
O Terrujano
Boletim da CDU da Terrugem

A partir de agora a população da freguesia da Terrugem 
passa a contar com a saída regular de uma folha 

informativa da CDU-Terrugem. Esperamos que seja do 
Vosso agrado!

A PARTICIPAÇÃO DA CDU NO EXECUTIVO DA 
JUNTA DE FREGUESIA DA TERRUGEM 

FAZ A DIFERENÇA
A CDU ao decidir integrar o Executivo da Junta de 
Freguesia  fê-lo  com  o  objectivo  de  contribuir 
efectivamente  para  a  melhoria  das  condições  e 
qualidade  de  vida  da  população  da  nossa 
freguesia, assim como para o desenvolvimento da 
nossa terra. 
Hoje, passados que estão cerca de 22 meses, o 
trabalho desenvolvido pela eleita da CDU, é já 
reconhecido por muitos residentes da freguesia. 
Trabalho  esse  que  é  para  continuar,  segundo 
Elisabete  Amado,  caso  continuem  a  existir  as 
condições mínimas para prosseguir, porque a nossa 
terra merece e as populações também. 
A CDU sempre defendeu um poder local democrático 
activo e participado, e nunca recusou participar 
nos  órgãos  autárquicos  executivos  quando  em 
minoria,  desde  que  lhe  sejam  garantidas  as 
condições para desenvolver a sua actividade em 
prol da população e com autonomia de acção. 



  

Na visita que os eleitos da CDU 
fizeram à freguesia da Terrugem, 
vários  moradores  levantaram  a 
questão  de  que  o  projecto  do 
aterro não estava concluído e que 
isso está a contribuir para que as 
águas das chuvas que se projectam 
sobre  o  aterro,  escorram  para  a 
linha  de  água  que  desagua  na 
Ribeira  da  Cabrela.  Podemos 
comprovar que de facto assim é. Os 
eleitos  da  CDU  já  levantaram  a 
questão na Assembleia Municipal e 
esperam  uma  resposta  da  Câmara. 
Esperamos  que  esta  situação  se 
resolva. 

MELHOR AMBIENTE PARA A FREGUESIA DA TERRUGEM!

ATERROS ILEGAIS

Estão  a  proliferar  na  freguesia  um 
conjunto  de  aterros  ilegais.  Não 
conhecemos  quaisquer  razões  para  a 
não  actuação  das  autoridades 
competentes. 

FERRO VELHO

Na  nossa  freguesia,  assim 
como no concelho em geral, 
os depósitos de ferro-velho 
são uma realidade. Desde há 
muito  tempo,  a  CDU 
apresentou  propostas  no 
sentido  de  resolver  esta 
situação e disciplinar esta 
actividade comercial, com a 
criação  de  um  parque 
concelhio para a instalação 
desta actividade económica, 
à semelhança do que se fez 
em  Sacavém.  Todos  têm  a 
ganhar  com  uma  infra-
estrutura  deste  tipo, 
nomeadamente os empresários 
do sector. 

GESTILAMAS
PASSAR DE PROMESSAS A ACTOS



BREVES

A  freguesia  da  Terrugem  necessita  de 
mais  um  jardim-de-infância,  pois  o 
existente  já  não  dá  resposta  às 
necessidades da freguesia. 

A instalação de um refeitório para os alunos da 
escola das Lameiras trouxe reconhecidos benefícios 
para as crianças e para as respectivas famílias.
 

DESTAQUE

SMAS FAZ OBRA 
Os SMAS de Sintra vão efectuar importantes obras de saneamento 
na freguesia da Terrugem. As localidades da Cabrela, Almorquim e 
Godigana vão ser beneficiadas. 

Desta forma, os SMAS continuam 
a sua função de serviço público de 
qualidade,  em  benefício  das 
populações.  No  lançamento  das 
obras irá estar presente o Vereador 
da CDU Baptista Alves, presidente 
do Conselho de Administração dos 
SMAS de Sintra. 

JARDIM DE INFÂNCIA PRECISA-SE!

REFEITÓRIO DA ESCOLA DAS LAMEIRAS



NOTÍCIAS NACIONAIS

Basta de injustiças! Mudar de política 
para uma vida melhor

O  PCP  lançou  na  Festa  do  «Avante!»  uma  acção  nacional  contra  o 
desemprego, a flexigurança, a precariedade, a baixa do nível de vida e as 
injustiças sociais, pela dignidade no trabalho e o trabalho com direitos, sob o 
lema Basta de injustiças, mudar de política para uma vida melhor. Esta acção 
comporta  uma  importante  linha  de  informação  e  esclarecimento 
nomeadamente com a edição de um folheto, cartazes e acções de contacto 
com os trabalhadores nas empresas,  sessões,  debates  e  comícios e  está 
associada ao desenvolvimento da luta dos trabalhadores e das populações, 
por melhores condições de trabalho e de vida. 

Ficha de Contacto:
Nome___________________________________________________
Morada__________________________________________________
Telefone_________________________________________________
Rua Nova do Zambujal, n.º 5, Telf.: 219142336

O TRABALHO PRECÁRIO É UMA PRAGA
O  Partido  Comunista  Português  está  a  desenvolver  em  Sintra  uma  importante 
campanha de denúncia sobre a precariedade nas empresas. Existem no concelho de 
Sintra milhares de trabalhadores em situações precárias  em dezenas de empresas. 
Estes trabalhadores estão limitados nos seus direitos, que na maior parte dos casos 
para  trabalho  igual  não  têm  salário  igual.  São  por  isso  mesmo  discriminados  nas 
empresas e mais explorados pelo patronato.  A precariedade não é no entanto uma 
particularidade dos trabalhadores que estão nesta situação pois para o patronato e o 
Governo, os trabalhadores hoje efectivos são os potenciais precários de amanhã.


