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Pela Tapada aberta a todos
 A luta continua!

A manutenção da abertura pública da Tapada das Necessidades e da sua requalificação e 
revitalização é uma reivindicação de toda a população de Lisboa. A CDU entende, desde há muito, 
que é fundamental lutar pela salvaguarda deste magnífico espaço verde da cidade e incluiu, no seu 
programa eleitoral para a Freguesia, medidas concretas de requalificação e de utilização sustentada 
do espaço pelas populações, colectividades e artesãos. 
Por proposta da CDU foi aprovada por unanimidade uma moção na assembleia de freguesia dos 
prazeres que chama a atenção para o estado de degradação da Tapada. Esta moção foi enviada a 
todos os intervenientes naquele espaço bem como à Câmara e Assembleia Municipal.
Os vereadores do PCP visitaram a Tapada das Necessidades, ouviram a população e apresentaram 
na CML uma proposta que dá ao Município a responsabilidade de conservação, manutenção e 
gestão do espaço exterior da Tapada, que permita a utilização das edificações abandonadas por 
parte da Junta de Freguesia dos Prazeres, para albergar actividades de interesse para a população 
local. Esta proposta foi aprovada em reunião de Câmara por unanimidade.
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É da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Lisboa a limpeza da Cidade de Lisboa.
A Câmara Municipal pouco tem feito nesse 
sentido, e a nossa Freguesia não é excepção.
Desde a limpeza das ruas até à colocação de 
novos ecopontos, a Câmara Municipal tem 
falhado em toda linha.
É o caso da "porta de entrada" da freguesia, o 
Largo de Alcântara, onde os restaurantes e 
talhos da zona são de facto o exemplo do que 
não se deve fazer em matéria de higiene pois as 
águas sujas da limpeza dos respectivos 
estabelecimentos são deitadas directamente 
para a rua, águas fétidas que deixam poças de 
cheiro nauseabundo por onde temos de passar. 
Chamamos igualmente a atenção para a 
necessidade de colocação em toda a freguesia 
de pontos de recolha de dejectos caninos em 
que os donos dos animais possam ser 
sensibilizados para não deixarem a rua suja 
quando passeiam os seus animais domésticos.
Além da sensibilização dos moradores, também 
a Câmara Municipal tem uma palavra a dizer 
sobre esta matéria.

Limpeza da freguesia:

Precisa-se!

Já há vários anos que o muro, junto à Capela dos 
Triunfos, no arruamento que dá acesso à 
Estrada do Loureiro e ao Pátio Bastos, ruiu 
criando um grave perigo para os automobilistas 
e moradores da zona.

Já há muitos anos que a CDU alerta a Câmara 
Municipal de Lisboa para o problema, e até 
agora não houve qualquer intervenção para a 
resolução do problema.

Como a Câmara Municipal (porque é da sua 
responsabilidade) não faz nada, foi colocada 
uma rede no local para atenuar o perigo de 
acidente na Zona.

A CDU exige a resolução urgente desta 
perigosa situação.

O muro da vergonha

Junto com as populações!
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Em Novembro de 2007, a 

Direcção Geral do Tesouro e 

Finanças manifestou a intenção 

de denunciar os protocolos 

existentes e de transferir todas 

as responsabilidades relativas à 

Tapada das Necessidades para 

a Secretaria-geral do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros.

Esta atitude revela um desprezo 

para com o papel que a Câmara 

Municipal e a Junta da Freguesia 

dos Prazeres têm vindo a 

desempenhar desde há 18 anos 

na valorização e manutenção da 

Tapada das Necessidades e não 

dá quaisquer garantias de que 

aquele magnífico espaço da 

c idade de  L isboa possa 

continuar a ser utilizado em 

benefício das respectivas 

populações. 

Na Assembleia da República, o 

PCP através de uma Pergunta 

questionou o Governo sobre qual 

a solução que tenciona adoptar 

quanto ao futuro da Tapada das 

Necessidades e como encara as 

posições assumidas pela 

Câmara Municipal de Lisboa e 

pela Junta de Freguesia dos 

Prazeres sobre essa matéria, 

tendo em atenção o papel 

relevantíssimo que essas 

autarquias têm vindo a assumir e 

continuam dispostas a assumir 

na manutenção e valorização 

desse magnífico espaço, em 

benefício das populações da 

cidade de Lisboa e dos visitantes 

da Tapada em geral.

