
SANTA 
MARIA MAIOR

SANTA MARIA MAIOR PRECISA DA CDU
Santa Maria Maior é a principal freguesia do centro 
histórico de Lisboa.
Fruto das políticas de direita dos sucessivos governos 
PS/PSD/CDS e do PS/BE na Câmara Municipal de 
Lisboa, contra as quais o PS na Junta de Freguesia 
nunca se opôs, a Freguesia perdeu nos últimos 4 anos 
cerca de 2000 eleitores.
Os custos da habitação subiram descontroladamente, 
fazendo com que a maioria da população não tenha 

possibilidade de morar na freguesia. Verificou-se um 
aumento insustentável do turismo e da especulação 
a ele associado, que levou à expulsão de moradores, 
à descaracterização do comércio e à apropriação do 
espaço publico pelos privados. A realidade tem vindo 
a confirmar aquilo que a CDU afirmou há 8 anos:  
que a reforma administrativa efectuada não serve 
nem as populações, nem os bairros. 
A CDU quer construir uma cidade de qualidade 
para todos!

CANDIDATOS

À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

DE SANTA MARIA MAIOR

Hugo Duarte 
ARQUITECTO

Eduardo Silva
AGENTE COMERCIAL

Isabel Labaredas
ARQUITECTA PAISAGISTA

Laura Torres
PROFESSORA

Sérgio Braz
ENGENHEIRO INFORMÁTICO

Lurdes Pinheiro
SECRETÁRIA

Hugo Barros
PRODUTOR CULTURAL

Conceição Silveira
TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Cristina Cardoso
ANTROPÓLOGA

Miguel Silva
CONSULTOR / PROGRAMADOR

Anabela Laranjeira
PROFESSORA

Raul Ramires
PROFISSIONAL SEGUROS

Silvina Antunes
EMPREGADA ESCRITÓRIO

Marco Costa
BARISTA

Gabriela Rosa
EMPREGADA ESCRITÓRIO

Tiago Santos
MÚSICO / LOCUTOR

Bernardo Vasconcelos
ESTUDANTE

Cecília Ribeiro
EMPREGADA BALCÃO E MESAS

Guilherme Fernandes
FUNCIONÁRIO POLÍTICO

João Silva
GESTOR COMERCIAL

Conceição Chitas
TEC. SUP. SERVIÇO SOCIAL

Jaime Salomão
SERRALHEIRO – REFORMADO

José Pinheiro
PORTAGEIRO

Paula Miranda
ARQUITECTA

Manuel Inácio
ESTIVADOR – REFORMADO

Marco Coelho
OPERADOR CALL CENTER

Leonor Moniz Pereira
PRIMEIRA CANDIDATA À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

João Ferreira
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Lurdes Pinheiro
CANDIDATA À PRESIDÊNCIA DA

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR
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A FREGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR 
PRECISA DA CDU, PORQUE:

• Somos uma presença constante junto da população, 

na sua luta diária em defesa do serviço público, 

dos bairros e da sua cultura;

• Temos propostas sérias e credíveis para

 o bem-estar das populações;

• Lutamos contra o trabalho precário e exigimos

 o cumprimento dos direitos dos trabalhadores

 e das suas condições de trabalho;

• Para a CDU, TRABALHO, HONESTIDADE
 e COMPETÊNCIA, são princípios que afirmamos 
 todos os dias, nas diversas formas de exercício

 de poder.

TRABALHO E ECONOMIA: 
• Mais incentivos ao comércio local e à implantação 

de actividades alternativas ao turismo;

• Maior fiscalização para o cumprimento da 
legislação do Alojamento Local e exigência de 
melhores condições para os trabalhadores deste 
sector;

• Maior protecção ao comércio local e   
implementação de um plano de salvaguarda 
e valorização das lojas históricas; 

• Apoio e promoção da actividade dos artesãos 
instalados na freguesia;

• Restrições à abertura de mais supermercados,  
que prejudicam o comércio de rua;

• Fim do trabalho precário na Junta e garantia de 
melhores condições, formação e equipamentos 
para os funcionários.

A CDU PROPÕE

COMUNIDADES | ENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO: 
A população da Freguesia integra pessoas de 
proveniências muito diversas e esse é um factor 
enriquecedor, que importa valorizar.

A CDU propõe:
• Reunir regularmente com as associações 

representativas das diversas comunidades;

• Criar centros de aprendizagem da língua   
portuguesa;

• Promover em conjunto com as associações e 
colectividades, semanas de gastronomia, artes e 
espetáculos de cada comunidade;

• Criar o “Festival Maior” um acontecimento anual 
centrado na interacção, convívio e partilha das 
diversas comunidades.

