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Moradores do Bairro do Condado

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 quem prometeu muito, mas nada fez em prol da população.

Foram quatro anos perdidos para o Bairro do Condado. Quatro anos de 
degradação do edificado e do espaço público. As torres e bandas estão mais 
degradadas, os elevadores continuam sem a manutenção devida, os 
equipamentos desportivos e de lazer estão ao abandono e os depósitos da água 
continuam um perigo redobrado. A limpeza e a higiene urbana são deficientes, 
resumindo-se às ruas principais do Bairro. A insegurança da população é 
crescente. 

Há poucos meses os Srs. Presidentes da Câmara Municipal e da Junta de 
Freguesia, visitaram o Bairro prometendo a demolição imediata das bandas que 
constituem o chamado “corredor da morte”. Passados todos estes meses, as 
nossas crianças continuam a passar por aquele corredor. A CDU sempre exigiu a 
demolição das bandas, pelo que ficará atenta para que a mesma não passe de 
uma simples promessa eleitoral.

A CDU apresenta a estas eleições para a Junta de Freguesia uma equipa 
experiente e competente, com largas provas dadas ao serviço de Marvila. Não 
temos medo do trabalho e é consigo que queremos encontrar as melhores 
soluções para os múltiplos problemas de que o bairro padece.

Pugnaremos junto da Câmara Municipal para que faça as obras de requalificação 
geral do Bairro previstas desde Janeiro de 2005. Exigiremos à Câmara mais 
limpeza e higiene urbana. Reivindicaremos do Governo um Policiamento de 
Proximidade. A polícia tem que sair das esquadras e vir para a rua.

Em colaboração com as diversas Instituições que intervêm no Bairro, 
implantaremos Programas e Projectos para a ocupação dos tempos livres dos 
jovens e dos mais idosos. Para os mais idosos estaremos também atentos às suas 
necessidades no apoio domiciliário.

Porque a manutenção do espaço público e do edificado requer intervenção quase 
diária e devidamente planeada, estabeleceremos com a Gebalis e com as 
Comissões de Lote e Associações de Moradores protocolos para a gestão e 
manutenção dos condomínios e das partes comuns. 

A Terceira Travessia do Tejo e a construção Hospital de Todos os Santos, velha 
reivindicação da CDU, são uma oportunidade para a requalificação do espaço 
público. Teremos, no entanto, que estar atentos aos problemas relacionados com o 
ruído e com as emissões de gases poluentes e, ainda, 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.


