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Maria José Alcobia
CANDIDATA A PRESIDENTE

Advogada— 52 anos

Membro do actual executivo, com o 

pelouro da acção social.

É possível transformar para melhor

a realidade em que vivemos. É possível transformar para melhor a Freguesia de Stª. Maria/S. Miguel. 

Nas próximas eleições autárquicas a CDU apresenta um Lista de candidatos, jovens, homens e mul-

heres com enorme capacidade, vontade e motivação que, através de um projecto de mudança e 

ruptura, de construção e trabalho com ideias para tornar a Freguesia em terra onde dê gosto viver.

“ Amamos esta terra “ 

ACÇÃO SOCIAL

Melhoria da

distribuição gratuita

de medicamentos aos 

mais carenciados.

Mais apoio em

pequenos arranjos nas

habitações dos mais 

necessitados.

JUVENTUDE

Criação de um

concurso para jovens

artistas.

Apoio ao Movimento 

Associativo na sua 

acção junto dos

jovens.

Criação de um

passe cultural.

SEGURANÇA

Reforço das equipas 

da Escola Segura 

junto das escolas da 

Freguesia.

Exigir policiamento

de proximidade, 

nomeadamente no 

apoio aos idosos.

SAÚDE

Exigir a construção

urgente de um novo 

Centro de Saúde na 

Freguesia.

Construção de Hospital 

Concelhio.

Garantir apoios domi-

ciliários para idosos, 

acamados e deficientes.

CULTURA

Apoio à Universidade 

da 3ª Idade.

Abertura às Colectivi-

dades da Freguesia do 

Centro Cultural Olga 

Cadaval.



João Cunha
Nascido em 27/07/60
Funcionário Público

Vítor Duarte
Nascido em 12/09/34

Reformado

Maria Alcobia
Nascida em 01/02/57

Advogada

Emanuel Estronca
Nascido em 27/11/78

Gestor de Stocks

Jeremy Mendes
Nascido em 04/06/83
Comissário de Bordo

Ana Peixoto
Nascida em 27/11/54

Secretária de Direcção

Mobilidade: Melhores Acessos e 
Mais Transportes Públicos

• Recuperação da ponte pedonal metálica entre a Estefânia

e a Portela sobre a linha-férrea

• Criação de Parque de Estacionamento junto

ao pavilhão do Hóquei Clube de Sintra

• Recuperação da rede de estradas secundárias da freguesia

• Recuperação e limpeza de caminhos públicos na zona rural da freguesia

• Criação de um passeio pedonal entre Cabriz e Lourel

• Melhoria da rede de transportes públicos, nomeadamente

os que servem a zona rural

• Exigir a reposição de transportes gratuitos para idosos,

carenciados e deficientes.

CDU: soluções para San

Melhor Ambiente
• Mais e melhor conservação dos espaços ajardinados existentes

• Recuperar e dinamizar o miradouro de Monte Santos

• Mais cantoneiros de limpeza em vários locais da freguesia

• Mais pontos de recolha selectiva de lixo

• Criação de zona ajardinada no baldio, junto à Ribeira de Cabriz

• Criação de zona ajardinada no baldio, junto à Ribeira de Ral



Jorge Simões
Nascido em 24/03/56

Antrópolo

Jorge Gomes
Nascido em 27/11/46

Reformado

Manuel da Silva
Nascido em 09/12/61

Pedreiro

Maria Santos
Nascida em 03/12/38

Reformada

Carlos Santos
Nascido em 10/07/43

Reformado

Rui Miranda
Nascido em 04/08/51

Aposentado

Luísa Vilas
Nascida em 27/09/51

Profissional de Seguros

Solidariedade
Apoio a Instituições de 

solidariedade social e voluntariado 
da freguesia

• Centro de Dia Os Avós • Associação de Reformados de Lourel • Cercitop

• Associações de Bombeiros Voluntários com intervenção na área da freguesia

• Infantário Popular de Sintra • Infantário do Exército de Salvação 

• Dinamização de acções de voluntariado

Melhores Políticas de 
Educação / Juventude

• Apoio a toda a rede de infantários e ATL’s da Freguesia

• Colaboraremos com as Associações de Pais nos seus programas

e na solução dos problemas

• Recuperação de parques infantis em diversas localidades da Freguesia

Desporto e Lazer
• Apoio ao desenvolvimento do Parques Desportivos e iniciativas promovidas 

pelas colectividades da Freguesia 

• Dinamização de actividades culturais e espectáculos públicos

• Programa de Colónia de Férias para crianças e idosos da Freguesia

• Desenvolver programas dirigidos aos idosos - visitas culturais, passeios, etc.

• Criação de Cartão de Residente com acessos gratuitos 

a Museus e Monumentos no Concelho

nta Maria e São Miguel



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;

Por uma
Freguesia onde
dá gosto viver!

Medidas e iniciativas 
que a CDU garante

• Criação de um Gabinete de Apoio às 
Actividades Económicas para facilitar a 

criação de empresas e emprego

• Apoio ao comércio tradicional local

• Criação de um Guia de Cidadão 
Residente com informações úteis de apoio 

e esclarecimento

• Apoio, esclarecimento e encaminha- 
mento pela Junta de Freguesia para a 

resolução de diferentes problemas que se 
colocam aos fregueses.

Dar mais votos à CDU é dar 
mais soluções à população 

da Freguesia de Santa Maria 
e São Miguel.


