
SANTA MARIA MAIOR

O mandato autárquico que agora termina 
fica marcado pela maior desertificação e 
descaracterização de que há memória na 
nossa freguesia.
O Governo do PS não quer revogar a lei das 
rendas aprovada pelo PSD/CDS, que tem 
levado ao afastamento das populações, 
colectividades e comerciantes dos nossos 
bairros, ao mesmo tempo que promove uma 
especulação imobiliária desenfreada.

A CDU valoriza a luta da população da 
freguesia pela construção de habitação 
nos bairros, como no Largo de São Miguel, 
contra as alterações urbanísticas que 
prejudicam moradores e a vivência colectiva, 
como a transformação do Palácio de Santa 
Helena em condomínio de luxo, e em defesa 
do espaço público, como a luta contra a 
privatização da praça do Martim Moniz.

PELO DIREITO 
À CIDADE

POR UMA LISBOA COM VIDA Ouvindo a população e conhecendo os seus 
anseios, os eleitos da CDU denunciaram 
políticas erradas, exigiram respostas e 
apresentaram propostas para ir ao encontro 
das suas necessidades e expectativas.

EXIGÊNCIA E RIGOR NA DEFESA DA 
POPULAÇÃO
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia 
participaram empenhada e activamente nas 
reuniões e sempre que possível intervieram 
para a resolução dos problemas locais.  
Com uma intensa acção fiscalizadora, 
tomaram posição em defesa dos bairros 
e populações e mostraram caminhos 
alternativos face às más decisões do 
executivo.

No âmbito dessa acção, apresentaram 
diversos requerimentos e moções, dos quais 
se destacam:

Na área da Habitação: pela construção de 
habitação em Alfama e a necessidade de 
repovoar o centro histórico

No Comércio: pela salvaguarda do comércio 
tradicional e valorização das lojas históricas;
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Na Educação: propostas de reforço de 
assistentes operacionais nas escolas e da 
desinfecção das salas de aula

Na Cultura, Lazer e Espaço Público: pela 
preservação e valorização da Calçada 
Portuguesa, pela colocação de bancos na 
Baixa e implementação de uma rede de 
bebedouros e casas de banho públicas.  
Por uma adequada manutenção dos 
espaços de lazer e de cultura ao ar livre, pela 
melhoria das condições dos balneários e pela 
requalificação do pátio de Dom Fradique.

Na Segurança: pelo reforço do policiamento 
de proximidade e contra o encerramentos das
esquadras.

No Apoio Social: Pelo reforço da rede de apoio 
ao domicílio, e pela criação de equipas 
técnicas destinadas a melhorar as condições 
de salubridade e acessibilidade nas 
habitações carenciadas. 

No Trabalho: pela melhoria das condições 
de trabalho para os trabalhadores da Junta, 
pela aplicação do suplemento de penosidade 
e insalubridade; bem como o pagamento 
regular aos prestadores de serviços;

Outras áreas: tomaram posição contra o 
encerramento dos balcões da CGD e Novo 
Banco, em Alfama e dos postos dos CTT.

ACÇÃO NA CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Na vasta intervenção dos eleitos da CDU foram 
dirigidas a estes órgãos muitas propostas, 
requerimentos e moções para melhorar as 
condições de vida dos nossos fregueses.

Destacam-se: a criação de quotas máximas 
para o Alojamento Local; a revogação da Lei 
das Rendas; as obras nas escolas da freguesia, 
o futuro do Martim Moniz, a regulação do uso 
das trotinetes, a salvaguarda do Lusitano Clube 
e o apoio às colectividades, a localização  
do Museu Judaico; a defesa da Estação de Stª 
Apolónia; a denúncia das condições precárias 
do Posto de Limpeza da Rua dos Sapateiros e 
as obras na Sé.

Por proposta da CDU, foi aprovado o Programa 
Municipal de Arrendamento a Custos Acessíveis 
- PACA, para a reabilitação do património 
municipal. É ainda importante relembrar que 
a transformação do quarteirão da Pastelaria 
Suíça num centro comercial foi aprovada na 
Câmara apenas com o voto contra da CDU.

A CDU realizou visitas à freguesia, contactou 
moradores, comerciantes, instituições e
trabalhadores da Junta, organizou Tribunas 
Públicas e acções de protesto, em defesa dos 
direitos da população.

A POPULAÇÃO SABE QUE PODE 
SEMPRE CONTAR COM A CDU!
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