
 

Exma Sra Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara 

 

Assunto: Sugestões para incluir no Plano e Orçamento da Junta de Freguesia de Alcântara  

para 2011 

 

No seguimento  da  reunião desta manhã vimos proceder á entrega das propostas do BE/

Alcântara para o ano 2011, sem contudo deixarmos de reafirmar a necessidade de no futuro, 

para qualquer reunião de trabalho, sermos informados do tema ou dos temas a abordar 

Passamos a descrever as nossas propostas: 

 
1.   Desenvolver os primeiros passos tendentes a negociar com o Parque Escolar, o Ministério da Educação 

e a CML a passagem das antigas instalações da Fonseca Benevides para usufruto cultural e social de 
toda a comunidade de Alcântara, na base de um projecto a ser estudado, podendo ter as características 
de uma Academia de Artes à semelhança do que se verifica em várias cidades europeias e que tanta 
falta faz na freguesia; 

2.   Lançar um Fórum Educação da Freguesia, como um espaço de conhecimento, partilha, reflexão e inicia-
tiva de toda a comunidade, em particular da comunidade escolar; 

3.   Lançar à comunidade escolar e às Universidades (também sénior) o desafio para se poder arrancar com 
a criação de um roteiro histórico da freguesia de Alcântara, como factor de preservação do conhecimento 
e da memória da nossa história, desde a criação da freguesia, da sua expansão, da industrialização, das 
lutas operárias, etc.  Este roteiro seria de enorme importância no sentido lato da investigação, bem como 
da componente pedagógica e formativa para a preservação da memória. Este trabalho poderá à poste-
riori ser motivo de aproveitamento dos órgãos das escolas para trabalhos futuros com os alunos dos dife-
rentes ciclos de ensino, nos domínios da história, da criatividade artística e da aproximação à freguesia 
onde estão os seus estabelecimentos de ensino; 

4.   Defesa do comércio tradicional: criar um plano que promova o comércio tradicional na freguesia, de for-
ma a apoiar activamente a dinamização comercial em particular de algumas artérias da freguesia, como 
a Rua de Alcântara, a Rua Luis de Camões, etc, contando com o envolvimento e participação dos pró-
prios comerciantes. Integrar nesta dinamização o aprofundar do que está a ser desenvolvido para o Mer-
cado de Alcântara; Apoio à criação de um site especificamente para o comercio da freguesia, não só 
divulgando as diferente ofertas, a sua localização e até a concertação de campanhas promocionais, ten-
do a Junta um papel dinamizador e de aproximação doa principais interessados; 

5.   Criar um programa de Verão para o Jardim Avelar Brotero, que desenvolva iniciativas de âmbito social e 
cultural e que envolva as forças vivas da freguesia, artistas etc, procurando também co-responsabilizá-
las e reduzir os custos financeiros num ano que se adivinha difícil, mas que não pode ser mote para a 
inércia. Continuar a desenvolver os esforços necessários para integrar este no roteiro dos jardins ciber-
nautas; 

6.  Assumir claramente no programa o envolvimento em todo o processo do Orçamento Participativo a 
desenvolver pela CML no ano de 2011, não só por se mostrar como um forte programa de aproximação 
da política local aos cidadãos, de dinamização da participação, como factor importante para a credibiliza-
ção da politica e finalmente porque também pode permitir benefícios claros para a comunidade de Alcân-
tara, como será exemplo a cobertura e a qualificação do Polidesportivo do Cabrinha; 

7.  No quadro das novas competências inventariar as situações mais graves nas calçadas da freguesia, orça-
mentar e planificar a sua recuperação: 

8.   Assumir de uma vez por todas o site da autarquia como um espaço a conceptualizar em conformidade 
com a importância que hoje possuem estas ferramentas. Não é em vão que uma larga percentagem dos 
cidadãos que responderam ao inquérito sobre a qualidade do site a considere má. Criar uma página no 
facebook. Criar uma newsletter para promover e facilitar a partilha de informação com as cidadãs e os 
cidadãos da freguesia; 

9.   Reabilitação urbana. Articular com a CML todos os esforços para devolver ao uso as muitas casas que 
se encontram fechadas na freguesia e em alguns casos encontrar formas de pintar as fachadas, deco-
rando e por outro lado denunciando. 

10. Estacionamento: Dar forte atenção a este problema que continua a afectar uma boa parte dos cidadãos 
da freguesia, insistindo com a CML para a reorganização do Parque na Calçada da Tapada, dando cum-
primentos a uma moção apresentada na AML pelo BE e aprovada por unanimidade; 

11.  Entendemos que a Junta devia encontrar e dinamizar uma solução para facilitar a recolha dos dejectos 
caninos ao mesmo tempo que devia manter uma campanha de sensibilização e pedagogia cívica para 
este problema 

12. Devia também insistir com a CML para que o nó da Calçada da Tapada com a Vieira da Natividade tenha 
uma remodelação, concertando com a Carris o problema da paragem terminal da carreira 24; 

 
Lisboa, 20 de Dezembro 


