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Moradores dos Bairros do Armador e Flamenga

Aproximam-se as eleições autárquicas de 11 de Outubro. Nesse dia, os 

Marvilenses terão a oportunidade de dizer de sua justiça sobre a actuação da 

coligação PS/PSD que dirigiu os destinos da nossa freguesia nos últimos 

quatro anos. Será uma oportunidade para demonstrarmos a nossa insatisfação 

perante a obra desenvolvida – ou falta dela - por quem prometeu muito, mas 

nada fez em prol da população.

A construção da nova escola no Bairro do Armador e as obras de recuperação das 

paredes exteriores dos prédios recentemente iniciadas, desde há muito 

reclamadas pela CDU são positivas, pecando, no entanto, por insuficientes e 

tardias.

A degradação do edificado e do espaço público avança e a limpeza e a higiene 

urbana são deficientes. A insegurança da população é crescente. 

A CDU, ao longo destes quatro anos, esteve atenta aos problemas dos bairros e 

propôs soluções à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal. Só com trabalho se 

consegue melhorar as condições de vida das populações. Não temos medo do 

trabalho e é consigo que queremos encontrar as melhores soluções para os 

múltiplos problemas de que os bairros padecem.

Assim, a CDU com a presidência da Junta de Freguesia de Marvila trabalhará para 

recuperar o espaço público degradado e abandonado nos dois bairros e para 

melhorar a limpeza e a higiene urbana. Continuaremos a pressionar para a 

redução significativa das taxas de ocupação das lojas municipais, em grande parte 

abandonadas.

Estaremos ao lado das associações, apoiando-as nomeadamente na isenção de 

pagamento de taxas.

Promoveremos protocolos com a Gebalis para a manutenção do edificado e do 

espaço público, bem como na criação de condomínios sempre se justifique.

A Terceira Travessia do Tejo e a construção do Hospital de Todos os Santos, velha 

reivindicação da CDU, bem como a instalação do IPO, são uma oportunidade para 

a requalificação do espaço público e particularmente para o desenvolvimento da 

actividade comercial, com a consequente criação de novos empregos, que 

procuraremos ajudar a concretizar em beneficio dos moradores dos bairros 

circundantes. 

Estaremos atentos aos problemas relacionados com o ruído e com as emissões de 

gases poluentes, bem como com o impacto visual no território que a nova ponte 

necessariamente acarretará.

Propondo soluções para o presente e antecipando os desafios do futuro, criaremos 

uma Marvila com mais qualidade. 

A CDU conta consigo! Para uma Marvila com Futuro.


