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OS MOTIVOS DO NOSSO 

VOTO CONTRA O PLANO DE 

ACTIVIDADES PARA 2013 

 

1.O Plano tem nas suas considerações a 

constatação de que a crise económica 

para 2013 será avassaladora, mas ao 

mesmo tempo  aposta num primado da 

caridadezinha, com que não nos revemos. 

Pela nossa parte apostaremos na solida-

riedade e na mobilização dos cidadãos.  
 

2. O Plano não considerou importantes 

propostas que fizemos tais como: 

a) Não incluiu  a organização de transpor-

te para a USF em Pedrouços, como forma 

de  apoiar  os mais idosos ; 

b) Não incluiu a elaboração de um regula-

mento para tornar transparentes e objecti-

vos todos os apoios (incluindo os financei-

ros), a prestar pela Junta; 

c) Não incluiu a criação de uma bolsa de 

livros escolares para aliviar as despesas 

das famílias; 

d) Aposta quase nula na vertente cultural; 

e) O rio Tejo é simplesmente ignorado no 

Plano da Junta;  
 

3. Parte das ideias  do Plano, são  apenas 

declarações de intenção de duvidosa cre-

dibilidade para virem a ser concretizadas; 
 

4.Neste Plano para 2013 Verificam-se 

demasiadas repetições de alguma inten-

ções,  anunciadas para  2011 e 2012.  
 

Basta ler os Planos apresentados pela 

Junta  para verificar as repetições siste-

máticas de coisas anunciadas e não 

realizadas, o que mostra também a 

incapacidade destes eleitos que gerem 

os destinos da Junta de Freguesia. 

 

. 

 

 
QUATRO MIL  ALCÂNTARENSES 

PASSAM A TER CONSULTAS  

MÉDICAS  EM PEDROUÇOS 

Esta é a foto 

do edifício,  

acabado de 

construir, onde 

a partir do ini-

cio do mês de 

Fevereiro, pas-

sará a funcio-

nar a USF das 

Descobertas,  

servindo cerca 

de  12.000 

utentes dos serviços de saúde das 4 freguesias mais a  

ocidente de Lisboa. Só de Alcântara, serão cerca de 

4.000, caso optem por acompanhar o seu médico de famí-

lia, que passa a dar consultas nestas novas instalações. 

APENAS O AUTOCARRO 729 E O ELÉCTRICO 

15 SERVEM ESTA ZONA DE PEDROUÇOS 

Esta  mudança trará uma clara 

melhoria às condições de aten-

dimento e de tratamento a 

prestar a todos os utentes e  às 

condições de trabalho dos pro-

fissionais de saúde. 

Mas cria  um novo problema, que é a falta de transporte 

directo para uma parte dos utentes, nomeadamente dos 

que residem  em Alcântara, dado que apenas o autocarro 

729 e o elétrico 15, servem esta zona, com paragens a 

cerca de 250 metros, na Rua de  Pedrouços.  

A Junta de Freguesia de Alcântara  optou por não se 

envolver numa solução, conforme nossa proposta.  

No entanto, tomaremos outras iniciativas que  pos-

sam vir a minorar este impacto junto dos cidadãos 

mais idosos e com dificuldades de mobilidade. 
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EMPRESA PRIVADA VAI TER EM ALCÂNTARA, O EXCLUSIVO 

PARA  RECOLHA DE ROUPAS, LIVROS E BRINQUEDOS!  

Na reunião da Assembleia de Freguesia de Alcântara, 
realizada no passado dia 26 de Dezembro, foi aprova-
do um protocolo entre a Junta e a empresa UZARDE-
NOVO, que tem sede em Braga, para que sejam ins-
talados na freguesia 20 contentores, onde podem ser 
depositados  roupas, livros e brinquedos, em regime 
de exclusividade na ´área da nossa freguesia.  

 

A justificação da Junta para levar por diante este pro-
tocolo, é afirmar que não tem capacidade para tratar a 
quantidade de roupa, que é entregue regularmente no 
Balneário e na Junta. 

