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Força do trabalho e da luta

Desporto
A CDU foi responsável pelo pelouro do Desporto no 
Executivo da Junta, tendo organizado Torneios de Tiro 
com Arco, Hóquei em Patins e Futsal, e apoiado clubes 
e iniciativas desportivas locais.
Queremos mais! Propomos a criação de um pavilhão 
gimnodesportivo que dinamize a prática desportiva na 
freguesia.

Parques Infantis
A CDU assumiu o pelouro destes equipamentos sendo 
responsável pelo seu aumento e requalificação. Defen-
demos a criação de mais parques infantis de forma a 
abranger mais zonas da freguesia e servir melhor a 
população, e propomos o alargamento do equipa-
mento existente no Parque Salgueiro Maia.

Equipa para transformar Massamá
A intervenção qualificada ao serviço da população na freguesia de Massamá e no

concelho de Sintra fazem da CDU a verdadeira alternativa para Sintra ganhar.
Com provas dadas de trabalho, honestidade e competência, somos a força

com propostas para transformar Massamá.



Vera Cardoso
40 anos

Escriturária

João Dias
66 anos

Advogado

Luís Coelho
25 anos

Engenheiro Electrotécnico

Fernando Baixinho
57 anos

Mecânico Auto

Isabel Coelho
31 anos

Professora

António Pandeiro
47 anos

Carpinteiro

André Ferreira
23 anos

Técnico de Gestão de 
Sistemas Informáticos

Teresa Pimenta
55 anos

Professora

Santos Silva
62 anos

Reformado

Carlos Bernardes
67 anos
Gestor

CDU: soluções 

Saúde: Juntos 
A população de Massamá respondeu ao apelo da CDU 

na abertura do Centro Saúde. Contudo, a CDU conti
aumento do número de médic

Exigimos igualmente a abertura de um Serviç

Massamá 
• Faz falta à freguesia um centro de dia e mais um jardim de infância público dotados de 

pessoal qualificado e com horários que sirvam a população.

Claúdia Baixinho
30 anos

Professora

Joaquim Coxinho
65 anos

Reformado

António Lourenço
58 anos

Chefe de cozinha

Maria d
46 a

Empre

• A CDU defende a criação em Massamá de um 
Pavilhão Gimnodesportivo com condições para 
a prática de diferentes modalidades que seja 
um pólo dinamizador do desporto na freguesia.

• O Parque Urbano da Quinta das Flores 
necessita de ser requalificado, permitindo à 
população usufruir plenamente dos jardins, da 
estufa e dos equipamentos votados ao 
abandono. Propomos ainda a criação de um 
skatepark e um circuito de manutenção neste 
local, bem como a requalificação de todos os 
espaços verdes existentes na freguesia.

• A CDU bate-se pela conclusão do Centro
Lúdico, estrutura essencial à promoção de
actividades culturais na freguesia e à participação
dos jovens e da população na dinamização de
iniciativas próprias de carácter cultural e lúdico.

• Promover junto das entidades competentes a 
dinamização da Zona Industrial de Massamá,
fundamental para a manutenção de empregos 
e para a vitalidade económica da freguesia.



Ricardo Lopes
30 anos

Revisor de Texto

Filomena Rodrigues
60 anos

Doméstica

Joaquim Poças
54 anos
Bancário

Jorge Antunes
51 anos

Litógrafo Montador

Célia Seixas
52 anos

Figurante

para Massamá

Bruno Tavares
24 anos

Estudante

Joaquim Ferreira
64 anos

Reformado

conseguimos!
e juntos levámos a cabo concentrações que resultaram 
inua a lutar pelo reforço dos meios existentes e pelo 
cos e profissionais de saúde.
ço de Atendimento Permanente na freguesia.

 exige!
• A realização regular de sessões da Assembleia de Freguesia descentralizadas como 

forma de envolver a população na discussão dos assuntos de interesse para a freguesia.

da Paz
nos

esária

Manuel Cardoso
65 anos

Reformado

José Alves
80 anos

Reformado

António Pereira
51 anos

Trabalhador Independente

Ana Barros
45 anos

Empregada de Escritório

• A realização regular de sessões da Assem-

bleia de Freguesia descentralizadas como forma 

de envolver a população na discussão dos 

assuntos de interesse para a freguesia.

• O Mercado de Massamá resistiu ao fecho 

graças à intervenção da CDU que, ao lado dos 

comerciantes e da população, não só impediu o 

seu encerramento como promoveu a realização 

de obras de emergência. Todavida, é preciso 

mais: requalificar completamente o espaço e 

dinamizá-lo promovendo o comércio local e a 

actividade económica da freguesia.

• A abertura da esquadra da PSP em Massamá,

há muito exigida pela CDU, foi feita sem o 

número suficiente de polícias, num edifício 

desadequado e sem os necessários meios para 

o patrulhamento. A CDU exige condições 

materiais e humanas para acabar com o 

sentimento de insegurança existente na 

freguesia.

António Carrasco
54 anos

Comerciante

Lurdes Antunes
71 anos

Reformada



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;


