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Almargem do Bispo

Habitação, Água e 
Saneamento

Ensino, Desporto, 
Cultura e Juventude

Caros amigos,

É com prazer que me apresento à população da Freguesia de Almargem do Bispo como 
candidato à presidência da nossa Junta de Freguesia.



Orlando Anacleto
Nascido em 02/01/56

Carpinteiro

Olívia Pena
Nascida em 12/04/52

Costureira

António Flamino
Nascido em 25/07/57

Empresário

Júlio Santos
Nascido em 14/08/35

Reformado

Nuno Santos
Nascido em 28/05/72

Formador de 
Hortofloricultura

CDU: soluções para 

Segurança e Rede Viárias
Exigir a construção de vias alternativas que garantam a segurança de peões e 

condutores, regulando o trânsito de veículos pesados em especial 

nas povoações do Sabugo, Vale de Lobos e D. Maria.

Construção em todas as estradas de passeios e outras áreas exclusivas para 

peões, bem como de estruturas ao adequado escoamento de águas pluviais;

Pavimentação definitiva de todos os arruamentos interiores deixando de existir os 

“caminhos de cabra”.

Habitação, Água e Saneamento
Fixação dos jovens através da alteração do Plano Director Municipal que permita 

a construção de habitação própria;

Promoção de urbanizações a custos reduzidos e controlados;

Acompanhamento na legalização dos bairros de génese ilegal;

Garantir o abastecimento de água a toda a freguesia e a extensão do 

saneamento a todas as localidades, continuando o trabalho desenvolvido pelo 

Engº Batista Alves, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Sintra.

Ensino, Desporto, Cultura
e Juventude

Construção de um Centro de estudo, cultura e Novas tecnologias, com acesso à 

Internet, jornais e formação em computadores.

Atribuição de bolsas de estudo para alunos carenciados, bem como de prémios 

de mérito para os melhores alunos de cada escola da freguesia;

Organização de torneios desportivos entre as localidades da Freguesia;

Dinamização de eventos culturais e do teatro amador;

Apoio aos corpos directivos das colectividades na definição de soluções de 

gestão que assegurem a actividade das mesmas.

Ana Rolo
Nascida em 14/03/64

Cantoneira de Limpeza



João Sousa
Nascido em 28/04/48

Industrial

Maria Barreto
Nascida em 28/02/59

Gerente Comercial

Adriano Vitorino
Nascido em 07/07/61

Mecânico Auto

Nuno Pena
Nascido em 08/06/74

Jurista

Sara Santos
Nascida em 16/11/80

Professora de
Educação Física

Fábio Almeida
Nascido em 12/08/86
Empregado de Mesa

Manuela Cassona
Nascida em 19/02/60

Costureira de Decoração

Almargem de Bispo

É reconhecido o mérito do trabalho desen-

volvido pela CDU ao longo do mandato em 

curso, na coligação que compõe o executivo 

da Junta de Freguesia, tendo sido designado 

o Tesoureiro e um Vogal. Ao signatário, 

enquanto Tesoureiro, foram distribuídos os 

pelouros das Finanças e do Pessoal, ao Júlio 

do Carmo foram distribuídos os pelouros dos 

cuidados Primários de Saúde, acção Social e 

cemitério 

Dirijo-me à População da freguesia de Almar-

gem do Bispo com o propósito de pedir o 

voto na CDU, confiante de que só assim será 

possível continuar a aprofundar o trabalho 

iniciados pelos eleitos da CDU. Embora haja 

bastante por fazer, muito foi alcançado em 

várias áreas. Ao nível do pessoal ao serviço 

da Junta de freguesia foram regularizadas 

situações herdadas do passado, 

adequando-as à lei e às necessidades do 

serviço. Quanto às Finanças, foi acautelada a 

solidez financeira da Junta de Freguesia 

paralelamente com um alto grau de execução 

de investimento, tendo o orçamento da Junta 

de Freguesia sido criteriosamente gerido. Só 

assim foi possível manter o nível de obras e 

investimento e, simultaneamente, acautelar 

os recursos financeiros que fossem 

necessários para obras futuras.

Tendo por base o trabalho desenvolvido, é 

tempo de pensar no futuro, com a confiança 

e vontade de trabalhar que caracteriza os 

eleitos da CDU.

Convicto quanto ao reforço da votação na 

CDU, estou pronto para assumir as respon-

sabilidades que a população entenda con- 

fiar-me, com a CDU à frente dos destinos da 

Freguesia de Almargem do Bispo. 

Aumentaremos o orçamento disponível para 

o apoio à população nas áreas da saúde, 

educação, velhice, apoio social, cultura, 

juventude e dinamização da economia local 

permitindo à população responder à actual 

crise e preparar o futuro. Iremos assegurar os 

interesses da Junta de Freguesia de Almar-

gem do Bispo durante a revisão do PDM de 

Sintra, garantindo qualidade de vida e 

condições de fixação dos filhos da terra. 

Acompanharemos a construção efec- tiva, e 

não apenas em papel, do serviço de Saúde 

prometido para Almargem do Bispo.

Dar mais votos à CDU
é dar mais soluções 

à população da Freguesia.

Mensagem do Candidato



CONSULTE O PROGRAMA CONCELHIO NA SUA VERSÃO INTEGRAL!
www.sintra.cdu.pt

Principais Propostas do PROGRAMA 
ELEITORAL à Câmara Municipal de Sintra

A CDU, depois das provas dadas em tantos anos no Concelho e, especialmente, com a 
qualidade demonstrada à frente dos Serviços Municipalizados, apresenta-se ao eleitorado 

com renovada confiança e sob a sigla:
Sim! É possível viver melhor em Sintra!

Para este acto eleitoral, propomos às populações de todas as Freguesias um Programa 
Eleitoral Concelhio de grande exigência:

Turismo, Actividades 
Económicas

• Apoio ao desenvolvimento da rede de
oferta de camas em unidades de pe- 
quena dimensão, quer através do tu- 
rismo rural, quer através do turismo de 
habitação;
• Resolução dos problemas de trans-
porte, circulação e estacionamento no 
Centro Histórico de Sintra;

Desporto e 

Tempos Livres

• Apoio ao Associativismo;
• Realização dos Jogos Desportivos de 
Sintra;

Orgãos e Serviços da 

Autarquia e Freguesias

• Defesa do primado do serviço pú-
blico e da necessidade de aproximar 
os serviços da população;
• Diminuição das despesas de funcio-
namento através da rentabilização dos 
serviços e dos seus espaços; 

Ordenamento do Território,
Urbanismo, Requalificação

Urbana, Habitação, Ambiente, 
Mobilidade

• Revisão do Plano Director Municipal
de Sintra;
• Finalização de todos os processos de 
legalização das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGIs).

Saúde, Solidariedade Social e 
Segurança das Populações

• Defesa da construção de novos Centros 
de Saúde em Queluz, Rio de Mouro / 
Fitares, Sintra, Agualva, Algueirão Mem- 
-Martins / Tapada das Mercês, Belas e 
Almargem do Bispo.
• Defesa da construção de um Hospi-
tal, de gestão pública.

Educação, Ensino,
Juventude e Cultura

• Promover a revisão da Carta Educa-
tiva de Sintra;
• Continuar a assegurar a distribuição 
gratuita de manuais escolares;




