
Autarquias
2009

para Sintra ganhar!ALTERNATIVA

CDU de Sintra • 2009 • Distribuição gratuita

Candidatos
e

Programa
Eleitoral

São Martinho

• Capacitar e promover espaços de intervenção pública das populações e associações locais e 
outras medidas de participação popular e cidadã, nomeadamente a realização de Assembleias de 
Freguesia descentralizadas 

• Promover um melhor atendimento dos moradores da freguesia, fixando dias para atendimento 
pelos membros do Executivo da Junta

• Criar o Roteiro da freguesia de São Martinho e garantir a sua divulgação e distribuição aos moradores

Como Cidadãos de São Martinho, dirigimo-nos a todos e
pretendemos com o nosso projecto:



Paulo Cipriano
Nascido em 10/02/62
Técnico de Desenho

Helena Carapinha
Nascida em 13/12/35

Professora

Luís Carapinha
Nascido em 11/01/69

Politólogo

Cristina Rodrigues
Nascida em 05/01/61
Empregada de Balcão

Joaquim Sadio
Nascido em 01/02/48

Empresário

Isabel Viola
Nascida em 13/12/35

Reformada

CDU: soluções pa

• Alargar número de parques de

estacionamento livres e intervir na 

resolução dos problemas da

mobilidade e circulação urbana,

promovendo, em colaboração com a 

Câmara, o reordenamento do

trânsito na Vila.

• Exigir a reposição da circulação do 

eléctrico de Sintra em todo o 

trajecto e o aumento da frequência do 

serviço durante todo o ano, a custos 

acessíveis para a população.

• Dinamizar e diversificar a política 

cultural e promover o acesso das 

populações à fruição do património 

histórico e paisagístico de Sintra,

nomeadamente da população da 3ª 

idade, jovens pessoas com deficiências

• Exigir a criação do passe cultural de 

livre acesso para os residentes nos 

espaços geridos pela empresa munici-

pal Monte da Lua (como o Castelo, 

Pena, Monserrate, etc.) 

• Exigir uma programação diversificada 

a preços acessíveis do Centro

Cultural Olga Cadaval e a obtenção 

de descontos para população local nos 

festivais e outros espectáculos de 

diverso âmbito cultural. 

• Melhorar o policiamento e promover 

uma política efectiva de proximidade no 

domínio da segurança.

• Pugnar pela construção de umhos-

pital com gestão pública no con-

celho de Sintra.

• Reforçar os apoios da Junta a creches 

e escolas na freguesia. 

• Dinamizar a política de apoio e inter-

venção social da Junta.

• Lutar pela construção e funcionamento 

na freguesia de um Centro de Dia para 

idosos.



Beatriz Sadio
Nascida em 21/07/76
Educadora de Infância

Francisco Brás
Nascido em 18/10/51
Motorista de Viaturas 

Especias

João Alegria
Nascido em 10/02/62

Reformado

João Carrilho
Nascido em 19/06/46

Aposentado

Luísa Lourenço

Ana Santos Cabral

Paulo Carvalho

Deolinda Pedroso

João Viola

Eugénia Sequeira

Manuel Carrilho

ara São Martinho

• Exigir a ampliação da oferta de

transportes públicos a custos

acessíveis para a população residente. 

Pugnar para que a Junta de Freguesia 

seja ouvida na elaboração dos horários 

e carreiras.

• Melhorar a recolha de lixos nas dife-

rentes áreas, urbanas e rurais, inclu-

indo o lixo de grande porte. Ampliar a 

rede de ECOPONTOS e propor a 

abertura de um Ecocentro na freguesia.

• Promover acções de sensibilização 

ambiental no plano da limpeza 

urbana, combatendo o depósito 

irregular de lixos e entulho, e realizar 

campanhas de recolha de resíduos e 

limpeza de terrenos, matas e espaços 

baldios.

• Contribuir de modo activo para a 

prevenção dos fogos florestais e a 

limpeza adequada de pinhais e matas 

• Limpar as ribeiras e desobstruir as 

linhas de água.

• Recuperar os diversos fontanários

existentes na freguesia, como é o caso 

da Fonte de Nafarros.

• Dinamizar campanhas em defesa do 

parque natural e da preservação da 

paisagem protegida, aliadas à realiza-

ção de iniciativas de promoção de um 

estilo de vida saudável, da prática 

desportiva e do contacto com a 

Natureza, assegurando a instalação e 

sinalização de circuitos pedonais e de 

manutenção e a criação de ciclovias.

ESTAS SÃO AS NOSSAS 

LINHAS DE INTERVENÇÃO.

O QUE PROMETEMOS,

CUMPRIMOS!

Maria Santos
Nascida em 22/06/36

Reformada

a



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;

Mensagem do Candidato
Luís Carapinha

Património
• Defender e preservar o património natural 
e arquitectónico da Serra de Sintra, exigin- 
do a dinamização da recuperação do centro
histórico e dos imóveis degradados e a 
revisão do plano de urbanização de Sintra 
para impedir a destruição da paisagem 
cultural de Sintra

Autocarro
• Assegurar melhor utilização do autocarro 
da Junta, nomeadamente no âmbito de 
visitas e saídas com idosos, crianças, estu- 
dantes, e de apoio a actividades das colec-
tividades e associações da freguesia

Colectividades
• Apoiar as actividades das colectividades 
de desporto, cultura e recreio e melhorar e 
ampliar os espaços e infra-estruturas para 
a prática desportiva e realização de diversas
actividades recreativas e de âmbito cultural

Dar mais votos à CDU é dar 
mais soluções 

à população da Freguesia.




