
ESTRELA

Leonor Moniz Pereira
PRIMEIRA CANDIDATA À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

João Ferreira
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Tiago Mendes
CANDIDATO A PRESIDENTE DA

JUNTA DE FREGUESIA DA ESTRELA

CANDIDATOS
À ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DA ESTRELA

Catarina Trigo
TÉCNICA S. ADMIN. PÚBLICA

Hugo Mendes
EMPREGADO DE BALCÃO

Diana Conceição
TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO

Maria Odete Silva
EMPR. ESCRITÓRIO (REFORMADA)

Acácio Vicente
FUNC. SEGUROS (REFORMADO)

Flavio Gil
ACTOR

MANDATÁRIO DA CDU NA ESTRELA

Elsa Figueiredo
EMPR. ESCRITÓRIO (REFORMADA)

Inês Costa
ENFERMEIRA (APOSENTADA)

Carlos Vicente
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Teresa Diniz
TÉCN.ARTES GRÁFICAS

Paula Barata
ASS. IMPRENSA

Aurélilo Vicente
APONTADOR METALÚRGICO

Verónica Reis
ENFERMEIRA

António Pedro
OPERÁRIO FABRIL

Adelaide Silva 
ADMINISTRATIVA (APOSENTADA)

Carlos Silva
DESIGNER

Nádia Nogueira
TÉCNICA SUPERIOR

Fátima Sá
PROFESSORA (APOSENTADA)

Luís Maçarico
ANTROPÓLOGO (APOSENTADO)

Helena Alves
EMPR. ESCRITÓRIO (REFORMADA)

Sebastião Melo
METALÚRGICO (REFORMADO)

(APOSENTADA)

Por um novo rumo para a Estrela a CDU propõe: 

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

Melhoria dos parques infantis e que permitam a inclusão 
de todas as crianças. 
Integral recuperação da Praça da Armada.
Reeditar a Feira das Artes e Saberes nos jardins, praças 
e largos.
Jardim de Santos com horário adequado às 
necessidades da população. 
Criação de um parque infantil no Ceuta Sul.

TAPADA DAS NECESSIDADES

Reverter o projeto de concessão!
Reivindicar junto da CML a sua responsabilidade 
pela recuperação e conservação da Tapada das 
Necessidades, garantindo o devido aproveitamento do 
edificado, acautelando os impactos na fauna e flora e 
respetiva manutenção. Face à acentuada deterioração é 
urgente a intervenção no Muro circundante.
Implementar um programa de visitas guiadas e 
temáticas, alertando para salvaguarda do património 
histórico e cultural.

Tiago Mendes 
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HABITAÇÃO E TURISMO

Criar condições de alojamento acessíveis a todos 
(jovens e idoso) reabilitando as casas camarárias 
devolutas e arrendá-las a valores acessíveis, instando 
a CML a concretizar o aprovado Programa Municipal 
Arrendamento a Custos Acessível, proposto pela CDU. 
Exigir que a CML limite o alojamento local de forma a 
garantir os equilíbrios na freguesia.  
Programa de apoio para pequenas intervenções e 
remodelações, garantindo a segurança e higiene em 
habitações mais degradadas. 
Verificar condições de habitabilidade (especialmente: 
Pátio Bastos, Madragoa, Rua da Costa, Rua Possidónio da 
Silva, Rampa das Necessidades, Rua Correnteza de Baixo, 
Beco dos Contrabandistas e Rua do Arco a Alcântara). 
Apoio jurídico gratuito para famílias que sejam 
confrontadas com processos despejo.

Votar CDU na Freguesia, na Câmara e na Assembleia 
Municipal é defender estas propostas para a Estrela, é 
defender o “Direito à Cidade”

VOTA  CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA    
PCP - PEV

Defender a Escola Fernanda de Castro e a Escola 
72, dotando-as das condições necessárias. Apoio e 
cooperação com as diversas instituições de ensino.
Promover atividades também para a faixa etária entre os 
12 e os 18 anos. 
Concretização de um espaço infanto-juvenil de livre 
acesso.
Instalar na freguesia um posto informático de livre 
acesso.
Realização de Exposições diversas (por exemplo artes 
plásticas).
Desenvolvimento de teatro de rua, promover exposições 
fotográficas e/ou documentais sobre a freguesia e os 
seus bairros.
Valorizar e dar apoio à Marcha da Madragoa, pela sua 
história e tradição. 
Acções de leitura em jardins e locais históricos.
Gratuitidade dos programas de férias.

