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 A Junta de Freguesia decidiu usar as páginas do Jornal Comércio de Alcântara, em for-

ma de publicidade paga, para atacar o eleito do Bloco de Esquerda, pelo facto deste ter 

publicado uma noticia, onde dava  conta aos moradores de Alcântara do conteúdo de 

uma carta  do  Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, em que a Presi-

dente da Junta é acusada de adoptar há  vários anos uma prática de intimidação e dis-

criminação para com vários trabalhadores da autarquia.  
 

O Bloco limitou-se a dar conta da carta que agora publicamos em fac-símile ,  para que 

cada cidadão possa tomar conhecimento das palavras utilizadas pelo STAL e natural-

mente fazer a sua apreciação informada. 
 

Perante esta situação tão grave, lamentamos que  a Comissão decidida criar pela 

Assembleia de Freguesia no passado dia 29 de Abril, com o objectivo de esclarecer 

as situações denunciadas, ainda não tenha reunido. 

 

PUBLICAMOS AQUI A CARTA DO SINDICATO DOS  

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (STAL) 

EM QUE ACUSA A PRESIDENTE DA JUNTA DE  

PRÁTICAS INTIMIDATÓRIAS E DISCRIMINATÓRIAS 

  ELEMENTOS AFECTOS AO  PSD/ALCÂNTARA 

 FORAM VISTOS A ARRANCAR CARTAZES DO BE 

A denuncia do STAL foi divulgada pelo BE, afixada  em vários locais da freguesia.  

Uma grande parte destes cartazes foram arrancados durante a madrugada dos dias 7, 

8 e 9 de Maio. Alguns  cidadãos que presenciaram estes actos praticados entre as 1 e 

as 4 horas da madrugada, referem  que no grupo de pessoas afectas ao PSD, se 

encontravam pessoas com responsabilidades na Junta de Freguesia. 
 

Lamentamos profundamente estas atitudes  antidemocráticas, mas   como diz o ditado: 
os actos ficam com quem os pratica. 
 

Pela nossa parte continuaremos a informar a população sobre assuntos que consi-
deremos mais relevantes para a vida da freguesia, incluindo as decisões, práticas e 

comportamentos das pessoas com responsabilidades  na Junta de Freguesia.  
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PRÓXIMO DAS ELEIÇÕES, O PS EM ALCÂNTARA TEM  

UM NOVO DISCURSO, PRETENDENDO APAGAR AS  

SUAS REPONSABILIDADES NA JUNTA DE FREGUESIA 

 

“…Alcântara  parou no tempo e é necessário alterar este paradigma….” 

“…Esperava-se da Junta uma campanha de promoção do comércio local como é feito em tantas Juntas de fregue-

sia de Lisboa. Nada foi feito. “ 

“….Faltou motivação e dedicação em pról de Alcântara” 
 

Estas declarações foram feitas pelo primeiro candidato  partido Socialista na sessão da sua  apresentação no passa-

do  mês de Abril, conforme é relatado nas páginas de um jornal local afecto a este partido. 

Será que  este candidato desconhece que a  actual Junta de Freguesia de Alcântara tem no seu executivo dois repre-

sentantes do seu partido   e que a Assembleia  de Freguesia é presidida por um militante do PS? 

Objectivamente o PS tem  fortes responsabilidades na condução da Junta de Freguesia nestes últimos 4 anos.  

 

Tal como aconteceu em 2009, o PS volta a ter como primeiro candidato um elemento que não vivendo os proble-

mas de Alcântara, não  conhece a freguesia , nem os alcantarenses. Numa carta distribuída em Alcântara, este can-

didato  informa que:  “tem defendido os interesses legítimos da população de Alcântara”, mas  o certo é que nunca 

foi visto por cá e desconhecem-se -os momentos  em que desenvolveu tais defesas. 

Também nesta carta,  o primeiro candidato do PS informa, que é candidato a presidente da Junta, porque o Presi-

dente da CML  e o PS,  o convidaram  para esta  função e exalta o que considera ser o excelente trabalho feito pelo 

Presidente nesta zona da cidade……... 

Mais uma vez,  este candidato mostra  desconhecer a realidade de Alcântara, pois como  todos sabemos, a pouca 

obra que a CML fez na freguesia, nem sempre foi feita a pensar nos interesses de quem cá vive e trabalha. 

Contam-se pelos dedos as intervenções  da CML em Alcântara nestes 4 anos. Lembremos então: 

1-Alcatroamento da Rua Jau (feito a pensar nos utentes do  Hotel Pestana e não tanto nos moradores); 

2- Alcatroamento de um troço da Calçada da Tapada (feito a pensar nos  autocarros que se dirigem ao Hotel Pesta-

na, para  não sofrerem o  impacto da trepidação do antigo paralelepípedo); 

3- Obras na Escola Raul Lino: Projectadas há vários anos, só foram  iniciadas em Agosto de 2011  e estavam previs-

tas concluir em Agosto de 2012. Na realidade desconhece-se a   data prevista para terminarem as obras e os alunos  

(e todos os profissionais que lá trabalham)  continuam privados da sua escola limpa e arranjada; 

4- Intervenção no Jardim Avelar Brotero, realizada  em Agosto de 2011,  ficou  longe da obra efectivamente  neces-

sária. Veja-se o estado em que se encontra e o que por lá se vai passando….; 

5- As únicas obras realizadas e dignas  de registo , foram:  o alcatroamento da zona da Pinto Ferreira e Artur 

Lamas  e  o novo refeitório da Escola do 1º ciclo do Jardim. 
 

