
SANTA CLARA

TRABALHO · HONESTIDADE · COMPETÊNCIA
Os Eleitos da CDU na Freguesia de Santa Clara, 
e também na Assembleia Municipal e na Câmara 
Municipal de Lisboa, têm lutado por melhores 
condições para todos os que aqui vivem  
e trabalham.
Assim, os Eleitos da CDU têm estado determinados 
em contestar uma gestão de coligação PS/PSD que 
tem tido grande enfoque em obras desnecessárias 
e até contestadas pela população (Largo do 
Ministro ou Alameda António Sérgio/Rua Vitorino 
Nemésio), com avultados custos de investimento 
e com a agravante de serem concentradas numa 
zona muito restrita da Freguesia, sem apelo à 
participação popular na definição de estratégias  
de desenvolvimento e investimento.

Rejeitando a crítica do “bota-abaixo”;  
como acção, os Eleitos da CDU (a principal e mais 
coerente força política de oposição) têm assumido 
a responsabilidade de aprovar propostas que 
consideram benéficas para as populações e 
reprovar as que vão contra os seus direitos ou 

PELO DIREITO 
À CIDADE

POR UMA LISBOA COM VIDA interesses, numa postura de recusa de benefícios 
ou aproveitamentos pessoais e rejeição do primado 
dos interesses económicos sobre o interesse público, 
que é a razão de ser do seu compromisso.

CUIDAR DOS BAIRROS E DAS PESSOAS QUE LÁ VIVEM
Ao longo deste mandato e como sempre, os Eleitos 
da CDU marcaram presença nos bairros municipais, 
reivindicando intervenções urgentes no que 
respeita à manutenção dos edifícios, das fachadas 
e coberturas, dos interiores das habitações e 
dos espaços comuns dos prédios, destacando o 
alerta para o não funcionamento de elevadores, 
intercomunicadores e ausência de iluminação nas 
escadas.
Muitos destes problemas de falta de condições de 
habitabilidade são também comuns a edificados 
particulares noutros bairros da freguesia que, não 
sendo da responsabilidade directa da Câmara 
Municipal, necessitam da parte desta uma atenção 
especial e medidas de acompanhamento urgentes. 
Os Eleitos da CDU defendem, com carácter de 
urgência, o aumento da oferta de habitação 
pública que corresponda às reais necessidades das 
pessoas.
No que respeita ao espaço público, não ficou sem 
denuncia a falta de manutenção dos espaços 
verdes, a acumulação de lixo, a existência de 
equipamentos lúdicos ou desportivos degradados e 
a proliferação de cabos dos operadores privados de 
telecomunicações pelas fachadas dos edifícios.

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA



COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

Sabia que…   
• finalmente (!!!) está a ser construído um Centro 
de Saúde que, há mais de 30 anos, tem vindo a 
ser reivindicado pelos Eleitos da CDU, sempre 
ao lado das populações das antigas freguesias 
da Ameixoeira e Charneca, para satisfação das 
necessidades de cuidados primários de saúde, 
direito consagrado na Constituição?; 

Sabia que…   
• a necessária substituição do piso do Jardim de 
Santa Clara anda desde 2009 a ser equacionada 
e prometida vezes sem conta pelo executivo PS na 
Câmara Municipal de Lisboa?

• depois de uma campanha de perseguição pela 
Junta aos fregueses com animais de companhia, 
em vez do prometido DogPark foi construído, à 
revelia da população, um parque de máquinas que 
nunca teve utilização significativa, na rua Jorge de 
Sena (frente ao Jardim de Santa Clara)?

• o parque infantil do Jardim de Santa Clara, após 
mais de 10 anos da requalificação, finalmente teve 
direito a uma cobertura que protege do sol e da 
chuva as crianças que ali brincam, por força das 
propostas recorrentes dos eleitos da CDU?

Sabia que…   
• a pretexto da redução de custos, o horário 
da piscina começou a ser reduzido ainda 
antes do aparecimento da Covid19, tendo mais 

tarde a Junta de Freguesia dispensado vários 
trabalhadores com vínculo laboral precário, na 
sequência da situação pandémica que levou ao 
encerramento temporário das instalações deste 
equipamento, único na freguesia?

• o desporto popular na Freguesia praticamente 
não existe, exceptuando determinadas 
actividades promovidas por iniciativa de algumas 
colectividades?

Sabia que…   
• sempre com a oposição da CDU, e apenas 
visando o lucro, a empresa municipal 
EMEL aumentou o número de lugares de 
estacionamento tarifado à custa da mobilidade 
automóvel na Alameda António Sérgio, reduzindo 
a progressão a uma única faixa? 

• com essa alteração a recolha do lixo passou 
a estar condicionada porque o camião da 
recolha não pode manobrar no traçado? E que 
a imobilização de uma viatura na via impede 
a progressão das viaturas que lhe sucedem, 
originando filas desnecessárias e evitáveis?

• o executivo da Câmara Municipal de Lisboa 
aprovou, por proposta da CDU, a construção de 
parques de estacionamento gratuitos, dissuasores 
do transporte individual para o centro da cidade, 
mas que no lugar deles construiu parques pagos 
explorados pela empresa municipal EMEL?
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