A CDU distingue-se pela dimensão 
democrática e participativa da sua acção, 
exercendo cargos públicos com rigor  
e transparência. Somos uma equipa de 
gente honesta, competente e conhecedora 
dos problemas, com provas dadas  
na defesa das causas das populações,  
dos trabalhadores e dos bairros.

COMPROMISSOS:

ALFAMA
Exigir à CML a construção de habitação

municipal no Largo de S. Miguel;

Exigir à CML a construção de creche para

bebés;

Lutar com a população pela reabertura da

esquadra da PSP;

Lutar com a população pela reabertura de 

uma agência bancária.

MOURARIA
Exigir à CML a criação de creche e de

Jardim de Infância e ATL;

Criação de instalações sanitárias públicas;

Exigir à CML a Implementação do projecto

do Martim Moniz – Uma Praça para todos.

BAIXA E CHIADO
Exigir à CML a efectiva discussão e

participação pública o plano de Zona de

Emissões Reduzidas Avenida Baixa-Chiado;

Implementar uma rede de bancos de

descanso e de bebedouros na zona da Baixa;

Reforçar o policiamento de proximidade

na Praça do Rossio e ruas adjacentes.

CASTELO E SANTIAGO
Exigir à CML a discussão pública da

requalificação do Pátio D. Fradique;
Exigir à CML o levantamento dos fogos

municipais e da sua ocupação;

Desenvolver actividades culturais para

crianças e idosos, em conjunto com a EGEAC.

POR UMA FREGUESIA 

ONDE SEJA BOM VIVER!

HABITAÇÃO:
• Uma nova política de habitação;
• Revogação da Lei das Rendas;
• Incentivo ao arrendamento de longa duração;
• Congelamento de novas licenças para alojamento

local;
• Reabilitação de imóveis municipais que se 

encontram devolutos.

TRABALHO PROXIMIDADE:
• Gabinetes de proximidade e integração em cada 

bairro;
• Equipas de apoio ao domicílio, nas áreas de 

enfermagem, acompanhamento psicológico,  
apoio alimentar, reparações e pequenas obras;

• Aumento e reforço do policiamento de proximidade.

AMBIENTE E ESPAÇO PÚBLICO:
• Reforço das equipas de limpeza em toda 
 a freguesia;
• Colocação de contentores subterrâneos para  

a recolha do lixo;
• Gestão integrada do arvoredo e espaços verdes 

e mais campanhas de sensibilização ambiental;
• Criação de uma rede de bebedouros públicos nas 

praças e jardins;
• Alargamento do horário dos Parques Infantis;
• Imediata reabilitação da Praça do Martim Moniz;
• Controlo e redução dos níveis de poluição do 

terminal de cruzeiros. 

EDUCAÇÃO E CULTURA:

• Reabiltação da Escola EB1 do Castelo, correcção  
de anomalias na escola Maria Barroso, permitir  
a confecção local das refeições;

• Divulgar o património cultural dos Bairros da 
Freguesia, do Fado ao edificado e promover  
a história das águas de Alfama;

• Revitalizar os lavadouros para actividades culturais, 
em particular com as comunidades migrantes;

• Reforçar o desenvolvimento das actividades das 
colectividades culturais, fomentando intercâmbios 
com outras estruturas;

• Criar oficinas de formação na área do espectáculo;
• Organizar a Semana dos Jogos da Freguesia, 

envolvendo as Colectividades de Bairro e a Semana 
da Juventude, com concertos, debates e actividades 
desportivas;

• Criar a Semana da Cultura, para homenagear e 
evocar todos os vultos que nasceram ou residiram 
na Freguesia.

MOBILIDADE E TRANSPORTES:
• Reforço das carreiras 12 e 28 do eléctrico e a 

possível criação de novas carreiras nos bairros;

• Preservação e valorização da calçada portuguesa  
e uma adequada manutenção dos passeios em 
toda a Freguesia;

• Alargamento do horário de funcionamento das 
escadas rolantes das Escadinhas da Saúde e do 
elevador da Norberto Araujo;

• Aumento do serviço PORTA a PORTA;
• Melhoria do sistema de acesso aos bairros e do 

estacionamento existente;

• Aumento dos locais de estacionamento destinado  
a residentes e comerciantes;

• Reconversão de espaços municipais existentes, em 
postos de recolha e parqueamento de bicicletas. 

• Maior fiscalização ao uso de trotinetes e TUK-TUK.

PROGRAMA COMPLETO >
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