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Montelavar

A CDU propõe:
• Exigir a construção de Escola JI/EB1 para a freguesia, com refeitório, ATL e transporte integrado.

• Construção do Gimnodesportivo, aproveitando as infra-estruturas existentes, do ringue de Maceira.

• Apoiar e lutar pela construção de um lar, com centro de dia, centro de convívio, e serviços domiciliários 

de apoio para os reformados, pensionistas e idosos da freguesia.

• Lutar e apoiar a construção do Terminal Ferroviário de Pedra Furada, que servirá Montelavar e as 

freguesias limítrofes, com indústrias de rochas ornamentais.

• Reforço de contentores de RSU, Ecopontos e Oleões em toda a freguesia. 

Mensagem do Candidato

• Recuperar tradições da freguesia, 
como os festejos de Santo António 
e outras de cariz popular. 
• Colocação de caixas multibanco 
em Anços e Maceira. 
• Criar o Roteiro Cultural da Freguesia.
• Criar o Conselho das Associações
da Freguesia de Montelavar. 
• Protecção do Ambiente e espa-
ços verdes, paisagem natural e patri-
mónio, com a recuperação dos ca- 
minhos e trilhos romanos. 
• Criação da estação arqueológica da 
Vila Romana da Granja dos Serrões, 
bem como a recuperação e reabilita-
ção dos Campos de Lapiás, património 
único da freguesia de Montelavar.
• Garantir a participação das populações
na discussão dos projectos da junta.
• Conclusão da rede de esgotos da 
freguesia.



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:

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

Ana Francisco
Nascida em 05/10/70

Assistente Técnica

Elsa Martins
Nascida em 12/05/67

Professora

Rafael Costa
Nascido em 17/08/48

Reformado

Luis Carvalho 
Nascido em 27/06/49

Industrial

Mário Santos
Nascido em 22/02/58

Industrial

José Timóteo
Nascido em 21/05/75

Industrial de Mármores

Carlos Costa
Nascido em 27/09/75

Motorista

Sandra Oliveira
Nascida em 15/06/73

Assistente Técnica

Inês Bernardes
Nascida em 22/04/80

Psicóloga

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;


