
CAMPOLIDE
POR UMA LISBOA COM VIDA 

PELO DIREITO 
À CIDADE

PRESTA-CONTAS

EM CAMPOLIDE A CDU, ATRAVÉS 
DOS SEUS ELEITOS E NÚCLEO ACTIVO, 
ACOMPANHOU E TOMOU POSIÇÃO, 
SOBRE AS PRINCIPAIS QUESTÕES 
QUE AFECTARAM E AFECTAM A VIDA 
DE QUANTOS AQUI VIVEM E/OU 
TRABALHAM, QUESTIONANDO TODAS 
AS ENTIDADES COM PODER DE 
INTERVENÇÃO COM VISTA À SUA 
RESOLUÇÃO.

A CDU CONHECE A FREGUESIA

Mostram-no inúmeras visitas, a diversos 
pontos da freguesia, onde são evidentes 
as carências de que Campolide padece. 
Os eleitos da CDU,inteiraram-se de 
situações que se estendem desde a falta 
de habitação condigna, até à reabilitação 
de vias, muitas das vezes adiadas, 
passando pelos problemas de limpeza e 
recolha dos resíduos sólidos, manutenção 
dos passeios e, não menos importante, 
das condições laborais dos trabalhadores 
afectos a estes serviços. Destas visitas 
destacam-se: Pátio Martins, Bairro da 
Liberdade, Posto de limpeza da Serafina.

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

AO LADO DOS TRABALHADORES

Sem os trabalhadores afectos aos serviços 
da Junta não é possível resolver os inúmeros 
problemas que vão surgindo no dia a dia da 
vida dos fregueses, portanto sem condições 
de trabalho dignas e dignificantes não pode 
existir uma resolução satisfatória das 
situações.
Assim uma das preocupações principais 
dos eleitos da CDU foi conhecer as condições 
de trabalho dos trabalhadores da Junta de 
Freguesia e dos trabalhadores dos 
equipamentos Municipais que aqui estão 
também sediados.
Na já mencionada visita ao Posto de Limpeza 
da Serafina, constatámos além da 
necessidade urgente de um refeitório e 
de vestiários condignos para todos os 
trabalhadores - e onde, também graças 
à nossa acção, se deram inicio às obras 
necessárias para estas instalações - 
constatámos também a urgente necessidade 
de aquisição de material de lavagem e 
limpeza de ruas, que o executivo da Junta 
não concretizou.
Também no Arquivo Municipal nos 
deparámos com condições pouco dignas. de 
trabalho, manutenção de arquivo, e consulta 
que se encontram ainda hoje por resolver.



A CDU NA 
ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA, EM PROL 
DA POPULAÇÃO
OS ELEITOS DA CDU TIVERAM UMA 
ACÇÃO PRIMORDIAL NA ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA DE CAMPOLIDE. Á SUA 
PRESENÇA DEVERAM-SE IMPORTANTES 
INTERVENÇÕES NÃO SÓ 
RELEMBRANDO A IMPORTÂNCIA DE 
DATAS COMO O 25 DE ABRIL, O 1º DE 
MAIO OU O DIA INTENCIONAL DA 
MULHER, NO QUADRO DO REFORÇO 
DOS DIREITOS E DA DIGNIFICAÇÃO DOS 
TRABALHADORES 
E DOS POVOS, SALIENTANDO 
A IMPORTÂNCIA DO PODER LOCAL 
DEMOCRÁTICO E DOS QUE PARA A SUA 
INSTALAÇÃO EM CAMPOLIDE 
CONTRIBUÍRAM.

A CDU INTERVEIO EM:

Défice de estacionamento; Requalificação 
e alterações viárias introduzidas na 
Freguesia; Demora na semaforização 
da Rua de Campolide; Serviço de 
transportes públicos, como a ausência 
do serviço de autocarro na Bela-Flor, 
ou o abandono do projecto de construção 
de uma estação de Metropolitano que, 

de facto servisse Campolide; Direito à 
habitação e realojamento; Falta de 
soluções para a requalificação do Bairro 
da Liberdade; E apoio às colectividades.

A CDU PRONUNCIOU-SE SOBRE:

A necessidade apoiar as empresas, 
especialmente as micro e pequenas 
empresas da Freguesia, face à situação 
de perda de rendimentos causada pela 
pandemia.
Os cuidados a ter e medidas necessárias 
implementar para garantir a segurança da 
população escolar, num quadro 
de retoma das aulas presenciais.
O reconhecimento ao esforço dos 
trabalhadores da Freguesia, a fim 
de garantir a prestação dos serviços 
essenciais, durante a epidemia.

E PRESTOU HOMENAGEM A:

João Paiva, resistente antifascista e 
Presidente da Comissão instaladora da 
Junta de Freguesia de Campolide após 
o 25 de Abril.
José Muacho Araujo, atleta e treinador 
de craveira internacional, propondo que 
o seu nome fosse atribuído a uma Rua da 
Freguesia.
Nuno Conceição, conceituado dirigente 
associativo, ligado ao movimento das 
colectividades e profundamente ligado 
às marchas de Lisboa e em particular 
de Campolide.
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