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BE PROPÕE QUE A JUNTA DE FREGUESIA 

ORGANIZE O TRANSPORTE PARA A NOVA UNI-

DADE DE SAUDE  FAMILIAR, EM PEDROUÇOS 

A conclusão das obras 
das novas instalações 
da Unidade de Saúde 
Familiar das Desco-
bertas estava anuncia-
da para o dia 2 de 

Dezembro de 2012. 
No entanto, pelo pon-
to de situação das 
obras, poderemos afir-
mar que muito prova-
velmente a sua inau-
guração só poderá ser feita lá para Fevereiro de 2013. 
A USF Descobertas, funciona desde a sua fundação em 2010, 
no 3º e 4º andar do mesmo prédio em que funciona no 1º e 2º 
andar, o Centro de Saúde de Alcântara. Ambas as unidades ser-
vem as populações das freguesias de Alcântara e de Belém. 

 

Acontece que a freguesia de Belém, há muito tempo tem monta-
do um serviço de transporte, levando os utentes até à porta do 
prédio em que funcionam estas duas unidades de saúde, em 
Alcântara, 
Com a inauguração desta nova unidade situada na Rua Fer-
não Mendes Pinto, em Pedrouços, na freguesia de Belém e 
não existindo um transporte directo a partir de Alcântara, o 
Bloco apresentou uma proposta para que o Plano de Activi-
dades da Junta para 2013, inclua a organização do transpor-
te até à USF, aproveitando a experiência que a Junta de 
Belém tem tido. 
 
Particularmente para as pessoas idosas, com dificuldades de 
mobilidade e mesmo as grávidas, este apoio poderá vir a tornar-
se bastante importante. 

VOTOS  
DE 

BOAS 
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LIXO INDEVIDAMENTE COLOCADO NA LX FACTORY  E NAS RUAS 

CONTINUA A MOTIVAR DESCONTENTAMENTO NOS MORADORES  

Estas fotos foram tiradas no passado dia 
2 de Dezembro, de manhã,   onde é pos-
sível verificar que continuam a verificar-
se os  lixos colocados indevidamente na 
Rua Rodrigues Faria (traseiras da Socie-
dade Promotora), Travessa Teixeira 
Júnior e no interior da LX Factory. 
Este problema do lixo, foi um dos temas 
que motivou precisamente há um ano, a 
entrega de um abaixo assinado de mora-
dores desta zona da freguesia, ao Presi-
dente da CML, Provedor de Justiça e 
Presidente da Republica, entre outros, em que era reclamado 
o direito à higiene urbana, ao descanso e à segurança dos 
cidadãos.  
Neste ultimo ano, outras pequenas acções de denuncia destas 
situações têm vindo a ser feitas , incluindo uma intervenção de 
uma moradora na reunião publica descentralizada da CML, 
realizada no passado dia 7 de Novembro, nas instalações de 
Junta de Freguesia de  Alcântara. 

Para além de algumas generosas declarações de intenção, não se verifica ainda uma significati-
va evolução nestas  situações que perturbam a qualidade de vida destes moradores , nomeada-
mente a que se relacionam o lixo nas ruas, em que a Administração da LX Factory é também parte 
envolvida, dado que há muito deveria ter dado cumprimento á sugestão dos moradores para que alteras-
sem o local onde se encontram os contentores do lixo que é depositado por todos quantos desenvolvem 
actividade comercial na LX , que é precisamente nas traseiras de vários prédios da Rua 1º de Maio. Duas 
das fotos mostram como se encontra o lixo quase todos os fins de semana. 
Por isso nós dizemos que é preciso agir! 

 

Em Setembro denunciámos publicamente a situação do chafariz do Calvário, 

que entre outras mazelas, estava em perigo de queda a sua parte superior, 

que é constituída por um cesto, conforme se pode constatar pela foto. 

Esperávamos então que isto pudesse dar um empurrão para que a CML pro-

videnciasse a sua recuperação, dado que há muito tempo vimos a exigir a 

sua requalificação e até a sua eventual colocação em outro local. 

O que fez então a CML? A foto mostra que mandou retirar o dito cesto e se o 

chafariz já dava indícios de esquecimento, com a sua nova imagem parece 

estar em fase de destruição. 

 

Pela nossa parte continuaremos a exigir a sua 

rápida requalificação, como parte integrante da 

memória colectiva da nossa freguesia, que tem 

vindo a ser descaracterizada em total desrespeito pela sua história. 

Lembramos o que fizeram ao 2 chafarizes da zona da cascalheira ,em que um 

deles consta ter sido levado há muitos anos para um qualquer armazém da 

CML e o outro encontra-se totalmente desmantelado na Travessa do Sebeiro, 

conforme situação que denunciámos há cerca de dois anos e que foi motivo 

de uma moção apresentada pelo Vitor Sarmento, aprovada por unanimidade 

na Assembleia de Freguesia de Alcântara, mas sem qualquer efeito prático. 

FONTANÁRIO DO CALVÁRIO CORRE RISCO DE FICAR ESQUECIDO 



NÃO COMPREENDEMOS OS CRITÉRIOS DA CML PARA 

A REPARAÇÃO DE RUAS EM ALCÂNTARA, EM 2013 
 

Através de uma informação do gabinete do Vice Presidente da CML, Manuel Salgado, tomámos 
conhecimento do plano de intervenções em ruas da freguesia de Alcântara para o ano de 2013.  
 

