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Na Nova Geração acreditamos que é preciso uma
nova atitude e uma mudança na gestão da freguesia e também no concelho, apresentando esta
candidatura porque é preciso uma ruptura com o
passado, repleto de vícios e de primados e é tempo de os Povoenses e de os Fortenses conhecerem
uma nova dinâmica e uma maneira de fazer e de
estar na política diferente onde a pessoa está no
centro.
A Freguesia tem estado num profundo estado de
abandono e os problemas vão se avultando, é preciso:
1. Fazer uso da nova tecnologia e colocá-la ao
serviço da população que não é aproveitada
em pleno século XIX, e não são apenas os eleitos
que ficam sem respostas por parte de quem nos
deveria dar, também a população não é ouvida, nem obtém as soluções que anseia por parte do poder executivo desta freguesia. A criação
de uma app irá aproximar os serviços da junta
aos cidadãos, dar mais transparência, eficácia
e promover a comunicação.
2. Não passamos de uma freguesia periférica sem
investimento, onde apenas se vem para dormir, não se fazendo uso do exponencial que a
mesma tem para oferecer seja ao nível cultural,
desportivo e/ou de lazer. É preciso apoiar o comércio local, incentivar o investimento privado, promover acções culturais, criando-se um
Gabinete de apoio ao movimento associativo
para a prestação de apoio e com vista à inclusão do plano de actividades de cada entidade
conjuntamente com o plano de actividades da

freguesia, contribuindo para a promoção e divulgação das actividades, sem esquecer a reivindicação de uma sala de espectáculos digna
e compatível com a dimensão da freguesia.
3. A cidade da Póvoa mantém o eterno problema
do estacionamento, mas os monos, limpeza
das ruas e espaços verdes são uma preocupação, onde nem a poda das árvores se realiza e
podemos nos habilitar a levar com um ramo se
formos à janela. Também no Forte começam
a surgir estes problemas e o que já foi verde e
colorido deu lugar ao castanho e seco. É preciso requalificar os espaços verdes e aumentar as
hortas urbanas.
4. Não vemos nem o Nó dos Caniços construído,
nem soluções para viadutos ou crateras que
em tempos foram sonhos. Iremos continuar a
reivindicar junto das instâncias responsáveis
por soluções para estes problemas.
5. É preciso dar alegria à zona ribeirinha, aproveitar aquele espaço incrível e de contacto com o
rio e natureza, sem esquecer o Mouchão da Póvoa que continua como área integrante da freguesia de Vila Franca de Xira ao invés da nossa
e por recuperar.
6. Reabilitar os tanques da Quintinha e da Quinta
da Fervença e colocá-los ao dispor da população, sobretudo da camada mais jovem.
7. É preciso melhorar a mobilidade urbana no interior na freguesia, colocando ao dispor da população um autocarro que realize viagens pela

freguesia e restabelecendo os horários entre
a rede rodoviária e a ferroviária que sirvam os
interesses dos cidadãos. Dotar a freguesia de
equipamentos de circulação suave, sustentável e amiga do ambiente.
8. Criar uma casa da juventude que satisfaça as
necessidades dos mais jovens e que seja igualmente um espaço digno para coworking, de
estudo ou de simples convívio para os jovens.
O espaço municipal da Quinta da Piedade deverá passar para a responsabilidade da Junta
de modo a podermos dinamizar aquele espaço
condignamente.
9. Efetuar uma avaliação das festas da cidade e
da vila, para que exista sempre transparência
na sua organização, apresentação pública das
contas e que as mesmas sejam o mais sustentáveis ou caminhem para a sustentabilidade.
10. Ambiente – Ações de sensibilização ambiental,
redução das emissões de CO2 e colocação de
postos de carregamento para viaturas eléctricas.
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11. Ir ao encontro do que as famílias precisam
para viver, estar e aproveitar a freguesia, colocando-a freguesia da Póvoa e Forte da Casa
no mapa nacional como uma referência, sem
descurar o apoio social e as relações de proximidade e de inclusão de uma sociedade moderna e multicultural.
É este o nosso compromisso e aspiração, tendo por
isso uma equipa jovem e dedicada que se aventurou neste desafio acreditando que pode fazer mais
e diferente pelos seus vizinhos e pela freguesia que
ama incondicionalmente e onde escolheu viver.
Confiando que a influência sobre o executivo camarário e em sede de Assembleia Municipal será
ainda mais visível, evidente e determinante no próximo mandato autárquico, de modo a que se concretizem os projectos de investimento necessários,
de forma a atrair mais desenvolvimento económico, social e cultural e os serviços necessários a
satisfazer a freguesia mais populosa do concelho
de Vila Franca de Xira dignificando-a e tornando-a
cada vez mais atraente.

