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Eleições Autárquicas – 26 de setembro de 2021 

1ª CANDIDATA DA CDU À CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE 

 

Judite Barros, nascida em Ponta Delgada, em 1969, descendente, por parte da mãe, de ribeiragrandenses, 

estudou no Liceu de Ponta Delgada. Licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas; mestre em Cultura e Literatura 

Portuguesas e pós-graduada em Literatura Portuguesa, é professora na Escola Secundária da Ribeira Grande, 

desde 1996, residindo no Concelho há 19 anos. Tendo se interessado, desde cedo, pelas questões ambientais, foi 

Diretora da Ecoteca da Ribeira Grande, entre 2002 e 2004; amante de cinema, é sócia fundadora e presidente do 

CCRG-Clube de Cinema da Ribeira Grande, desde 2012, e Diretora do Festival Internacional de Curtas-Metragens 

dos Açores – CURTA AÇORES que, neste momento, é o festival de cinema mais antigo dos Açores em 

continuidade, sediado na Ribeira Grande há 12 anos. Tem promovido e colaborado com diversas instituições do 

Concelho, na realização e promoção de eventos Culturais. Dirigente sindical, é militante do Partido Comunista 

Português e, nessa qualidade, foi proposta como 1ª candidata à Assembleia Municipal da Ribeira Grande e à 

Assembleia de Freguesia da Matriz, nas últimas eleições autárquicas, representando a Coligação Democrática 

Unitária (CDU). Neste momento, enquanto professora e cidadã do Concelho da Ribeira Grande, as suas 

preocupações centram-se na segurança e no aumento da delinquência; o abandono dos cidadãos da 3ª Idade; a 

formação e educação dos nossos jovens  e, naturalmente, as saídas profissionais e acesso ao 1º emprego;  o 

desenvolvimento do Concelho e o pouco apoio atribuído às pequenas e médias empresas que proliferam, assim 

como o desenvolvimento do turismo de forma equilibrada e sustentável; finalmente, não menos importante, a 

mobilidade urbana e a segurança rodoviária de acessos fundamentais a locais prioritários das freguesias urbanas 

da Ribeira Grande. 
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