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Com a CDU, soluções de qualidade 
para os problemas de Queluz.

O SEU VOTO PODE MUDAR QUELUZ

A CDU, ao candidatar-
-se à Assembleia de 
Freguesia de Queluz, 
fá-lo com uma lista 
de mulheres e de 
homens que garan-
tem, acima de tudo, 
seriedade na aborda-
gem dos problemas e 
determinação na pro- 
cura de melhores solu-
ções para os resolver.
Para a CDU a cidade 

de Queluz tem vindo 
a perder, nos últimos 
anos muito da sua 
identidade, estando a 
tornar-se em mais um 
dormitório “cinzento” 
e sem interesses. Tal 
tem-se devido às po- 
liticas de total desin-
centivo à cultura, à 
juventude e à aposta 
em projectos sérios 
de apoio à população.

Acreditamos que uma
cidade, para que me- 
reça de facto esse 
título deve ter muito 
mais do que apenas 
população. Rejeitamos
a ideia que Queluz 
seja uma cidade de 
segunda categoria. 
Exigiremos todas as 
infra-estruturas, e apoios
financeiros que uma 
cidade deve ter, assu-

pectivos suportes finan-
ceiros para que seja 
dada uma resposta 
mais eficaz aos proble-
mas das populações 
em diversas áreas.
Propomo-nos trabalhar
empenhadamente, com
honestidade e compe-
tência tendo em vista 
alcançar os objectivos
essenciais de uma ges-
tão local CDU.

mindo o compromisso
de promover o debate
sobre a criação de 
um novo Concelho, 
em parceria com outras
freguesias limítrofes.
Exigiremos também, 
junto da Câmara Mu- 
nicipal de Sintra que 
sejam descentralizadas
mais competências para
a Junta de Freguesia, 
acompanhadas dos res-
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Manuel Guedelha
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Reformado
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Operário

Pedro Freire
36 anos

Técnico de Sistemas

CDU: soluções

Saúde
A CDU compromete-se a:

• lutar pela construção de um novo 
Centro de Saúde;

• defender o funcionamento activo e regular da 
Comissão Consultiva de Saúde;

• lutar pela criação de um Centro de 
Atendimento a toxicodependentes;

• promover a criação de um gabinete de orien-
tação para questões sociais aos Queluzenses;

Segurança
A CDU compromete-se a:

• Lutar por uma melhor iluminação pública;
• Lutar contra a insegurança através da dinamização de 
actividades nas ruas da freguesia e da ocupação de espaços camarários, 
até hoje fechados e sem utilidade, para criação de projectos culturais artísti-
cos e sociais que visem a participação
e acompanhamento da população.
• Exigir que a esquadra da PSP de
Queluz seja dotada dos meios huma-
nos e equipamentos necessários de
forma a permitir um combate mais
eficaz à criminalidade violenta e um
adequado policiamento de proximidade;

Cultura
Para que uma politica cultural seja uma realidade 

em Queluz. A CDU compromete-se a:

• Lutar pela instalação de um cine-teatro e criação de uma casa da cultura; 
• Criação de um programa cultural específico para Queluz em colaboração 
com Associações, Colectividades, Cooperativas, Grupos e Artistas; 
• Colaborar com os artistas da freguesia, criando apoios à cultura, 
atribuindo prémios a projectos artísticos bem fundamentados e de interesse 
para a comunidade;

Requalificação 
Urbana

A CDU compromete-se a:

• CONTINUAR A LUTA CONTRA A 
COLOCAÇÃO DE PARQUÍMET-
ROS NA FREGUESIA;
• Lutar pela recuperação do património
histórico-arquitectonico da freguesia:
• Aumentar e melhorar os espaços 
verdes na freguesia;
• Eliminar barreiras arquitectónicas 
nos espaços exteriores; 
• Lutar pela requalificação do 
Jardim, do Parque Infantil, e do 
edifício existente na Alameda Conde 
Almeida Araújo
• Lutar pela construção de um novo 
Mercado Municipal
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s para Queluz

Juventude
A CDU assume o compromisso de:

• Formar um grupo de trabalho, integrando
organizações juvenis, para a elaboração de um
progra-ma anual de actividades destinado aos
jovens;
• Lutar pela criação de uma Casa da Juventude. 

Terceira Idade
A CDU propõe-se:

• Promover acções de apoio à população mais idosa, com a colaboração de 
instituições da área social existentes na freguesia;
• Melhorar o mobiliário urbano dos espaços frequentados por pessoas idosas;
• Promover actividades lúdicas e culturais em colaboração com as
Instituições locais;

Transportes e 
acessibilidades
A CDU compromete-se a:

• Exigir à CMS o ordenamento do 
trânsito na freguesia;
• A reivindicar a reformulação e 
aumento da oferta de transportes 
públicos rodoviários;

Desporto
A CDU compromete-se a:

• Dinamizar todas as iniciativas 
desportivas e culturais em conjunto 
com as Colectividades e Associa-
ções da Freguesia;
• Construir um Parque de desportos 
Radicais em Queluz;

Comunicação com os Queluzenses
A CDU compromete-se a:

• Intensificar e melhorar a comunicação com os habitantes de Queluz, 
através do contacto directo e permanente com todos, para a resolução 
célere e atempada dos problemas da população.
• Continuar a denunciar situações em que a população da freguesia seja 
prejudicada

                             Ambiente e
                              Ecologia

                                                A CDU compromete-se a:

• Exigir junto dos órgãos competentes
a recuperação da Mata da Matinha
 de Queluz para usufruto da popula-

ção, em condições de segurança e garantindo a sua conservação;
• Exigir a limpeza do Rio Jamor e a sua conservação;

Programa Integral
em:

www.cdu-queluz.com



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

Mensagem do Candidato
Sou o Manuel Guedelha, dirijo-me a si, 
para lhe dizer que hoje, mais do que 
nunca, é urgente dar outro rumo a 
Queluz e mudar a gestão ruinosa que 
tem vindo a ser feita pelo PS, na junta 
de Freguesia, e pela Coligação Mais 
Sintra, na Câmara Municipal de Sintra. 
O PS, na Junta de Freguesia e no 
Governo, esquece Queluz, não honra 
os compromissos e desrespeita os 
queluzenses. O Novo Centro de Saúde,
pelo qual nos batemos à tantos anos 
continua a ser adiado pelos partidos 
que nos tem governado. A ameaça de 
colocação de parquímetros pela parte 
da Câmara Municipal, foi claramente 
apoiada pelo actual executivo da Junta.
No próximo dia 11 de Outubro, o seu 
voto na CDU significa a garantia de 
eleição de uma equipa competente e 
conhecedora da nossa Freguesia, uma 
equipa capaz de defender os interesses
de Queluz.

Em Outubro
O seu voto pode mudar 

Queluz

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 e Belas;
• 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;


