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TRABALHO, 
HONESTIDADE, 
COMPETÊNCIA

PRESTA-CONTAS

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

A CDU apresentou-se aos Marvilenses, 
prometendo TRABALHO, HONESTIDADE E 
COMPETÊNCIA e um Programa Eleitoral 
onde se propunha encontrar soluções para 
transformar Marvila numa freguesia 
inclusiva e com melhor qualidade de vida 
para todos.
Passado quatro anos, aqui estamos a 
prestar contas do que propusemos à Junta 
de Freguesia e à Câmara Municipal, para a 
resolução dos muitos problemas que 
persistem em Marvila.

NA ÁREA DA CIDADANIA
• Propusemos critérios justos e transparentes 
para a eleição do Conselho Marvilense;
• Trabalhámos para que o Orçamento 
Participativo de Marvila e o Orçamento 
Participativo Jovem, fossem uma realidade;
• Lutámos contra o encerramento das 
Esquadras da PSP, e contra o encerramento 
do Banco BPI no bairro do Condado, fruto 
dessa luta, conseguimos que o Banco 
colocasse uma caixa Multibanco no Bairro;
• Lutámos com os moradores e 

comerciantes do Bairro das Amendoeiras, 
contra o encerramento da Caixa Geral do 
Depósitos, mas os interesses económicos e a 
imposição do Governo levaram à 
consumação de mais este atentado contra 
os Marvilenses;

Os Eleitos da CDU na freguesia e na 
Câmara Municipal, realizaram diversas 
visitas e contactos com a população:
• No Bairro da Flamenga, após encontro com 
os moradores, apresentamos na Assembleia 
de Freguesia e na Câmara, requerimentos 
onde exigíamos a tomada de medidas de 
Segurança Rodoviária na Av.ª Arlindo 
Vicente.
• No Bairro dos Lóios, apresentámos na 
Assembleia de Freguesia, propostas, para a 
resolução dos problemas na Higiene Urbana, 
manutenção do Espaço Público e Espaços 
Verdes.
• Após visita à Escola EB1 dos Lóios, 
apresentamos propostas para solucionar os 
diversos problemas existentes
• No Bairro do Condado, no seguimento de 
contactos com os moradores, apresentamos 
propostas, na Assembleia de Freguesia e na 
Câmara para a resolução dos problemas na 
área da Habitação, nomeadamente dos 
Lotes 526, 540, 561 entre outros.
Visitámos os bairros Quinta Marquês de 
Abrantes, Salgadas e Alfinetes e Prodac, 
assim como a zona Histórica de Marvila, 
apresentando propostas para a resolução 

dos problemas, em especial a falta de 
Transportes da “Carris” e do “Lisboa Porta a 
Porta”.
Nestes Bairros, muito falta fazer para uma 
Freguesia Inclusiva, os passeios continuam 
por rampear, os postes de iluminação 
pública e todo o tipo de obstáculos 
continuam no meio dos passeios, 
dificultando a circulação em Cadeira de 
Rodas, apresentamos propostas exigindo a 
sua resolução.

NA ÁREA DA SAÚDE
Realizamos visitas às unidades de Saúde 
Familiar, no Bairro dos Lóios e no Poço do 
Bispo, onde constatamos a falta de médicos, 
pessoal auxiliar e de enfermagem.
Face a esta constatação, apresentámos 
propostas para resolver esta grave situação.
Propusemos ainda na Assembleia de 
Freguesia, a criação de uma Comissão 
Eventual de Acompanhamento à Construção 
da nova Unidade de Saúde Familiar que está 
a ser construída junto ao antigo Palácio dos 
Alfinetes.

NA CULTURA E DESPORTO
Apresentámos na Assembleia um conjunto 
de propostas, de apoio ao Movimento 
Associativo da Freguesia, para o 
desenvolvimento das suas atividades de 
forma regular, nomeadamente a isenção do 
pagamento de todas as taxas, sempre que 
visem a realização de iniciativas de convívio, 
cultura ou desporto.
Exigimos que a Junta e a CML, tomassem 
medidas para colocar ao serviço dos 
cidadãos e em particular da comunidade 
escolar o antigo Campo de Golf da Bela 
Vista, que está ao abandono.

NA ÁREA DO ENSINO
Apresentámos propostas e exigimos da 
Junta, da Câmara e do Ministério da 
Educação, a tomada de medidas para que 
as Escolas de todos os ciclos da Freguesia 
fossem dotadas do Pessoal Docente, Técnico 
e Auxiliar, de acordo com as suas 
necessidades, que cada Escola tenha a sua 
cantina e refeitório a funcionar, garantindo 
assim uma alimentação equilibrada e 
saudável. Exigimos ainda às entidades acima 
citadas, a remoção do que resta da antiga 
Escola Vitorino Nemésio, nomeadamente 
dos pavilhões, cujos telhados de amianto 
são um perigo para a saúde pública.

Muitas foram as propostas apresentadas 
para a resolução dos problemas da 
freguesia, mas poucas foram as medidas 
tomadas para os resolver.
Sabemos que os últimos dois anos deste 
mandato foram atípicos, devido à 
pandemia, mas só por si não pode servir de 
desculpa para tudo o que ficou por fazer.
O trabalho dos Eleitos da CDU, foi 
reconhecido através do voto de confiança 
que lhe foi dado por todas as forças 
políticas, ao elegerem a CDU para presidir e 
coordenar duas Comissões Eventuais, uma 
para as Comemorações do 45º Aniversário 
do 25 de Abril, e outra para elaborar o 
Programa Comemorativo dos 60 anos da 
Freguesia.
Apresentámos aos Marvilenses o trabalho 
que desenvolvemos durante o mandato 
que está prestes a terminar. Afirmando que 
podem continuar a contar com o 
TRABALHO, HONESTIDADE E 
COMPETÊNCIA, dos eleitos da CDU para 
uma Marvila melhor.
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