
                                   Moção 

  Recuperação de  ruas em Alcântara 

 
1. Através de uma informação fornecida pelo gabinete do Vice Presidente da CML, Arq. 
Manuel Salgado, tomámos conhecimento do plano de intervenções em ruas da freguesia 

de Alcântara para o ano de 2013; 

 
2. Estão previstas a repavimentação com betão betuminoso nas 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 ( par-
te da rua); 
- Zonas mais degradadas do Bairro do Alvito; 
- Parte da Avenida de Ceuta; 
- Toda a Rua Quinta do Almargem 
- Travessa da Guarda,  
- Rua Manuel Maria Viana; 
- Parque de estacionamento (erradamente designado como sendo da Metropolitana de Lis-
boa) 

 

3. Conhecendo as necessidades da freguesia nesta matéria , estranhamos não terem sido 
tomadas outras opções, que se mostram claramente  prioritárias, como sejam o caso da 

Rua 1º de Maio e Rua de Alcântara, entre outras; 

4. Verificamos também que a CML não tem vindo a considerar em Alcântara a recuperação do 
piso em paralelepípedo, limitando-se a tapa-lo com betão betuminoso, sendo várias as ruas 

onde isto se tem verificado; 

5. Apesar de se conhecerem  as vantagens de rapidez e de eventuais menores custos com a 
aplicação do betão, não podemos deixar de alertar para o que nos parece ser um perigo a 
medio prazo, na medida em que a impermeabilização  dos solos não  permite a  absorção  
das águas e consequentemente facilita a ocorrência de inundações, para além do facto de 

em alguns casos conflituar com a estética e a história. 

Assim a Assembleia de Freguesia de Alcântara, reunida em 29 de Abril de 2013 delibera: 

1. Solicitar à CML que nas intervenções que decida realizar na área geográfica de Alcântara, 
possa previamente ouvir  a Junta de Freguesia, por forma poderem ser concertadas as 
prioridades para quem viva e trabalha na freguesia, tornando também mais transparentes 

os usos dos dinheiros públicos ao serviço do bem comum; 

3. Esta moção deve ser enviada ao Sr Presidente da CML e dar conhecimento na freguesia 

através dos meios disponíveis. 

Vitor Sarmento 


