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Moradores do Bairro dos Lóios

Nas eleições autárquicas de 11 de Outubro, 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.

Como sabe, a CDU teve um papel fundamental na Assembleia da República na 

retirada dos imóveis à Fundação D. Pedro IV, resolvendo uma situação injusta 

criada pelo Governo PSD de Santana Lopes. Uma batalha foi ganha. Falta, no 

entanto, garantir aos moradores que o queiram a possibilidade de comprar as suas 

casas a um preço justo ou em alternativa garantir que as rendas com carácter 

social se mantenham. O PS, através do IHRU, tem colocado obstáculos à 

concretização desse direito. A CDU na Junta de Freguesia, ao contrário do actual 

executivo PS/PSD, não deixará que o IHRU se converta numa nova Fundação D. 

Pedro IV e lutará contra qualquer tentativa de aplicação do actual regime de renda 

apoiada. 

A CDU com a presidência da Junta de Freguesia de Marvila trabalhará para 

recuperar o espaço público degradado e abandonado e para melhorar a limpeza e 

a higiene urbana. 

A beneficiação e manutenção geral do pavilhão dos Lóios serão uma prioridade, 

bem como a sua gestão adequada à promoção da actividade desportiva como 

parte de um estilo de vida saudável e como forma de integração social.

Exigiremos o reforço do policiamento pedonal e promoveremos encontros 

periódicos com as forças de segurança, escolas, associações de moradores e 

outras instituições com vista a combater o vandalismo e o crescente sentimento de 

insegurança.

Acompanharemos permanentemente o funcionamento do Centro de Saúde dos 

Lóios, exigindo que o mesmo seja um Centro de Saúde digno desse nome, com 

uma equipa médica estável e com o pessoal e equipamentos necessários.

A CDU, ao longo destes quatro anos, esteve atenta aos problemas do bairro e 

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

consegue melhorar as condições de vida das populações e é consigo que 

queremos encontrar as melhores soluções para os múltiplos problemas de que o 

bairro padece.

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

criaremos uma Marvila com mais qualidade. 

Uma Marvila com Futuro. 

A CDU conta consigo!


