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Terrugem
SERVIÇOS 
PÚBLICOS

• Reforço da iluminação pública

• Colocação de gradeamento 

no chafariz do Castanhal 

(Cabrela)

• Lutar por um Posto CTT

HIGIENE
PÚBLICA

• Lutar pelo alargamento da 

limpeza dos arruamentos em 

todas as localidades

• Proceder à limpeza e higiena- 

ção regular de todos os ecopontos

• Lutar pela implementação de 

um ecocentro

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
• Criação de um Mercado/Feira 

em espaço público onde os 

pequenos produtores e 

artesãos da freguesia possam 

vender os seus produtos



ESPAÇO PÚBLICO
E TRÂNSITO

Lutar por:
• Construção de passeios em todas as locali-

dades.

• construção de caminhos pedonais e ciclovias 

na Estrada Nacional 247 fazendo ligação com 

todas as localidades.

• construção de uma estrada alternativa a 

Montelavar sem passar por dentro da locali-

dade de Cabrela.

• reforço da sinalização horizontal e vertical 

(pintura de passadeiras e sinalização de 

trânsito).

• realização de estudo para a construção de 

vias alternativas à EN247 (Av. 29 de Agosto).

• abolição da portagem no IC16 / IC30.

• revisão do P.D.M. (Plano Director Municipal).

TRANSPORTES 
PÚBLICOS

• Lutar pelo alargamento do transporte público 

em todas as localidades.

• Exigir a participação da Autarquia na elabora-

ção de carreiras e horários dos transportes 

públicos para melhor servir a população em 

todas as localidades.

• Alargamentos do transporte gratuito da Junta 

de Freguesia a idosos em todas as localidades 

com destino à sede da freguesia.

• Alargamento do transporte gratuito para 

cresces e infantários.

• Aquisição de terreno para Parque de Estacio-

namento para beneficiar o centro da Terrugem.

José Baião
Nascido em 04/06/43

Motorista

Elisabete Amado
Nascida em 15/02/55

Empregada Fabril

Isaura Gonçalves
Nascida em 06/11/45

Engenheira de Materiais

Joaquim Pinto
Nascido em 16/01/62

Electricista

Cátia Pereira
Nascida em 06/09/80

Técnica de Desenho Gráfico

CDU: soluções 

SEGURANÇA 
PÚBLICA

• Lutar pela construção de Quartel da G.N.R.

em Alcolombal, em terreno existente para o

efeito.

ACÇÃO SOCIAL
• Melhorar o apoio às pessoas mais carencia-

das da freguesia.

• Continuação e alargamento da Acção Social 

em rede com todas as instituições.

CULTURA,
DESPORTO E 

LAZER
• Apoiar iniciativas realizadas pelas várias 

Colectividades e Associações Culturais e 

Desportivas.

• Continuar a promover as Festas da Freguesia.

• Criação de um Museu Etnográfico e Anfite-

atro num terreno a adquirir em Buracas de 

Armés com vista de recuperar e manter os 

costumes e tradições locais.

• Lutar pela construção de um Pavilhão 

Multiusos na Terrugem.

• Quinta Pedagógica em Casal Sequeiro para 

promover actividades de carácter ambiental, 

cultural, educativo e pedagógico.

• Continuar a promover caminhadas e activi-

dades de ar livre abertas à população.



SANEAMENTO 
BÁSICO

• Lutar pela concretização da Rede de Esgotos 

Domésticos e Pluviais nas localidades de 

Cabrela, Godigana, Carne Assada e Alpolentin,

e acabamento em Vila Verde e Terrugem.

Teresa Ministro
Nascida em 28/09/34

Estufadora

Alfredo Roneberg
Nascido em 05/07/41

Reformado

Maria Baltazar
Nascida em 20/03/35

Reformada

Ulisses Cristovão
Nascido em 25/03/50

Desempregado

para Terrugem

EDUCAÇÃO E 
ENSINO

• Apoiar as Escolas e Associações de Pais.

• Lutar pela recuperação e manutenção dos 

edifícios das Escolas e pelo alargamento da 

rede de Escolas e ATL’s, se possível construção 

de novos edifícios.

• Promover e incentivar a Leitura para crianças.

• Continuar a promover Cursos de Informática

alargando para outras áreas sendo abertos à

população nas instalações da Junta de

Freguesia

JUVENTUDE
• Melhorar o Espaço Jovem existente na Junta 

de Freguesia.

• Promoção de iniciativas para a Semana da 

Juventude.

• Promover Colónias de Férias.

AMBIENTE E
ESPAÇOS 
VERDES

• Solicitação de aquisição de terreno à Câmara 

Municipal para construção de Parque Infantil 

em Cabrela e manutenção dos restantes 

Parques Infantis existentes.

• Lutar pela construção de Espaços Verdes 

(jardins, parques de merenda…) para propor-

cionar convívio e bem estar.

• Plantação de Árvores em locais adequados.

• Recuperação dos Poços, Fontes e Nascentes 

como interesse público.

• Limpeza regular das nascentes e ribeiras para 

que a população possa usufruir das águas.

• Realização de Acções de sensibilização junto 

da população com vista à poupança de água e 

seu reaproveitamento. 

• Promover acções de sensibilização:

- ambientais;

- para iniciativas de agricultura biológica,    

       biodinâmica e permacultura;

- de limpeza dos terrenos junto da população 

       em colaboração com os Bombeiros e

       Protecção Civil.

• Limpeza dos terrenos pertencentes ao 

domínio público (baldios).

• Lutar pela construção de Parque de Sucata 

em terreno existente para o efeito.



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 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;




