
Confiança para Mudar
a

Junta de Freguesia de 
Santa Maria, São Pedro e 

Matacães
Com o projecto distintivo da CDU, a defesa dos serviços 
públicos, a participação dos cidadãos no Poder Local, a 
exigência de critérios de gestão pública democráticos e 
transparentes, a valorização dos trabalhadores das autarquias 
locais e dos seus direitos e condições de trabalho são 
prioridade. 

Luís Cristóvão, cabeça-de-
lista da CDU, é natural de 
Torres Vedras,  tem 38 anos, 
trabalhando como jornalista e 
escritor.
Licenciado em Línguas e 
Literaturas Modernas, detém 
t a m b é m f o r m a ç ã o d e 
treinador de basquetebol. Foi 
D i r i gen te Assoc ia t i vo e 
colaborou com a imprensa 
regional. É autor de livros de 
poesia e para crianças. 



Gestão Participada—————————————————-
Uma Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães 
com maioria CDU devolverá aos cidadãos a possibilidade de 
ditarem as opções para o território onde habitam.
• Reuniões Públicas com organizações de moradores e grupos 

temáticos nas áreas do Desporto, Educação, Juventude, 
Reformados e Cultura.

• Envolvimento dos cidadãos nas decisões sobre ordenamento do 
território e planeamento urbano.

• Harmonização das oportunidades de acesso para quem vive no 
meio urbano e no meio rural.

• Estratégias sociais, digitais e comunitárias que aproximem os 
cidadãos do Poder Local

Identidade Territorial————————————————-
A CDU exige a devolução das Freguesias de Santa Maria e São 
Miguel, São Pedro e Santiago, e Matacães à população, 
comprometendo-se com a sua reposição, caso seja a essa a sua 
vontade.
Não queremos uma Freguesia subjugada às decisões da Câmara 
Municipal, mas sim uma voz activa, reivindicativa, que marque 
posição na defesa dos seus cidadãos e com a qual estes se 
possam identificar.

Cultura Cidadã———————————————————-
Os eleitos da CDU exercem os cargos públicos recusando 
quaisquer benefícios pessoais, intervindo de forma coerente no 
desenvolvimento de uma cultura cidadã que aproxime todos os 
habitantes da Freguesia.
• Programas de desenvolvimento comunitário entre Rede de 

Escolas, Associações e Instituições sociais
• Promoção da Cultura e do Desporto como forma de 

desenvolvimento de competências e ocupação de tempos livres.
• Defesa do ambiente e salvaguarda do património natural, 

histórico e cultural.


