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São Pedro de Penaferrim

Recorda-se da Gestão CDU?
Durante dois mandatos (1983 / 1989) a CDU administrou a Junta de Freguesia de S. Pedro. 

Certamente, lembra-se da obra que com menos recursos realizou – a criação de escolas 
primárias e pré-primárias, a legalização de bairros clandestinos, a estrada e beneficiação de 

Santa Eufémia, a recuperação e alargamento do cemitério, a construção de espaços verdes, a 
beneficiação viária da freguesia, e o apoio e dinamização do movimento associativo 

(associações de reformados, clubes desportivos, Bombeiros, etc.)

Durante o mandato da Vereadora da 
CDU Guadalupe Gonçalves na Câmara
Municipal de Sintra (2001-2005) com o 
pelouro do Ambiente / Espaços Verdes
e Intervenção Local foram realizadas 
diversas intervenções na nossa fre- 
guesia:

• Rua da Fonte do Penedo – Manique de Cima

• Rua Aquilino Ribeiro – Manique de Cima

• Rua Vasco da Gama – Manique de Cima

• Rua 5 de Outubro – Chão de Meninos

• Rua Casal do Castanheiro - Chão de Meninos

• Jardim na Rua do Centro Social – Abrunheira

• Ajardinamento das novas rotundas

Abrunheira

• Construção do Jardim na Praça de El-Jadida

• Requalificação dos Espaços Verdes

Quinta das Maçarocas



João Peniche
Nascido em 10/09/34

Técnico Oficial de Contas

Frederico Simões
Nascido em 08/12/72

Operador Est. Elevatórias

Joaquim Amaral
Nascido em 28/09/48
Reformado Bancário

Felismina Marques
Nascida em 22/02/80

Educadora Social

Maria Feliciano
Nascida em 08/07/47

Enfermeira

CDU: soluções para Sã

Melhor Ambiente 
Mais Higiene Pública
• Avançaremos definitivamente com os projec-
tos prometidos há muito tempo, como o Jardim 
da Abrunheira e o Parque Urbano de Vale- 
-Flores, assim como o ajardinamento de diver-
sos locais no Barrunchal.
• Preocupa-nos o estado de degradação de 
Santa Eufémia e a falta de limpeza da Serra.
• Iremos proceder à pavimentação e cons- 
trução de passeios nas várias ruas da freguesia, 
assim como exigiremos a presença de mais 
cantoneiros de limpeza nas localidades.
• Criaremos mais recipientes para a recolha 
selectiva de lixos.

Mais e Melhor Saúde!
• Exigimos a Extensão do Centro de Saúde na 
localidade da Abrunheira.
• Exigimos a modernização do Centro de Saúde 
existente.
• Garantimos apoio domiciliário para Idosos, 
acamados e deficientes.

Mais Segurança 
• Reivindicaremos a instalação na Abrunheira 
do Posto da GNR há muito tempo prometido, e 
sempre por proposta da CDU e chumbada pelo 
PS e PSD. 
• Reforço da Iluminação Pública em toda a 
freguesia.
• Daremos todo o apoio a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de S. Pedro, nomeada-
mente na conclusão da construção do novo 
quartel.
• Iremos colaborar com a Protecção Civil na 
elaboração de um plano de emergência para a 
freguesia.

Mobilidade: 
Melhores Acessos 

e Mais
Transportes

Públicos!
• Reivindicamos o IC30 entre Ranholas e a A5 
sem portagens.
• Conclusão da ligação entre a Abrunheira e 
Estrada da Capa-Rota.
• Reivindicaremos a reformulação da Rede de 
Transportes Públicos, alargando a sua 
abrangência, assim como a sua frequência e a 
extensão dos seus horários.
• Criação de um transporte gratuito de apoio 
aos idosos mais carenciados e outras situa-
ções.
• Criação de um acesso através de transporte 
público entre S. Pedro e Santa Eufémia. 

