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Com esta equipa e o nosso programa, queremos
fazer de Casal de Cambra uma vila do futuro!

Áreas de Intervenção:

Educação • Cultura • Desporto e tempos livres

Ambiente • Património • Planeamento e Requalificação Territorial

Desenvolvimento Económico e Social (Acção Social, Saúde)

Segurança

Casal de Cambra

Susana Duarte
Professora

António Oliveira
Jardineiro

Joaquim Mateus
Empresário

Ana Isabel Ribeiro
Aux. Alimentação

José Maria Santos
Assist. Operacional



CDU: soluções para

Patrícia Mateus
Recepcionista

Arlindo Guerreiro
Reformado

Alexandre Duarte
Reformado

Porfírio Leitão
Canalizador

António Gomes
Carpinteiro

Ana Gomes
Artista de Teatro

Segurança

• Exigir o aumento do patrulhamento de 

proximidade por parte das forças policiais;

• Implementar mecanismos de prevenção 

que inviabilizem ou minimizem os riscos de 

roubos e assaltos;

• Melhorar a iluminação pública na freguesia.

Educação

• Apetrechar a Freguesia de estabeleci-

mentos Escolares / Educativos que cubram 

as lacunas nessas áreas;

• Dar uma especial atenção às necessida-

des da população em termos de Creches e 

Jardins-de-infância;

• Aumentar o número de parques infantis 

na freguesia.

Higiene e Limpeza

• Aumentar o número de pontos de recolha 

de lixo e o aumento do número de eco-

pontos distribuídos na Freguesia;

• Apoiar e incentivar a população, a partici-

par no esforço de recuperação e limpeza 

dos lotes devolutos e abandonados;

• Melhorar a limpeza das vias públicas;

• Recuperar e aumentar os espaços verdes 

na freguesia;

• Recuperar as bermas e passeios degra-

dados e aumentar o número de passadei-

ras para peões.

Paulo Sousa
Encarregado

Lurdes Melo
Doméstico



a Casal de Cambra

Cultura / Desporto
• Cooperar com o movimento cultural e 

desportivo da Freguesia;

• Promover o Associativismo Cultural Juvenil 

junto da rede escolar da Freguesia;

• Fazer do futuro Pavilhão Gimno-Desportivo um 

pólo de dinamização da prática desportiva para 

jovens e adultos

• A manutenção dos espaços desportivos 

existentes

• Estimular junto das colectividades a diversifica-

ção de modalidades desportivas e a prática de 

jogos tradicionais.

Vitor Terra
Motorista

Joaquim Namora
Gerente

Catarina Costa
Recepcionista

Firmino Cardoso
Reformado

Manuel Pinto
Motorista

Guida Almeida
Assitente Técnico

Paulo Alves Sousa
Pintor

Sandra Azevedo
Operadora Operacional

Casal de Cambra precisa 
e a CDU compromete-se 
a lutar por:

• Um centro de dia para idosos
dotado com todas as valências 
necessárias, das quais 
destacamos o apoio domiciliário;

• Procurar em articulação com o 
centro de saúde, criar a figura de 
um enfermeiro de família para 
apoiar os moradores com dificul-
dades de locomoção;

• Lutar pela manutenção em 
permanência do serviço de 
urgencia no centro de saúde;

• Exigir a construção de um 
hospital público no concelho;

• Disciplinar e melhorar o trânsito
e o estacionamento na freguesia;

• Solicitar que seja criada uma 
carreira de transportes públicos
que permita o acesso rápido ao 
hospital Amadora-Sintra.

Dar mais votos à CDU é 
dar mais soluções à

população da Freguesia.

MENSAGEM DO CANDIDATO

“ISTO” TEM DE ACABAR!



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;