Estão previstas a repavimentação das seguintes ruas: 
- Parte da Calçada de Santo Amaro; 
- Toda a Travessa D.João de Castro; 
- Estrada do Alvito – entre a rotunda e o Parque Infantil de junto ao campo do Atlético ( parte 
da rua); 
-  Zonas mais degradadas do Bairro do Alvito; 
- Parte da Avenida de Ceuta; 
- Toda a Rua Quinta do Almargem 

 
Se esta relação de ruas  a reparar  
não nos oferece muitas duvidas dado 
que é muito clara a necessidade, o 
mesmo não se verifica em relação às 
seguintes: 
- Travessa da Guarda, Rua Manuel 
Maria Viana e ao troço que no final 
desta rua, serve de parque de esta-
cionamento automóvel.  
 

As nossas duvidas baseiam-se no 
facto de, comparativamente com 
outras ruas da freguesia, estas se 
encontrarem em estado aceitável. Não 
compreendemos porque motivo,  
ruas como a 1º de Maio, a Rua de 
Alcântara, parte da Rua dos Lusía-
das e  parte da Rua da Industria, 
entre outras, não constam no plano 
de intervenção da CML. 
 

Dado o pouco movimento destas ruas, 
perguntamo-nos se  estas interven-
ções se destinam apenas para servir 
quem se desloca à Clinica de Santa 
Maria de Belém e à Residência de 

Idosos José de Mello. Estas duas unidades privadas,  situam-se na 
Rua Manuel Maria Viana. Já a Travessa da Guarda, dá acesso à 
porta principal da Associação Industrial Portuguesa (AIP). 

 

Recordamos que nestes 3 últimos anos, poucas foram as ruas  

asfaltadas em Alcântara e conforme denunciámos na altura , 

uma delas (Rua Jau), foi claramente para servir os utentes do 

Hotel Pestana e não propriamente quem vive e trabalha em 

Alcântara. 

Por este motivo propusemos que o Plano de Actividades da Junta para 2013, 

fique claro o compromisso da Junta   não aceitar passivamente que a CML defi-

na só por si,  as ruas a intervencionar em 2013, que em alguns casos não cor-

respondem às situações mais necessitadas na Freguesia e nessa medida, a 

CML  deverá  assumir a consulta previa à nossa Junta. 

Rua Manuel Maria Viana 

Travessa da Guarda 

Rua 1º de maio 

Rua de Alcântara 



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  

Nenhum doa 15 projectos vencedores esta 
ano, contemplaram a freguesia de Alcântara. 
Registámos com carinho,  o facto de um dos 
projectos ser a construção em Lisboa, de 
um monumento a José Afonso. 

 

Na reunião da CML realizada no salão da  Junta de Fre-
guesia de Alcântara, a 7/11/12,  o Vereador Manuel Salga-
do anunciou que a CML está em negociação com os her-
deiros deste velho palácio para a sua compra, para aí ser 
instalada uma biblioteca. 
Dar uso e este belo edifício, é uma batalha que temos 
travado desde o inicio deste mandato. Já propusemos  
que possam ser também consideradas outras activida-
des de âmbito cultural. 

 

 

Tomámos entretan-
to conhecimento, que a requalifi-
cação do Polidesportivo do Cabri-
nha vai finalmente ser iniciada. 
Este foi um dos projectos vence-
dores no OP  2010 .  

 

Mais vale tarde do que nunca. 

A LX Factory abre 

semanalmente aos 

Domingos as suas 

portas para o 

evento Feira na 

Fábrica, que 

decorre no número 

103 na Rua Rodri-

gues de Faria das 

12 às 19 horas. 

Este é um grande mercado onde pode ser encontrado um 

pouco de tudo, acompanhado sempre por muita e boa 

música e um ambiente muito alegre e descontraído. 

A Feira na Fábrica pretende ser o ponto de encontro de 

Domingo, o dia tradicionalmente da família e dos encon-

tros e de um descanso mais prolongado. 

FEIRA AOS DOMINGOS NA LX FACTORY  

Uma visita a não perder 

A Junta de Freguesia inaugurou no 
passado dia 7 de Novembro uma 
biblioteca,  na sala onde funcionava o 
Cyber Café (mais conhecida pela sala 
JSD).  
Não pudemos deixar de registar  o fac-
to dos eleitos das diferentes forças 
politicas na Assembleia de Freguesia 
não terem sido convidados, o que por 
si mostra a desconsideração para com 
os representantes directos das dife-
rentes forças politicas em Alcântara. 

OBRA MANDADA EXECUTAR PELA 
JUNTA, INDIGNA OS MORADORES 

Aparentemen-
te para satis-
fazer a  vonta-
de de um só 
morador, a 
Junta de Fre-
guesia  man-
dou colocar 
pedras de cal-
çada para 
impedir os 
moradores de 
se encostarem 

ao muro que a foto mostra. 
O BE continua à espera desde 12 de 
Outubro de uma resposta ao pedido de  
esclarecimento sobre esta situação, que 
nos parece insólita…. 

PLANO DE ACTIVIDADES DA 
JUNTA DE FREGUESIA PARA O 
ANO DE   2013 

 

O Bloco de 
Esquerda entregou 
mais de 30 propos-
tas concretas para 
o Plano de Activi-
dades de 2013,  
que  será debatido 
na Assembleia de 
Freguesia que reú-
ne este mês de 
Dezembro a  
Assembleia de Freguesia. 

 

Poderá consultar o documento que foi 
entregue no nosso blog na internet.  
Www.blocoalcantara.wordpress.com   

CML anuncia a 

instalação de 

uma biblioteca 

no velho palá-

cio na Rua José 

Dias Coelho 