COMÉRCIO 

Apoiar a gastronomia local, divulgando os restaurantes, 
padarias e pastelarias.
Criação de um programa de descontos/incentivos para 
recenseados aplicável no comércio local.
Ligação com os comerciantes – saber os seus problemas, 
anseios e preocupações, interesses e direitos, em especial 
dos negócios familiares.
Promover e apoiar a criação de uma associação de 
comerciantes.
Vales a utilizar no comércio local e à escolha de cada 
família.

HIGIENE URBANA

Uma resposta preventiva e adequada! 
Deservagem célere e regular em todas as zonas da 
freguesia, tal como a lavagem e varredura das ruas. 
Reforço das equipas de higiene urbana.
Acções de sensibilização para mitigar o problema dos 
dejectos caninos na via pública. 
Aumento do número de Ecopontos em toda a freguesia.
Uma recolha de lixo eficaz, porta-a-porta, principalmente 
nas áreas que ficam aquém das condições de saúde 
pública (como sucede habitualmente no bairro da 
Madragoa e Ceuta Sul). 

TRANSPORTES, MOBILIDADE E 
ACESSIBILIDADE

Circuito de transporte porta-a-porta na 
freguesia com paragens em locais de 
referência.
Reivindicar junto da CML/CARRIS o reforço 
de carreiras e horários que se prolonguem 
até mais tarde e sejam mantidos ao fim-de-
semana.
As obras das estações de Metro (Santos 
e Estrela) devem garantir vistorias 
independentes aos imóveis afetados pela 
construção.
Defendemos o alargamento da Linha do 
Metropolitano a Alcântara/Belém, bem como 
a expansão até ao concelho de Loures.
Colocação de calçada antiderrapante nos 
passeios com declive acentuado. 
Retomar a passagem na linha do comboio na 
Av. Ceuta com garantia de segurança.

SEGURANÇA

Patrulhamento nos Largos de Santos e 
Vitorino Damásio, especialmente no horário 
noturno.
Urgente reforço da vigilância na Tapada das 
Necessidades. 
Responsabilizar CML para que junto das 
operadoras de “trotinetes” actuem perante 
obstáculos criados à população e trânsito. 
Requalificação dos muros da Rua Maria Pia, 
bem como no Logradouro da Projectada 
(traseiras da Calçada das Necessidades) e 
Calçada do Livramento.
Criação de passadeira no fim da Travessa do 
Possolo e fim da Calçada das Necessidades.
Requalificação das Ruas Vieira da Silva, 
Gilberto Rola e do Arco a Alcântara.
Repavimentação da Rua do Olival tal são os 
buracos em toda a sua extensão. 
Atempada pintura das passadeiras, bem 
como elementos dissuasores de velocidade 
automóvel.

INTERVENÇÃO LOCAL E SERVIÇOS
 
Pontos de atendimento da junta, descentralizadas, 
principalmente nas áreas mais distantes da sede, com 
horário alargado.
Salvaguardar os direitos das coletividades e dos seus 
espaços.
Recuperar a figura de Neptuno do chafariz da Praça da 
Armada. Valorização e alindamento de outros locais.
Produzir periodicamente um boletim informativo da 
Freguesia.
Avaliação e melhoramento dos espaços de animais de 
companhia, bem como campanhas de sensibilização para 
com dejetos e cuidados de saúde.
Requalificação do terreno na Travessa do Tesouro.

ACÇÃO SOCIAL, EMPREGO E SAÚDE

Gabinete de Psicologia para colmatar e direcionar os 
efeitos nocivos da pandemia. 
Reactar a Comissão Social de Freguesia, permitindo a 
discussão aberta e livre sobre problemáticas locais.
Mais e melhores cuidados de saúde primários e 
domiciliários (com especial atenção à população idosa), 
criando transporte gratuito para melhor acessibilidade ao 
Centro de Saúde.
Oferta diversa de atividades de lazer/recreio para 
população idosa.
Acabar com a precariedade laboral na Junta de 
Freguesia.

CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO PARA TODOS

Atividades gratuitas que promovam o intercâmbio 
geracional.
Ensino da língua portuguesa para estrangeiros.
Valorização da biblioteca e centro de documentação da 
Freguesia.
Promover na antiga creche do Jardim da Estrela 
atividades culturais e educativas em articulação com o 
Município. 
Valorizar o potencial e o legado das coletividades, entre 
outras instituições de base local.
Melhorar e aumentar os espaços dirigidos à componente 
desportiva. 
Criação de um Fórum Cultural para debate e a troca de 
experiências, no sentido de perceber e procurar soluções 
para as reais dificuldades do setor.

NOVO RUMO PARA 
A ESTRELA
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA

lisboa.cdu.pt

facebook/CDULisboa

twitter/CDU_Lisboa

instagram/CDU.Lisboa

Consulta aqui o 

Programa Eleitoral 

Municipal da CDU