Susana Pereira
Nascida em 15/12/81
Arquitecta Paisagista



Fábio Lopes
Nascido em 28/09/85

Estudante

Davide Simões
Nascido em 13/02/80

Operador

Bruno Madeira
Nascido em 26/04/89

Desempregado

Adriano Pereira
Nascido em 28/10/89

Estudante

o Pedro de Penaferrim

Uma freguesia 
Solidária 

Mais Acção Social!
• Efectuaremos um estudo sobre a Situação 
Social da freguesia.
• Nas situações de maior carência garantimos 
Alimentação, Higiene e Cuidados de Saúde no 
domicílio (continuação e desenvolvimento do 
Banco Alimentar da Freguesia).
• Programa de Colónias de Férias para as crian-
ças e Idosos da Freguesia.
• Apoio à Associação de Reformados do Linhó 
na construção do Centro de Dia.
• Apoio à Associação de Reformados da Abrun-
heira nas suas actividades e na construção da 
nova sede / centro de dia.
• Apoio através da criação de um Gabinete de 
Apoio Jurídico à definitiva resolução das habita-
ções clandestinas que subsistem na freguesia, 
nomeadamente no Barrunchal e Abrunheira.
• Apoio em pequenas arranjos nas habitações 
aos mais carenciados.

A Cultura não se 
paga - Partilha-se

• Criação da Casa da Cultura de S.Pedro.
• A freguesia de S. Pedro é especialmente rica 
em património natural e edificado, criaremos 
um catálogo dos monumentos e locais de inter-
esse histórico-turístico com visita gratuita para 
os residentes na freguesia.
• Iremos promover uma feira do Livro no Largo 
D. Fernando II.
• Iremos promover uma mostra de Anti- 
guidades.

Mais espaço à 
Juventude

Melhores Políticas 
de Educação

• Reivindicamos uma Casa da Juventude na 
freguesia.
• Apoio ao Movimento Associativo na sua 
acção junto dos jovens, nomeadamente aos 
Clubes e Associações que promovam o 
Desporto e a Cultura.
• Criação de um Concurso para jovens artistas, 
assim como um concurso literário dinamizado 
em parceria com as escolas da freguesia.
• Criação de um Gabinete de Apoio às Activi-
dades Económicas para facilitar a criação de 
empresas e emprego.
• Apoiaremos a criação de mais jardins-de-
infância e berçários. 
• Colaboraremos com as Associações de Pais 
nos seus programas e na solução dos prob-
lemas.
• Construção de novos Parques Infantis nas 
localidades de Linhó, Barrunchal, Vale-Flores. 

Mais e Melhores 
condições 

para o Desporto!
• Apoio à Construção da Cobertura e Bancadas 
no Ringue da URCA.
• Apoio à construção do Pavilhão Desportivo do 
Grupo Desportivo de Manique de Cima.
• Iremos promover e apoiar acções desportivas 
promovidas pelos Clubes da freguesia.
• Reivindicaremos a construção na área da 
freguesia de uma Piscina Municipal

Maria Marques
Nascida em 18/06/51

Costureira

Diana Simões
Nascida em 20/04/91

Estudante

Maria Silva
Nascida em 23/08/28

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;

Vale a pena votar CDU.
Onde a CDU assumiu 

compromissos – cumpriu!

Os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, presididos pelo engº Baptista 

Alves, candidato da CDU à presidência da 

Câmara, são um bom exemplo de gestão.

Apesar de durante estes 8 anos a EPAL ter 

aumentado consecutivamente a água, isso 

nunca se reflectiu no consumidor de água 

de Sintra que continua a pagar o mesmo.

As Oficinas da Portela são a obra de maior 

envergadura no melhoramento e moderni- 

zação das instalações, que era sucessiva-

mente adiada. A obra foi possível final- 

mente, sob a gestão da CDU.

Revemo-nos e orgulhamo-

-nos do trabalho realizado 

pela CDU, pelo vereador 

Baptista Alves.


