
6 DEZEMBRO 2007 – Visita CDU à 
Freguesia de Alvalade

Tomámos  de  novo  o  pulso  a  algumas 
realidades da freguesia, repetindo o itinerário 
de Abril de 2005. Verificámos que, apesar da 
apresentação à  C.M.Lx  de alguns problemas 
então  detectados  pelos  vereadores  do  PCP, 
tudo continua na mesma.  O elevador para 
deficientes da passagem aérea pedonal 
sobre  a  linha  de  caminho  de  ferro 
continua  sem  funcionar.  A  sede 
provisória  do  Grupo  Dramático  Ramiro 
José,  sem condições  mínimas,  persiste, 
estranhando-se que a nova sede, pronta 
há mais de um ano e meio, continue sem 
ser  entregue.  O  mercado  de  levante, 
provisório há mais de 40 anos, lá está, 
no mesmo sítio, com precárias condições 
de  funcionamento  para  vendedores  e 
utentes. E, cem metros acima, continua 
o  espaço  degradado  que  é  a  Vila 
Afifense, sem plano de reconversão que 
se conheça.  A CDU voltará a levantar estas 
questões na C.M. Lisboa.

12 DEZEMBRO 2007 – Assembleia 
de Freguesia de Alvalade

PLANO  E  ORÇAMENTO  PARA  2008 –  A 
CDU apresentou  uma Proposta  de  Alteração 
às rubricas Acção Social/3ª Idade, Cultura e 
Juventude  com o  propósito  de  enriquecer  o 
número  e  a  qualidade  de  actividades  a 
proporcionar  às  populações,  dado  o  muito 
vago,  impreciso  e  pouco  ambicioso  Plano  e 
Orçamento  apresentado  pelo  executivo,  na 
continuação, aliás, do que tem sido hábito. 
A CDU lembrou que: 1- em anos anteriores, 
apesar  da modéstia  das  verbas  atribuídas  a 
estas  rubricas,  só  uma  pequena  parte  foi 
gasta,  revertendo  o  excedente  para  contas 
bancárias  da  Junta;  2  –  as  verbas 
descentralizadas  pela  Câmara  M.  de  Lisboa 

para  as  Juntas  são  para  ser  aplicadas  em 
obras e iniciativas que melhorem a qualidade 
de  vida  das  populações  e  não  para  serem 
rentabilizadas  em  Bancos;  3  –  a  falta  de 
espaço  e  a  ausência  de  uma  nova  Sede  e 
Centro de Dia,  sendo motivo de reclamação 
de todos e de exigência da sua concretização 
urgente,  não  pode  ser  impeditiva  do 
desenvolvimento de actividades no imediato.

Com estes  pressupostos  a  CDU propôs  uma 
série  de  iniciativas,  diligências  e  actividades 
nas rubricas mencionadas como, por exemplo, 
o aluguer de espaços para suprir as carências 
existentes,  a  contratação  de  um  animador 
cultural,  a  promoção  de  espectáculos  e 
exposições  na  freguesia  e  na  cidade,  a 
colaboração do pequeno comércio, a melhoria 
e ampliação do Plano Assistencial combatendo 
a  solidão  dos  idosos,  o  retomar  de  um 
Programa Acção Praia -Campo para seniores, 
a  solicitação  à  C.M.Lx  de  empréstimo, 
transporte,  montagem/desmontagem  e 
electrificação  gratuitos  de  tendas  e  de 
estrados, mesas e cadeiras para todos os fins 
que  o  exigirem.  Muitos  dos  item  propostos 
apenas  requerem  contactos  com  entidades 
oficiais/ privadas e não gastos muito grandes.
A CDU sugeriu um reforço de 50% nas verbas 
para  a  Acção  Social/3ª  Idade,  Cultura  e 
Juventude,  (verbas  a  retirar  de  uma  das 



contas  bancárias  da  Junta)  para  levar  à 
prática o proposto.
A  Proposta  foi  energicamente  recusada pela 
maioria PSD que se refugiou no argumento de 
que não estava apresentada de acordo com as 
tramitações  legais,  isto  é,  não  havia 
correspondência entre as rubricas e o valor a 
destinar-lhes.  A  Proposta  foi  apodada  de 
brincadeira,  contrapuseram  que,  em  vez  de 
espectáculos  de  música  clássica  com alguns 
membros  da  Gulbenkian  e  de  conversa  de 
escritores  com  os  reformados  da  freguesia, 
deveriam antes  contratar-se  a  Orquestra  de 
Viena  e  a  Doris  Lessing,  prémio  Nobel  da 
Literatura…,  como  se  fosse  uma  heresia 
proporcionar qualidade às pessoas! Assim se 
vê quem brinca!

A  CDU  lamenta  que,  face  ao  muito 
trabalho a desenvolver para melhorar a 
qualidade de vida dos idosos, dos jovens 
e da população em geral da freguesia de 
Alvalade, a Assembleia de Freguesia e o 
executivo  nem  se  tenham  dado  ao 
trabalho de apreciar as sugestões sérias 
e construtivas da Proposta para depois 
ser  possível  a  sua  conversão  aos 
critérios  técnicos  e  legais  exigidos.  A 
Proposta foi recusada com o único voto a 
favor da CDU.
Outras intervenções CDU na 
Assembleia de Freguesia

Perguntámos ao executivo se havia novidades 
nos  contactos  com  o  Teatro  Municipal 
Maria  Matos  e  os  cinemas  King  e 
Quarteto sobre a proposta da CDU aprovada 
em Assembleia de Freguesia de Junho 2007. 
Não tivemos resposta.
Vitrinas  de  Informação  da  Junta – 
voltámos a lembrar que falta a colocação de 
duas já acordadas, uma perto da Escola 24, 
no Bairro de S. Miguel  e outra na Estação 
Roma  –  Areeiro.  Repetimos  que  a  Junta 
deve fazer um esforço para tornar as vitrinas 
mais apelativas e, se possível, electrificá-las.
A  CDU  propôs  que  se  apresente  à  C.M. 
Lisboa  a  sugestão  de  instalar  luzes  nas 
passadeiras de peões  ,   a serem iluminadas 
quando  escurecer,  para  fazer  abrandar  os 
automóveis e proteger melhor os peões.
Voltámos a colocar  o problema do muro 
no  cruzamento  da  R.  Conde  de 
Sabugosa  com  a  R.  Coronel  Bento 
Roma que ocupa todo o passeio.
A  CDU  fez  uma  proposta  para  que  a 
Câmara M. de Lisboa atribuísse o nome 
de José Cardoso Pires,  ilustre escritor 
que  viveu  vários  anos  na  nossa 
freguesia,  à  Biblioteca  Municipal  de 
Alvalade. Foi recusada  .  

* * * * * * * *

SOS Lisboa! CDU Alerta!

Participe na melhoria da Cidade!

O  espaço  público  da  Cidade  piora  a  olhos  vistos.  A  degradação  atinge  passeios, 
passadeiras, espaços verdes e ajardinamentos, bancos e outros equipamentos, iluminação 
pública, ecopontos, contentores e zonas envolventes. A lavagem das ruas deixou de ser 
feita.
Os vereadores da CDU decidiram abrir  uma linha especial  acessível  aos munícipes  que 
queiram participar na campanha para reclamarem a melhoria das condições de vida na 
Cidade. 
O resultado desta recolha de dados será levada às sessões da CML com o fito de dar solução aos 
problemas.

Formas de contactar com o Gabinete do PCP na Câmara de Lisboa para este fim:
- tel.: 21 322 72 62
- e-mail: soslisboacdualerta@gmail.com
- fax: 21 322 70 17
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