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DEVOLVER OS BAIRROS AOS MORADORES 
Ao longo deste mandato, a CDU esteve 
presente na Freguesia da Misericórdia 
com 2 eleitos na Assembleia e 1 no 
Executivo da Junta, com o Pelouro da 
Cultura a seu cargo. O trabalho foi 
intenso e regular, com muita atividade 
realizada e em constante contacto com 
os moradores, comerciantes e agentes 
culturais da Freguesia.

A CULTURA ESTÁ NA RUA 
Nos últimos quatro anos, a CDU esteve à
frente do Pelouro da Cultura da Misericórdia!
Considerando o papel fundamental que a
cultura desempenha numa sociedade que se
quer ativa e interventiva, foi nossa missão
fazer chegar a todos esse enorme património
imaterial que se expressa de tão variadas
formas. Dança e música, marchas e arraiais,
teatro, cinema, literatura e arte, tradições e
efemérides, nada foi deixado para trás, tendo

sido muitos os eventos realizados em todas as
áreas e acessíveis gratuitamente, a todos os
moradores e visitantes, incluíndo atividades
em formatos adequados à pandemia.
Especial destaque para concertos de música
clássica, como o espetáculo Te Deum - Marcos 
Portugal e Mozart em Diálogo, na Igreja das 
Mercês e o Concerto de Viola d’arco, no Convento 
dos Cardais, mas também concertos de Natal,  
de Ramos, fado e música tradicional.

Para promover a leitura, foram disponibilizadas 
pequenas bibliotecas de acesso livre, em alguns 
espaços de restauração, dinamizaram-se feiras  
do livro, no jardim do Príncipe Real, Largo do 
Corpo Santo e Cais do Sodré e realizaram-se 
inúmeros encontros com autores portugueses,  
em diversos espaços espalhados pela freguesia.

Igualmente, através do Pelouro da Cultura,
editámos e publicámos um livro sobre a água, 
fontes e fontanários da freguesia.
A continuidade regular do Concurso de Pintura e 
a criação do Concurso de Fotografia, com edições 
anuais, tiveram grande participação e continuam 
a atrair mais e novos concorrentes.

Os espaços culturais das Mercês e Santa Catarina, 
geridos pelo Pelouro da Cultura, através da eleita 
pela CDU, mantiveram a sua agenda toda 
preenchida, com variedade e qualidade nos trabalhos 
expostos, num especial apoio aos jovens artistas.
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Ainda neste mandato, foi criado o Coro Rock FM, 
tendo já efetuado inúmeras atuações públicas, que 
mesmo durante o confinamento mantiveram os 
ensaios e dinamismo!

Também para os mais novos, a CDU através do 
Pelouro da Cultura da Misericórdia, realizou muitas 
atividades, das quais se destacam espetáculos 
literários, espetáculos musicais e conversas sobre 
ambiente e cidadania.

ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES
São muitas as associações, coletividades  
e agentes culturais existentes no território  
da freguesia da Misericórdia e todos eles
desempenham um papel fundamental na
ligação com os moradores e as raízes culturais 
locais. A CDU, através do Pelouro da Cultura,  
fez questão em estabelecer contacto com todas, 
inteirando-se dos seus problemas e dificuldades, 
propondo apoios financeiros e fazendo pressão 
junto da CML de forma a manter viva esta tão 
importante ligação à população local. A criação 
de um coletivo de associações e coletividades 
para a organização das comemorações anuais 
do 25 de Abril foi uma excelente demonstração de 
solidariedade e foi o arranque de uma nova forma 
de viver o associativismo na nossa freguesia.

HABITAÇÃO
A CDU esteve sempre atenta e presente no 
acompanhamento das situações problemáticas 
das inúmeras famílias que se viram despejadas da 
sua habitação e do seu modo de vida num bairro 
histórico de Lisboa. Interveio, em colaboração 
com os eleitos na CML, na resolução de diversas 
problemáticas, nomeadamente, no edifício utilizado 

pela Creche e Jardim de Infância ADECO, que 
graças à rápida e concertada intervenção da CDU, 
na Freguesia e na Câmara, foi adquirido pela CML 
e permitiu que as crianças pudessem permanecer 
neste espaço.

SEGURANÇA
A CDU, no debate público e na Assembleia de
Freguesia lutou pelo reforço de meios humanos e 
materiais, que permita o policiamento adequado. A 
regular venda de estupefacientes durante o dia e a 
intensa vida noturna exigem a presença de agentes 
da autoridade capacitados de forma a garantir 
a segurança e o descanso a que o morador e o 
visitante têm direito.

CDU - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Os dois eleitos da CDU na Assembleia de
Freguesia foram a voz dos seus eleitores e de
todos os moradores, trazendo à discussão os
temas que os preocupam, contribuindo para a
resolução dos problemas e não deixando de
intervir e exigir, junto do executivo da junta,
ações que melhorem a qualidade de vida da
população.
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