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Com esta equipa e o nosso programa,
queremos fazer “Mais e Melhor por Monte Abraão!”

Áreas de Intervenção:

Educação • Cultura • Desporto e tempos livres

Ambiente • Património • Planeamento e Requalificação Territorial

Desenvolvimento Económico e Social (Acção Social, Saúde)

Segurança

Monte Abraão



José Gata
Advogado

CDU: soluções pa

Educação
• Lutar para apetrechar a Freguesia de

estabelecimentos escolares / Educativos que 

suplantem as lacunas nessas áreas;

• Dar uma especial atenção às necessidades 

da população em termos de Creches e 

Jardins-de-infância;

• Aumentar o número de parques infantis na 

freguesia.

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;
• Promover o acréscimo de iluminação pública
na freguesia como factor inibidor da actuação 
dos delinquentes.

Economia
• Apoiar os desempregados reforçando
conceitos de solidariedade, promovendo o 
comércio local, desenvolvendo condições de 
criação de mais emprego.

Acção Social
• Apoio domiciliário aos Idosos da Freguesia 

através de um serviço móvel polivalente que 

contemple valencias ao nível da saúde e de 

pequenas reparações;

• Promover e dinamizar o contacto com os 

idosos e as suas Associações, auscultando as 

suas necessidades, numa lógica de apoio às 

iniciativas que promovam.

Saúde
• Lutar pela manutenção em permanência, do 
serviço de urgência no centro de saúde;
• Exigir mais profissionais de saúde, particular-
mente médicos, para que os utentes moradores 
na Freguesia não tenham de se deslocar a 
outros Centros de Saúde; 
• A construção de um hospital no concelho de 
Sintra, de gestão PÚBLICA e dotado de todas 
as valências que se exigem na prestação de 
cuidados de Saúde.

Maria João Silva
Técnica Serviço Social

Fernando Sousa
Actor

Diamantino Serrano
Electricista

Mónica Estragadinho
Estudante

Francisco Brito
Técnico de Obras

Manuel Bernardo
Electricista

Lúcio Vale
Técnico de Informática

Transportes e 

Estacionamento

• Exigir a gratuitidade do Parque de Estacio-
namento da Refer;
• Exigir que o passe social seja extensivo às 
carreiras urbanas de transporte público, 
dentro das coroas definidas.



ara Monte Abraão

Cultura e
Desporto

• Cooperar com o movimento cultural e 

desportivo da Freguesia;

• Promover o Associativismo Cultural Juvenil 

junto da rede escolar da Freguesia;

• Construir novos Polidesportivos, sendo 

premente a construção de uma estrutura deste 

tipo na Urb. Cidade Desportiva;

• Apoiar e incentivar a população e as associa-

ções de moradores da Freguesia a participarem 

no esforço de recuperação dos espaços 

baldios das suas zonas habitacionais.

Vitorina Marques
Auxiliar administrativa

José Cerqueira
Misturador de Tintas

João Silva
Motorista

Rogélia Vilhena
Professora

Zilda Estragadinho
Porteira

Manuel Adelino
Reformado

Adriano Mota Além
Reformado

Odete Rosa
Enfermeira

CDU compromete-se a 
recuperar o projecto do 
vereador Lino Paulo para 
a área, nomedamente:

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

• Uma sede para a Junta de 
Freguesia;

• A Construção de um Infantário e 
jardim-de-infância;

• A cedência de um espaço de 
convívio condigno para os Refor-
mados e Pensionistas de Monte 
Abraão;

• Um espaço para a juventude 
com biblioteca, ciber espaço e 
outras valências que cativem os 
jovens, de forma a minorar os 
efeitos nefastos da falta de 
ocupação para os tempos livres.

“BAIRRO DOS DESALOJADOS”:

Será aterro?



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;