Infelizmente o PS em Alcântara, durante todo este mandato  acompanhou as  politicas do PSD, em particular da 

sua presidente e foi um fiel defensor das opções que levam a que Alcântara tenha parado no tempo, (conforme 

agora constatam), nomeadamente  nas votações  realizadas na Assembleia de Freguesia. Recordamos que o  PS 

votou contra um conjunto de moções e recomendações apresentadas ,em particular pelo eleito do BE, sobre pro-

blemas concretos na freguesia e também sobre outras importantes matérias,  como a exigência da redução da taxa 

do IVA na restauração, que agora afirmam estar muito preocupados.  

 O  PS não pode agora lavar as mãos como Pilatos e fazer de conta que não é também responsável pela situação 

em que Alcântara se encontra.  Concordamos  que faltou motivação e dedicação aos eleitos da Junta. Mas é preciso 

dizer  que os eleitos do PS  não mostraram  diferença com os do  PSD e foram farinha do mesmo pão! 

Por último,  registámos  que este candidato,  insinua nesta sua mensagem,  que para poder haver obras, Alcântara 

precisa de ter alguém à frente da Junta de Freguesia que esteja em sintonia com o Presidente da CML.  

Este argumento, para além de falso, é eticamente reprovável, dado que compete à CML fazer os melhoramentos 

necessários e possíveis nas freguesias de Lisboa, independentemente de quem tenha a liderança da Junta .  



ESTA JUNTA DÁ RAZÃO AOS QUE DIZEM QUE DEVIAM HAVER 

ELEIÇÕES TODOS OS ANOS PARA SE PODEREM  VER  OBRAS 

 

...mesmo que sejam apenas obras na (ou de) fachada….. 

numa parte do terraço impedia qualquer conclusão sobre se os defeitos ocorriam da parte reparada ou da 
não reparada.” 
 

No dia 17 de janeiro pedimos uma informação sobre os valores gastos nesta obra (reiterando o mesmo 
pedido em Abril). Não nos foi dada resposta, que por Lei a Junta deve prestar aos eleitos autárquicos. 
Esta Junta  e a sua Presidente mostra de novo a falta de  respeito que tem pelos eleitos de outras forças 
politicas. Por este pequeno exemplo talvez se possa deduzir a  sua conduta politica noutros problemas…. 
 

Rematamos, dizendo apenas que na actual crise financeira e com tanto que existe para fazer na 
freguesia, esta Junta deveria ter accionado a garantia da obra junto do anterior empreiteiro, para 
reparar os problemas detectados e mandavam concluir o a parte da obra que faltava fazer e assim 
teriam poupado seguramente alguns milhares de euros.  

Temos acompanhado com algum interesse as “obras” que 
a Junta tem realizado  nos últimos meses, como se  de 
repente e ao fim de mais de três anos , tivessem acordado 
de um sono profundo.  
 

Foi no  rés do chão. Foi no salão principal. Foi no  terraço. 
Foi no exterior, com a colocação de uma tela  num dos 
pilares da ponte,  divulgando um novo logotipo e também 
junto ao outro pilar, colocando novos paus de bandeira. 
Foi ainda a criação de um novo logotipo e a decoração 
das viaturas da Junta com esse novo elemento gráfico.  
Foi a publicação de dois boletins num curto espaço de 
tempo, produzidos pela empresa “Howell Editions”. 
(sim , o mesmo senhor que usa as páginas do  jornal de 
que é proprietário para despejar ódio sobre o Bloco e 
sobre o seu eleito na A.F. Jornal “independente” , a quem 
a Junta paga uma avença mensal de 500 €). 
 

Agora foi a vez do passeio em frente ao edifício, onde 
foram   levantadas uma grande parte das pedras da calça-
da, para voltarem a ser colocadas, sem se perceber bem 
se o objectivo desta obra foi alcançado, pois  a inclinação  
parece ter aumentado, para além do facto de se ter torna-
do  mais difícil a passagem de cadeiras de rodas ou mes-
mo de carrinhos de bebe, no sentido descendente da Rua 
Leão de Oliveira, pois criou-se uma espécie de funil entre 
o corrimão e os carros estacionados. No meio disto quere-
mos acreditar que  os degraus consigam trazer algum 
beneficio ….. 
 

Esta ânsia de querer fazer coisas em cima do período elei-
toral, retira crédito a alguma forma de fazer  politica autár-
quica e dá razão aos que defendem que devia realizar-se 
eleições todos os anos, pois assim poderia motivar alguns 
autarcas a terem que trabalhar mais e melhor, durante 
todos os anos e não apenas em ano eleitoral... 
 

Mas não podemos deixar de estranhar a obra no terraço, 
dado que o anterior executivo da Junta tinha gasto em 
2008 alguns milhares de euros a mandar fazer  uma boa 
p a r t e  d a  r e p a r a ç ã o  
 

A Presidente da  Junta justificou  assim esta  obra: 

“As obras efectuadas no terraço em 2007 e 2008 não cor-


