
AJUDA

No mandato que agora termina, os eleitos 
da CDU na Ajuda pautaram a sua 
actividade por uma intensa ligação à 
vida e realidade dos ajudenses e pela 
exigência da resolução dos problemas, 
tanto na Assembleia de Freguesia como 
na Câmara Municipal e Assembleia 
Municipal.

SAÚDE 
Denunciámos a intenção da nova USF Ajuda 
ter apenas 4 médicos para pouco mais de 
7.500 utentes sendo os restantes quase 10.000 
deslocados para o Restelo. Levantada a 
questão na Câmara Municipal, na Assembleia 
Municipal e de Freguesia, com a pressão 
e mobilização popular, o projecto foi 
reformulado abarcando actualmente a quase 
totalidade da população da Ajuda.

TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES
Realizando visitas e questionando os órgãos 
municipais, os eleitos da CDU defenderam 
mais soluções de transportes para a Ajuda: 
o retomar do eléctrico 18, a expansão do 
Metropolitano para esta zona da cidade, 
informação sobre o Plano de Repavimentação 
da Estrada de Caselas ou saudando o 
extraordinário avanço que foi o Passe Social 
Intermodal, entre outras.

EDUCAÇÃO
Os eleitos da CDU realizaram visitas às 
escolas da freguesia para acompanhar as 
dificuldades sentidas por alunos, professores 
e auxiliares, que resultaram em requerimentos 
à Câmara e a questionamentos na Assembleia 
de Freguesia sobre as obras na escola 60 e na 
escola 19, sobre a antena de telecomunicações 
na escola Homero Serpa, entre outras 
questões. A preocupação com a reabertura 
do ano lectivo, especialmente o último, com a 
epidemia que vivemos, foi sempre colocada 
na Assembleia de Freguesia.

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇOS VERDES
Outra das grandes preocupações da CDU 
neste mandato materializou-se em perguntas 
nas Assembleias de Freguesia, visitas aos 
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locais, requerimentos na CML, sobre assuntos 
como a obra na zona da Igreja da Memória,  
a iluminação no estacionamento junto à bomba 
da GALP, a reabertura da Calçada da Ajuda  
ao trânsito ou os estacionamentos junto à Pct.  
D. João de Castro ou na R. 3 à R. João Castilho.

Também o Parque Florestal de Monsanto foi 
objecto de muitas intervenções tal como o 
arvoredo do Caramão, as zonas verdes da
Eduardo Bairrada e de outras áreas da 
freguesia.

BAIRROS MUNICIPAIS E HABITAÇÃO
O Casalinho, o 2 de Maio, as Açucenas,  
a Eduardo Bairrada foram visitados pelos 
eleitos da CDU por diversas vezes, nestes  
4 anos, que levaram os problemas sentidos 
à Assembleia de Freguesia, à Câmara e 
Assembleia Municipais. A especulação imobiliária 
e suas consequências, nomeadamente 
na habitação, foram também abordadas, 
destacando-se a intervenção em torno da 
Unidade de Execução da Ajuda.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO POPULAR
A CDU conhece os problemas das colectividades 
e associações da freguesia e procurou sempre 
acompanhar e intervir sobre as mais diversas 
matérias, decorrente das informações e visitas 
realizadas tais como ao Chinquilho Cruzeirense, 
à Associação Nossa Senhora da Ajuda ou ao  
2º Agrupamento de Escoteiros.

TRABALHADORES
São uma componente essencial do poder local 
democrático tendo os eleitos da CDU 
apresentado o voto de louvor aos trabalhadores 
do município, aprovado por unanimidade na 
Assembleia de Freguesia.  
Pelo contrário, a moção “respeitar o garantir os 
direitos dos trabalhadores” acabaria rejeitada 
pelos eleitos do PS. Da visita realizada ao Posto 
de Limpeza provisório no 2 Maio foram também 
identificados um conjunto de dificuldades 
para o exercício das suas tarefas por aqueles 
trabalhadores.

CULTURA
Uma das principais razões para os eleitos 
da CDU votarem contra o Orçamento para a 
freguesia da Ajuda é o facto deste registar  
uma verba para a cultura totalmente descabida 
(80.000€ num orçamento de 3 milhões, para 
2021, por exemplo). A freguesia continua a 
não disponibilizar qualquer oferta de cinema, 
teatro, artes visuais, concertos, entre outros,  
à sua população.
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Também na Ajuda, a CDU 
é Trabalho, Honestidade  
e Competência!


