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Durante os últimos quatro anos, a CDU em 
Colares, destacou-se pelo seu trabalho nas 
reuniões da Assembleia de Freguesia, trabalho 
esse reconhecido pelas outras forças políticas e 
valorizado pela população.

Nas suas intervenções, o Eleito da CDU e candi-
dato à Junta pela CDU-PCP/PEV, Joaquim Domin-
gos Alves, referiu-se sempre aos problemas 
sentidos pelas populações nas diversas locali-
dades que compõem a Freguesia de Colares,
denunciando os mesmos e apresentando 
propostas e sugestões, apontando soluções. 
Cumprindo assim, a responsabilidade conferida 
pelos eleitores que confiaram o seu voto no 
projecto político da CDU.

Este trabalho é fruto das diversas iniciativas 
promovidas, nomeadamente: as visitas às obras 
de Saneamento Básico na Ulgueira e a interven-
ção pela requalificação da Igreja Local, a visita ao 
(degradado) Parque Campismo da Praia Grande, à 
Associação I.P.R. do Mucifal, ao Mercado 25 de 
Abril (Almoçageme), à Adega Cooperativa 
Regional de Colares, a reunião com o responsável 
pelos Serviços de Saúde no Concelho de Sintra 
(sobre os problemas do Centro de Saúde em 
Colares e dos seus Utentes), a entrega de 
sugestões no âmbito dos Planos de Pormenor da 
Praia Grande e da Praia das Maçãs, etc…

O Programa Eleitoral que a CDU apresenta para 
Colares, inclui contributos e sugestões nas mais 
diversas áreas, apontando um novo rumo para os 
problemas da Freguesia e da sua população.
Consideramos que é possível mais do que uma 
“gestão corrente da Freguesia”. Colares precisa 
de projectos estratégicos que permitam um 
desenvolvimento sustentável e de promoção da 
qualidade de vida.

Se reconhece o trabalho desenvolvido

pela CDU ao longo dos anos na Freguesia de 

Colares e a importância das nossas propostas, 

confie-nos o seu voto!



Ana Anastácio
29 anos

Operadora de Caixa

Luís Simões
54 anos

Confeiteiro

Joaquim Alves
48 anos
Pedreiro

Paulo Paixão
33 anos

Técnico de 
Assistência Directa.

Susana Fernandes
33 anos

Técnica de Turismo

José Dinis
61 anos

Técnico de Segurança

CDU: soluções

ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

• Reivindicar junto das Entidades Competen-
tes o fornecimento de energia eléctrica asse-
gurada por cabo subterrâneo, nomeada-
mente nas zonas de interesse histórico e
paisagístico;

• Reiterar a exigência da colocação de ilumina-
ção viária na EN-247, do cruzamento da Azóia 
até ao extremo sul da freguesia e limite do Con-
celho de Sintra.REDE VIÁRIA E 

TRANSPORTES
• Exigir o reforço dos transportes públicos 
rodoviários na Freguesia, assegurando o trans-
porte público nocturno (garantindo a frequência 
do Ensino Nocturno) e trabalhar em conjunto 
com as populações e com as instituições com-
petentes numa solução para as localidades 
privadas do serviço de transporte colectivo, 
como o Penedo, Eugaria e Gigarós;

• Trabalhar uma solução para o tráfego e estac-
ionamento na zona costeira, tendo em conta a 
afluência de trânsito sazonal, e para as dificul-
dades de circulação em localidades como o 
Mucifal, Almoçageme e no Centro de Colares 
no período do Verão e outras ocasiões festivas 
ou cerimoniais.

CULTURA E 
DESPORTO

• A promoção da cultura, na sua vertente popu-
lar e associativa, em ligação estrita com todas 
as colectividades culturais, recreativas e 
desportivas da Freguesia;

• Elaborar uma programação anual de activi-
dades, dinamizando e valorizando os espaços 
das mesmas;

• Promover a formação dos seus órgãos directi-
vos para a gestão e produção cultural, em 
cooperação com a Confederação Portuguesa 
das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto;

• A produção de Iniciativas de Animação 
cultural aproveitando os locais de interesse 
histórico e os centros sociais das várias locali-
dades da Freguesia;

• Promover a criação de um espaço muse-
ológico sobre a Freguesia, com ligação à sua 
vertente vitivinícola.