 

O eleito do Bloco de Esquerda foi o único a não votar  favoravelmente este protocolo, optan-
do pela abstenção, pelos seguintes motivos: 
1. O BE tinha proposto recentemente que a Junta desenvolvesse um projecto com as escolas, 
criando uma bolsa de livros escolares, a partir das ofertas que se deviam iniciar desde já, para que 
já no ano lectivo 2013/2014, as famílias pudessem recorrer de forma gratuita, poupando assim 
algum dinheiro, num ano que se anuncia muito difícil, pelo roubo descarado que este governo está 
a fazer aos trabalhadores, aos pensionistas e aos desempregados; 

 

2. Tememos também pelo risco de desaparecer a oferta de roupas feita até aqui, através do bal-

neário de Alcântara. Teríamos preferido que a Junta criasse um projecto de voluntariado que fizes-
se este tratamento de roupas e o direcionasse para pessoas que se e entidades que por sua vez 
façam também a redistribuição gratuita a pessoas carenciadas; 

 

3. As contrapartidas para este protocolo são as seguintes: a empresa vai entregar à Junta de Fre-
guesia dois cêntimos e meio por cada kilograma recolhido (ou o mesmo valor em alimentos), ofere-
cendo ainda um computador e mil euros, no final de cada ano; 

 

4. Nada temos contra o projecto que esta empresa desenvolve. Parece-nos é que a Junta não 

ganha assim tanto e que as pessoas em Alcântara também não vão ganhar. Tememos ainda que 
esta solução faça diminuir o caracter solidário que assumem muitas das ofertas que são feitas no 
Balneário e na Junta. 

 

Iremos acompanhar a concretização deste projecto e naturalmente faremos ouvir a nossa 

voz,  sempre que nos pareça justificável. 

Pela suspensão da aplicação do Novo  Regime de Arrendamento Urbano 

 
 

 Os aumentos propostos pelos senhorios são na grande maioria dos casos,  muito elevados e incom-
portáveis para os inquilinos, que de forma generalizada sofreram grandes reduções nos seus rendi-
mentos em resultado das políticas de austeridade em curso. 
 

Os inquilinos, na sua maioria idosos, estão com muitas dificuldades em obter por parte dos serviços 
de finanças resposta relativamente ao seu rendimento anual bruto corrigido e que esse facto os 
impede de responder dentro do prazo legal aos senhorios, podendo por essa via aprovar tacitamente 
os aumentos propostos. 
 

O  aumento das rendas será em muitos casos incomportável, conhecendo-se já  em Alcântara várias 
situações preocupantes. Esta situação vai também sentir-se em todo o comércio. 
 

O passo seguinte ao incumprimento no pagamento da renda, será a notificação para despejo dos 
inquilinos e  não existe qualquer mecanismo alternativo para garantir uma resposta social a estes 
despejos que ocorrerão em grande escala. 
 

Por estes motivos, consideramos  que deve ser suspenso este novo regime de arrendamento! 



UMA PEQUENA MELHORIA  NAS ACESSIBILIDADES  

DA  RUA DE ALCÂNTARA 

1. Para quem entra na Rua de Alcântara, junto aos números Ímpar verifica que o acesso 
pedonal é extremamente limitado, dado que não permite a circulação dos cidadãos em 
cadeira de rodas e dos carrinhos de bebé. Também os cidadãos sem limitações correm os 
mesmos  riscos, como documentam as imagens seguintes; 

3. O acesso é  normalmente feito pelo inte-
rior do murete, utilizando os degraus. 
Comerciantes locais sugerem que a cons-
trução de uma rampa poderia resolver o 
problema desta limitação. 

2. É conhecida a carência de iluminação pública 
em praticamente toda a rua, sendo a situação 
ainda mais insólita no seu inicio. A proposta fei-
ta por um dos comerciantes de colocar pontos 
de luz embutidos ao longo do mureto, deve ser 
considerada pela Junta de Freguesia; 

O BE ENTENDE  QUE  A SOLUÇÃO DESTAS QUESTÕES ESTÁ AO 

ALCANCE DA JUNTA DE FREGUESIA E COMO TAL,  ESTA DEVERIA   

METER MÃOS À OBRA 

 BE PRETENDE QUE  O PARLAMENTO  VOTE A ANULAÇÃO DOS PESADOS  

AUMENTOS DOS TRANSPORTES PUBLICOS ( SUPERIORES A 20%) , BEM  

COMO A REPOSIÇÃO DO PASSE URBANO DA CARRIS E DO METRO DE LISBOA 

 

