
Alvalade

A CDU marca a diferença em Alvalade, um projecto 
autárquico distintivo que promoveu a Educação, o 
Desporto e a Juventude e que procurou dar corpo 
às preocupações e necessidades de quem vive, 
estuda, trabalha ou visita a freguesia.   

Um trabalho reconhecido pelos fregueses de Alvalade, que 
levou a que nas eleições autárquicas de 2017 tivesse obtido 
um resultado eleitoral em que mais uma vez, como já tinha 
acontecido em 2013, determinou que a CDU assumisse 
responsabilidades no executivo da Junta, com os pelouros 
da Educação, Desporto e Juventude e com dois vogais na 
Assembleia de Freguesia. 
Nestes últimos 8 anos, ficou patente a marca do projecto 
autárquico da CDU na Freguesia de Alvalade, que 
queremos reafirmar, renovar e alargar. Uma linha de 
trabalho que consolidou a relação entre as diferentes 
instituições com quem trabalhamos, contribui para 

o surgimento de novos clubes, reforçou a identidade 
da nova Freguesia de Alvalade, zelando pelo interesse 
da população da freguesia.

EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE
A CDU foi pioneira na cidade de Lisboa com o lançamento 
dos projectos na área do ciclismo para as crianças do 
1º ciclo e Jardins de Infância de Alvalade e com a introdução 
da natação para o pré-escolar. Alargámos essa oferta com 
a introdução das expressões artísticas, o teatro para o 
1º ciclo e a música para os Jardins de Infância, onde também 
se iniciou o projecto de introdução à actividade física e 
motora. Demos continuidade ao Projecto do Desporto Júnior 
- atividades desportivas promovidas na hora do almoço, 
que levou às várias escolas da freguesia, o atletismo, 
o basquetebol, a dança, o futebol, a ginástica, o yoga, o 
judo, o karaté, o rugby, o voleibol, o xadrez e a patinagem.

PROMOVER O TRABALHO DOS CLUBES 
E ASSOCIAÇÕES NA FREGUESIA
Apoiámos a prática desportiva regular dos clubes 
e associações, reforçando o papel decisivo destes para 
o aumento dos praticantes e promoção de uma vida 
activa e saudável, através de apoios financeiros e não 
financeiros de acordo com critérios e regras definidas.
Desenvolvemos projectos transversais, na área do 
Desporto, Educação e Juventude, levando os clubes 
às escolas, e estabelecendo parcerias e protocolos com 
diversas entidades promovendo sinergias e o trabalho 
colaborativo e em rede. 

ELEITOS APRESENTAM TRABALHO

COM A CDU, 
ALVALADE TEM 
MAIS VIDA



UM TRABALHO FEITO COM E PARA A POPULAÇÃO
Defendemos a promoção de iniciativas que 
promovessem a usufruição e apropriação do espaço 
público pela população, seja de forma formal, através 
de iniciativas culturais, desportivas ou de forma informal, 
incentivando, como os eleitos da CDU fizeram, a 
promoção do Brincar na Rua, iniciativa promovida por 
um movimento cívico de mães da freguesia.

ESPAÇO PUBLICO E AMBIENTE 
Consideramos necessário uma gestão diferente 
dos espaços verdes e da higiene urbana, de modo 
a valorizar os espaços e a reforçar a limpeza da 
freguesia. Defendemos a abolição do uso em espaço 
público de produtos fitofarmacêuticos prejudiciais 
ao meio ambiente.

DAR VOZ AOS PROBLEMAS DA FREGUESIA NA 
CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lutámos contra o encerramento do Teatro Maria 
Matos e a sua concessão, defendemos a requalificação 
das escolas do 2º e 3º ciclo da freguesia, Eugénio dos 
Santos e Almirante Gago Coutinho e alertámos para os 
problemas referentes às obras em curso das escolas 
do 1º ciclo, em particular para a EB1 Teixeira Pascoais. 

OFICINAS PARA CRIANÇAS E DESPORTO 18+
Desporto para todos de acesso gratuito, através das 
Oficinas para Crianças que asseguram a participação 
de cerca de quatrocentas crianças em actividades 
desportivas e culturais, fora do âmbito escolar, e o 
Projecto Deporto 18+ que, de forma igualmente gratuita, 
permite a jovens e adultos o desenvolvimento de várias 
modalidades desportivas, de forma lúdica.   

VALEU A PENA LUTAR PELA BIBLIOTECA 
CHAVES CAMINHA
Foi graças aos eleitos da CDU que foi travado 
o processo de desmantelamento e encerramento 
da Biblioteca Manuel Chaves Caminha, agora famosa, 
pela homenagem a Carlos do Carmo. 

NO EXECUTIVO E NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
A DEFENDER A FREGUESIA
Ao longo do mandato defendemos a existência de 
apresentações e discussão pública com a população dos 
projectos de requalificação para a freguesia e para a 
necessidade de acompanhamento, fiscalização, qualidade 
dos materiais e cumprimento de prazos das obras de modo 
a minimizar os constrangimentos para a população.

ALERTÁMOS PARA ZONAS ESQUECIDAS 
DA FREGUESIA 
O Bairro de São João de Brito, onde decorrem 
finalmente obras, o Bairro da Boa Esperança, que ainda 
aguarda, a zona envolvente do Bairro da Quinta da 
Calçada, que ficou de fora da obra de requalificação 
em curso, a requalificação do acesso das zonas laterais 
da igreja de São João de Brito, de modo a garantir 
acessibilidades e mobilidade para todos e a conclusão 
da requalificação dos logradouros do Bairro das Caixas.

Saiba mais da prestação de 
contas da CDU Alvalade e do 

trabalho realizado na Câmara e 
Assembleia Municipal

https://bit.ly/38bkHCC
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