
É PRECISO RECORDAR  QUE A GESTÃO DA JUNTA  

NESTES QUATRO ANOS FOI PARTILHADA... 

O candidato do PS à Junta de Freguesia tem andado a visitar a freguesia para a conhecer e sobretudo 

para ser conhecido!  

Apesar da sua presumível boa vontade, impõe-se recordar ao candidato e aos alcantarenses 

que nestes quatro últimos anos, o PSD divide com o PS as responsabilidades do estado de de-

gradação a que a nossa freguesia chegou. O PS esteve representado no executivo da Junta por 

dois dos cinco elementos e na Assembleia de Freguesia (AF), por quatro eleitos, tendo assegurado 

igualmente a sua presidência.  

No folheto agora distribuído é visível o esforço para a desmarcação do PS face à gestão do Executivo, 

fazendo o seguinte diagnóstico: "Espaço público degradado. Calçadas com buracos, pavimentos em 

mau estado e espaços verdes ao abandono". Sabem quem foi o responsável pelo pelouro “Gestão do 

Espaço Público, Mobilidade, Saneamento e Higiene Urbana”? Pois claro, foi Nuno Garcia, um dos elei-

tos do PS!   

E o que dizer sobre a afirmação em que é atribuído ao actual executivo “Falta de rigor e de responsa-

bilidade na gestão do dinheiro dos contribuintes”? Se houve irregularidades e despesismo como se 

explica que os eleitos do PS tivessem sempre aprovado os orçamentos e os relatórios de contas sem 

qualquer pedido de esclarecimento ou dúvida?  

Mais grave ainda do que a inércia e a falta de empenhamento parece-nos ser o facto de terem 

pactuado com uma gestão doméstica, autoritária e anti democrática da Sra. Presidente da Junta 

e do seu principal assessor.  

Com efeito, o PS podia ter feito, mas não fez nada. Podia ter denunciado, mas silenciou. 

O folheto refere ainda a falta de diálogo da Junta com a CML verificada neste mandato. Sendo certa 

esta constatação, pergunta-se “e o que fez a CML e António Costa por Alcântara?” A resposta é a 

mesma: nada!  E entretanto, perderam-se quatro anos …  

TUNEL DE ALCÂNTARA ESTÁ A SER PINTADO POR  

CIDADÃOS VOLUNTÁRIOS ATÉ 31 DE AGOSTO 

A Associação 
Portuguesa de 
Arte Urbana es-
tá a dinamizar a 
pintura do túnel 
de ligação à es-
tação da CP de 
Alcântara Mar e 
às Docas, numa 
bofetada de lu-
va branca à RE-
FER e à CML, 
que deixaram 

este túnel degradar-se de forma vergonhosa.  
 

Estas pinturas iniciaram a 7 de Agosto e decorrerão até 
dia 31, estando todos convidados a participarem. Basta 
aparecerem entre as 17 e as 24 horas. É desejável  que 
este exemplo desperte as consciências para se pode-
rem dar resposta aos restantes problemas do túnel. 

 FIM DAS OBRAS NA ESCOLA RAUL  

LINO ESTÃO FINALMENTE PREVISTAS 

PARA DIA 31 DE AGOSTO 

Previstas para durarem um ano, estas 
obras demoraram dois. Se algumas 
das razões deste atraso são compreen-
síveis, já a falta de dialogo explicativo 
com a comunidade, não é aceitável.  
Fica por resolver o problema do movi-
mento automóvel á entrada da escola. 