O fim dos passes mensais urbano da Carris e do Metropolitano de Lisboa, com preço de 29 €, obri-
gou os cidadãos a transitarem para o Navegante, com valor de 35 € (aumento de 20,7%); 
 

    Na Carris, o preço de uma viagem zapping passou de 1,15  para 1,25 € (aumento de 8,7%);  

 

 No Metropolitano de Lisboa, um bilhete de viagem na rede passou de 1,25 para 1,40 €, uma subida 
de 12%, e o bilhete diário de 5 para 6 € ( subida de 20%); 

 

COM ESTE GOVERNO  E NO ESPAÇO DE ANO E MEIO, ESTA É A TERCEIRA SUBIDA DE 

PREÇOS. ESTE É MAIS UM ABUSO QUE CONTESTAMOS E CONTRA O QUAL LUTAMOS! 



467 MORADORES ASSINAM PETIÇÃO EM DEFESA DE  

UM JARDIM JARDIM VIVO,  ACTIVO E PARA TODOS   
É URGENTE  INTERVIR NO JARDIM AVELAR BROTERO! 

 

A praga do escaravelho vermelho que está a contaminar as 
palmeiras do Jardim do Alto de Santo Amaro ( bem como em 
outros locais da freguesia e de Lisboa)  trouxe à  ribalta a 
situação de  abandono a que tem sido votado.. 
 

Há vários anos que este Jardim precisa de uma verdadeira 
remodelação, tanto ao nível dos espaços verdes, dos pas-
seios, das instalações sanitárias, bem como  das mesas e 
cadeiras lá instaladas para entretenimento. Consideramos  
também essencial a introdução de alguns equipamentos que 
permitam o seu uso diversificado, nos domínios cultural, lúdico  
e recreativo.   

 

Em Agosto de 2010 foi feita uma obra no centro do jardim (de 
duvidosa utilidade, como sejam os aparelhos que as crianças 
não usam ou a limpeza do lago) e nessa altura muitos pensa-
ram  que estava a decorrer a obra prometida há vários anos 
pelo vereador Sá Fernandes. Mas não.  
 

Esta situação  torna-se  cada mais urgente quando verifica-
mos que : 
 1. Muitas  espécies de plantas a morrer e a serem substituídas 
por vezes,  por outras inadequadas ao local; 
2. Agora chegou a vez das palmeiras e se nada for feito, 
nenhuma delas chegará  à Primavera com vida; 
3. As pedras de calçada estão a saltar em vários arruamentos; 
4.  Os lancis de protecção dos terrenos com plantas  estão a 

saltar  e fazer com que a  chuva arraste as terras; 
5. Várias grades protectoras das plantas estão partidas; 
6 .  A  i l u m i n a ç ã o  é  i n s u f i c i e n t e ; 
7. Existe pouca vigilância preventiva em todo o Jardim. 
 

Responsabilizamos  em primeiro lugar a CML que tanta 
atenção e dinheiro tem dado a algumas zonas de Lisboa, 
mas fazendo muito pouco na freguesia de   Alcântara. 
Registar  ao mesmo tempo o pouco empenho da actual 
Junta de Freguesia, que se limita a constatar este  facto, 
não assumindo uma postura de exigência junto da CML e 
de outras entidades, em defesa da freguesia. 

467 ASSINATURAS  FORAM RECOLHIDAS EM DEFESA DO JARDIM! 

Em poucos dias foram recolhidas  467 assinaturas em defesa de uma urgente intervenção no Jardim. 

Dez dias  depois do BE ter trazido a publico a situação do Jardim, a CML mandou cortar as duas pal-
meiras que estavam já mortas. Queremos acreditar que a CML tenha também encomendado  o trata-
mento a todas as restantes palmeiras que estão no jardim, garantindo assim a sua sobrevivência. 
Vamos também esperar que sejam replantadas novas espécies nos mesmos  locais. 