Cá estamos mais uma vez a dar 
conta à população da nossa 
Freguesia da actividade do 
pelouro que a CDU tem no 
E x e c u t i v o  d a  J u n ta  d e  
Freguesia dos Prazeres.
Continuamos a desenvolver o 
nosso trabalho no âmbito da 
Acção Social, apesar de 
algumas dificuldades criadas 
pelo actual Executivo PS/BE da 
Câmara Municipal de Lisboa.
Dando cumprimento ao nosso 
P r o g r a m a  E l e i t o r a l ,  
continuamos a organizar as 
actividades de animação, para 
os jovens e idosos da nossa 
Freguesia, com vista a fomentar 
o encontro, convívio e o bem-
estar da nossa população.

Estamos a cumprir 
o programa eleitoral da CDU

Pensamos ser justo mencionar 
que temos contado com a 
preciosa colaboração das 
Colectividades da Freguesia na 
concretização de muitas das 
nossas iniciativas.
Temos no entanto consciência 
que com o agravamento das 
c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  d o s  
Portugueses, com repercussões 
mais gravosas nos mais 
desfavorecidos, maior será a 
necessidade de intensificar o 
contacto com as instituições de 
Solidariedade Social, de forma a 
acompanhar socialmente quer 
as famílias quer as situações 
individuais.

Os elei tos da CDU na 
Assembleia de Freguesia dos 
Prazeres têm pautado a sua 
intervenção lutando pela 
reso lução das grandes 
preocupações sentidas pela 
população da freguesia. 
Nesse contexto, podemos 
afirmar com inteira justiça que 
Honestidade, Trabalho e 
Competência não são apenas 
um mero slogan de campanha 
eleitoral, são antes de mais, 
expressão da real idade 
concreta do trabalho dos 
nossos eleitos, ora alertando 
para a a necessidade de 
acautelar as travesssias de 
peões na Freguesia, ora  
contra eventuais tentativas de 
limitar os serviços públicos 
(escolas e centro de saúde). 
Foi  nesse sent ido que 
apresentámos ao longo do 
manda to  p reocupações  
relativas às dificuldades de 
âmbito local sentidas pelas 
populações, como discutimos 
e valorizámos a defesa dos 
ideais de Abril e o ataque aos 
serviços públicos realizados 

pelas políticas de direita do 
PS, PSD e CDS-PP. 
E é com a coerência de 
princípios que sempre nos 
i d e n t i f i c o u  q u e ,  a o  
apresentarmos na sessão da 
Assembleia de Freguesia de 
17 de Abril, uma moção 
saudando as datas de 25 de 
Abril e 1º de Maio não 
pudemos deixar de referir 
essas más políticas do 
governo, daí vermos como 
consequência a nossa moção 
rejeitada com os votos contra 
dos eleitos desses partidos 
(só os independentes votaram 
favoravelmente com a CDU)! 
A CDU defenderá sempre e 
a t é  à s  ú l t i m a s  
consequências os direitos e 
interesses da população 
dos Prazeres, assumindo-
se como força alternativa à 
gestão da nossa Freguesia: 
Sabemos fazer mais; faremos 
seguramente melhor! 

Honestidade, Trabalho e Competência!
Balanço do Trabalho Autárquico CDU

As Colectividades, continuam 
a ser estruturas com um papel 
i m p o r t a n t í s s i m o  n o  
desenvolvimento desportivo e 
cultural dos seus Associados e 
das populações envolventes.
A diminuição dos apoios 
financeiros e estruturais por 
parte do Governo e da Camara 
Municipal de Lisboa têem 
criado sérias dificuldades à 
sua manutenção bem como ao 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  

act iv idades desport ivas e 
cu l tura is  mot ivadoras em 
especial para as camadas mais 
jovens.
A CDU na freguesia dos 
Prazeres manifesta o seu total 
apoio a todos os dirigentes 
Associativos da Freguesia, no 
combate pela alteração de 
políticas governamentais e 
camarárias que permitam às 
Colectividades  cumprir a sua 
importante função social.

Movimento associativo popular 

Só depende de si! 
Conte connosco! 

Pela Tapada aberta a todos

A luta continua!


