
 
 

 
ADRIANO FILIPE ASSUME OS DESTINOS DE SÃO 
MARTINHO 
Quatro anos de trabalho e reivindicação  

   

 

 

 

   
   

 

 

 

   
   

 

 

 

   
   

 

 

 

   
   

 

 

 

   
   

 

 

 

    

 

 
O novo executivo da Junta de Freguesia de 
São Martinho tomou posse, ontem, na 
Sociedade União Sintrense. Uma noite para 
relembrar o trabalho feito, renovar a 
responsabilidade e traçar novos objectivos. 
Uma piscina para a freguesia de São 
Martinho é uma reivindicação a que Fernando 
Seara promete não fechar os olhos.  

O novo executivo da Junta de Freguesia de São 
Martinho continua sob a alçada de Adriano Filipe. 
É composto por cinco elementos do Partido 
Socialista, três da Coligação PSD/ CDS-PP e um da 
Coligação Democrática Unitária. Para a mesa da 
Assembleia de Freguesia o presidente é o PS, o 
primeiro secretário da coligação e o segundo 
secretário da CDU. Propostas aprovadas por 
unanimidade e que juntam todas as forças 
políticas para trabalharem em colaboração mais 
quatro anos.  
 
Adriano Filipe foi eleito presidente da Junta com 
maioria absoluta e assume o cargo com 
responsabilidade. Promete empenhamento, 
trabalho e reivindicação e destaca do anterior 
mandato os quilómetros de estradas que foram 
feitos, o novo mercado da Várzea de Sintra e o 
centro de Saúde para a freguesia. Espera 
trabalhar em colaboração com a Câmara Municipal 
de Sintra para concretizar os objectivos e diz estar 
atento à vila de Sintra: “Nos próximos quatro anos 
quero concluir a rede de esgotos, fazer novas 
estradas, espaços verdes e um centro de dia para 
a freguesia. Não esquecerei o estacionamento na 
vila de Sintra e estarei atento aos problemas”. 
Com a autarquia vai trabalhar em conjunto para 
encontrarem um terreno para a piscina, uma 
desejo que espera concretizar neste mandato.  
 
Fernando Seara, presidente da Câmara Municipal 
de Sintra, lembra que todos os presidentes da 
junta podem contar com a sua colaboração, 
trabalho e empenhamento. A gestão do município 
não tem cor política e os interesses da população 
estão acima de tudo: “A gestão é feita entre o eu 
e o tu, ou seja, é feita connosco e todos juntos 
vamos encontrar soluções para os problemas e 
procurar o terreno para a piscina. Vou reunir com 
todos os presidentes de junta e jamais farei 
qualquer discriminação, não vou excluir ninguém, 
vou trabalhar com todos”.  
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