na Assembleia Municipal.”
- Andreia Bringela, cabeça de lista do Bloco à 
Assembleia Municipal


