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Moradores dos Bairros Marquês de Abrantes, 
Salgadas e Alfinetes

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.

Estes bairros foram, nos últimos quatro anos, votados ao abandono quer pela 
Junta de Freguesia, quer pela Câmara Municipal, continuando por resolver os 
principais problemas dos moradores. A degradação do edificado e do espaço 
público avança e a limpeza e a higiene urbana são deficientes. A insegurança da 
população é crescente. Não existem espaços condignos que proporcionem às 
crianças e jovens o desenvolvimento da prática desportiva. Não existem apoios às 
colectividades e associações de moradores para que possam prosseguir as suas 
actividades de promoção social, cultural e desportiva.

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 o bairro padece.

Assim, a CDU com a presidência da Junta de Freguesia de Marvila trabalhará para 
ser dada a oportunidade de aquisição da habitação aos moradores que o desejem. 
Exigirá a construção de um polidesportivo que proporcione às crianças e jovens 
condições para o desenvolvimento da prática desportiva, bem como a instalação 
do ensino pré-escolar, com espaço de parque infantil ao ar livre, dirigido 
prioritariamente às crianças destes bairros.

Estaremos ao lado das associações. Quem promove o desporto ou a cultura, sem 
qualquer fim lucrativo, não pode estar sujeito ao pagamento de qualquer taxa de 
utilização do espaço público. Estaremos ao lado da Associação de Moradores do 
Bairro Chinês na exigência da recuperação do seu espaço, para que possa 
desenvolver as actividades nas áreas da formação profissional e reinserção social.
Promoveremos protocolos com a Gebalis para a manutenção do edificado e do 
espaço público, nomeadamente ao nível das portas de entrada dos prédios e 
iluminação das escadas e espaços comuns ou ao nível da reposição das placas 
toponímicas em falta nos arruamentos dos bairros.
Com a CDU, a Rua João César Monteiro passará a ser iluminada e o espaço 
público estará mais limpo, exigindo-se uma maior e melhor intervenção dos 
serviços de limpeza da CML.

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.