ÁGUA E 
SANEAMENTO 

BÁSICO  
• A defesa de uma gestão pública da Água e 
sensibilizar para a importância da poupança da 
água, combatendo os desperdícios;

• Conclusão das obras de Saneamento Básico 
na Freguesia.

SEGURANÇA
• Pugnar por um policiamento de proximidade e 
de um reforço policial junto das Escolas e zonas 
de divertimento nocturno;

• Reforçar o policiamento em todas as zonas 
balneares da Freguesia.

HIGIENE PÚBLICA
• Aumentar o número e a dispersão de Eco-
pontos pela Freguesia, reivindicação
frequente da CDU na Assembleia de Fregue-
sia, num contexto de uma apelidada “Eco
Freguesia” e maior frequência na lavagem e
desinfecção dos contentores de lixo
doméstico.



José Zacarias
69 anos

Assistente Operacional

Ana Teixeira
26 anos

Animadora Sócio-Cultural

Fernando Louro
63 anos

Publicitário

Jaime Teixeira
54 anos

Assistente Administrativo

João Alves
23 anos

Estudante

Fátima Félix
66 anos

Secretária

João Quintas
79 anos

Reformado

s para Colares

SOLIDARIEDADE 
SOCIAL

• Apoio às Associações de Idosos da Freguesia 
e as instituições que promovem o apoio Domi-
ciliário a doentes e Idosos;

• Promover Passeios, utilizando o autocarro da 
Junta, aos Idosos residentes na freguesia;

• Divulgação dos saberes e conhecimentos da 
população mais idosa e sensibilização para a 
Formação/Educação ao longo da vida.

ORDENAMENTO 
e URBANISMO

• Atitude firme contra a pressão especulativa 
imobiliária e denuncia da mesma;

• Reivindicar a remoção de barreiras arquitec-
tónicas, permitindo uma maior mobilidade de 
pessoas idosas ou com deficiência física;

• Continuar a lutar pela revisão do PDM de 
forma a valorizar urbanisticamente a Freguesia 
pelo seu interesse turístico e pela qualidade de 
vida da população;

• Inventariar os imóveis degradados e devolu-
tos da Freguesia e projectar a sua recuperação 
e requalificação;

• Melhoria das condições dos Mercados na 
Freguesia;

• Exigir soluções para os problemas de trânsito e 
parqueamento nas Praias, a conservação e 
requalificação dos aglomerados urbanos junto 
ao Litoral;

• A defesa e preservação do Parque Natural 
Sintra – Cascais e reafirmando a total oposição 
a projectos que visem a especulação imobiliária 
desta importante área protegida;

• Exigir junto das entidades competentes a requali-
ficação das Zonas Urbanas, dos Centro Históricos
e de Interesse Histórico ou Patrimonial.

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE

• Incentivar o Associativismo Juvenil e pro- 
mover um programa de actividades
específico para os Jovens da Freguesia;

• Valorizar a criatividade e a produção artística,
criando ateliers/espaços para esses mesmos 
fins, nomeadamente em cooperação com as 
“Colectividades” da Freguesia;

• A inclusão e divulgação dos novos projectos 
musicais, teatrais, artísticos, etc. na programa-
ção cultural promovida pela Junta;

• Campanhas de sensibilização para o Planea-
mento familiar e a Educação Sexual.

TURISMO / LAZER
• Tomar partido do Património Histórico, Ar- 
quitectónico e Natural e construir um plano de
valorização da freguesia;

• Desenvolvimento de uma política de sensibili-
zação e divulgação turística da região demar-
cada do Vinho de Colares através de um projecto
de divulgação turística similar ao que foi imple-
mentado na região vinícola de Bucelas/Loures;

• Pugnar pela reabertura do Parque de Camp-
ismo da Praia Grande, como forma de preserva-
ção da zona ambiental abrangente, bem como 
pela alternativa em termos de alojamento 
turístico principalmente em temporadas de 
campeonatos de surf e actividades desportivas 
em geral que aqui se realizem;

• Fomentar parcerias de projectos com alunos e 
professores dos cursos de formação na área do 
Turismo visando a promoção e valorização 
turística da freguesia.



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;

Informamos que a 

versão integral do 

Programa Eleitoral 

da CDU Colares 

pode ser 

consultada em:

www.cducolares.blogspot.com

ou através do 

contacto: Rua 

Amílcar Augusto Gil 

nº 141-C 2705 

Colares.


