
SANTO ANTÓNIO

A intervenção da CDU, na Assembleia 
de Freguesia, como força de oposição, 
caracterizou-se sempre pela sua 
seriedade e carácter construtivo, visando 
a defesa dos interesses e aspirações 
daqueles que habitam  e trabalham  
na freguesia de Santo António.

VOZ FIRME E ACÇÃO POSITIVA NA ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA
Com apenas um eleito, a CDU pautou a sua 
acção, ao longo dos últimos quatro anos, por 
uma linha de actuação que visou combater as 
opções das forças dominantes na cidade  
e impostas pelo PS, PSD, CDS e BE.

A CDU interveio de forma regular, na 
Assembleia de Freguesia, para denunciar 
os problemas que afectam os fregueses de 

PELO DIREITO 
À CIDADE

POR UMA LISBOA COM VIDA Santo António, com especial relevo  
para os problemas da higiene urbana, 
do estacionamento e da segurança pública.

Ao longo do ano, foram apresentandas 
diversas moções, entre as quais se destacam 
as saudações evocativas do 25 de Abril  
e do 1.º de Maio e as moções em defesa da 
escola pública e dos transportes públicos, 
os votos de pesar em homenagem a Ruben 
de Carvalho e a Fernanda Lapa.

Com grande combatividade, a CDU defendeu 
activamente os direitos dos trabalhadores da 
freguesia, alertando para a inadmissibilidade 
de situações de precariedade laboral e exigindo 
que a uma actividade permanente corresponda 
sempre um vínculo efectivo. Estabilidade, 
emprego de qualidade e condições de 
trabalho dignas são condições indispensáveis 
para trabalhadores que dão o seu melhor  
no serviço às populações.

A CDU esteve sempre presente na discussão, 
proposta e defesa das medidas que considera 
essenciais para se viver e trabalhar com 
dignidade e qualidade na freguesia de Santo 
António.
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A CDU teve uma acção preponderante no 
combate em defesa da Vila Martel, uma  
das mais históricas vilas da freguesia.  
De uma forma geral, o problema da 
habitação mereceu da CDU uma especial 
atenção, com especial incidência no  
combate ao despovoamento da cidade  
e na necessidade de criar condições para  
o retorno da Lisboa popular.

DIREITO À SAÚDE PARA TODOS 
Em Janeiro de 2020, a CDU lançou a acção 
«Faz falta um Centro de Saúde na área  
de São José e Coração de Jesus».  
Ao fim de sete anos desde o encerramento  
da extensão de saúde na Avenida Duque  
de Loulé, comprovou-se como a medida  
foi prejudicial aos utentes, especialmente os 
mais idosos e os que têm mais dificuldades 
para se deslocarem, como denunciou a CDU 
na acção que promoveu à frente das antigas 
instalações da extensão de saúde.

Esta luta foi perturbada pela situação 
epidémica, que acabou por dar mais razão 
à exigência de um Centro de Saúde nesta 
área da freguesia, objectivo que a CDU vai 
continuar a defender.

POR ESPAÇOS VERDES DE QUALIDADE
Em diversas intervenções na Assembleia  
de Freguesia e em deslocações aos locais,  

a CDU bateu-se pela requalificação, aumento 
e manutenção dos espaços verdes de Santo 
António.

A situação mais grave tem sido a que se vive 
no Jardim do Torel, cujos problemas não 
tiveram a melhor resposta por parte 
da Junta.

A falta de estruturas de apoio – bebedouros 
e casa de banho – e o mau estado de 
conservação constituem uma imagem de 
marca do abandono a que este importante 
espaço foi votado.

A CDU continuará a bater-se pela concretização 
do direito à cidade para todos, do qual faz 
parte a fruição dos espaços verdes, tão 
escassos na freguesia.

CAMPANHA “OLH’ Ó BURACO”
A CDU desenvolveu a campanha “Olh’ ó Buraco”, 
que visou chamar a atenção para o mau 
estado da calçada e das rodovias. 
A campanha fez com que aquilo que os 
moradores e comerciantes há muito sentem 
fosse também denunciado a quem nos visita. 
Da campanha fizeram parte cartazes em 
português, francês, inglês e alemão e foram 
assinaladas, no local, algumas das principais 
anomalias denunciadas por fregueses à CDU.
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