
TENTATIVA DE AGRESSÃO AO ELEITO 

DO BE POR PARTE  DO DIRECTOR DO 

JORNAL COMÉRCIO DE ALCÂNTARA, 

NAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE  

FREGUESIA  

 

Luís Sampaio Howell (LSH), director do Jornal Co-
mércio de Alcântara, tentou agredir Vítor Sarmento, 
no interior das instalações da J. F. de Alcântara, no 
dia 21 de Junho, no momento em que este entrou 
na Junta de Freguesia, para poder participar na re-
união da Assembleia de Freguesia, convocada para 
essa noite. 

 

LSH não conseguiu concretizar a agressão, dado 
que Vítor Sarmento, sem o ter molestado, inviabili-
zou essa intenção. LSH acabou por ser neutraliza-
do por várias pessoas presentes no hall contiguo à 
sala de reuniões. 
 

Esta acção foi acompanhada de várias frases ofen-
sivas para com Vítor Sarmento, incluindo ameaças 
à integridade física.  Vítor Sarmento, solicitou a pre-
sença da PSP  a quem  formalizou uma participa-
ção. 
 

Estas atitudes de LSH surgem na sequência de al-
gumas diligencias e denuncias feitas à Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social (ERC), em 
que o jornal de que ele é proprietário e director, por 
ataques reiterados , deste jornal , de forma directa 
e indirecta,  à pessoa de Vitor Sarmento. 
 

Este acto, infelizmente, não é isolado .  
A saber: 

- No dia 9 de Maio “alguém” deixou  uma mensa-
gem no blog do BE, com alguns impropérios e a 
ameaçar que Vítor Sarmento “tem os dias conta-
dos”. Esta mensagem motivou a apresentação de 
uma queixa ao DIAP; 
-Mais recentemente,  o vogal do executivo da Junta 
de Freguesia de Alcântara, Sr Rui Alfar, acompa-
nhado do assessor da Presidente- Jorge Nuno de 
Sá, intimidou  Vítor Sarmento, quando este colava 
cartazes do BE na Calçada da Tapada à uma e 
meia da manhã, num momento em que praticamen-
te ninguém circulava nessa rua. Deste facto foi tam-
bém apresentada queixa na PSP; 
 

Também o assessor da Presidente da Junta, Sr 
Jorge Nuno de Sá, fez distribuir um panfleto, assi-
nado por um tal movimento alternativa revolucioná-
ria de alcântara- MARA , (a que o Jornal Comercio 
de Alcântara, vá-se lá entender porque razão, dá 
relevo na edição de Junho),  dedicado exclusiva-
mente a atacar a pessoa de Vítor Sarmento 
 

É lamentável que alguns seguidores do PSD em 
Alcântara tenham trocado a política dos argu-
mentos pela política do gangsterismo e do me-
do, um pouco á imagem do ambiente que cria-
ram nestes anos com várias pessoas que traba-
lham para a Junta de Freguesia. 

 

V a m o s 

esperar 

que o 

pano co-

l o c a d o 

na fa-

c h a d a 

do edifí-

cio da 

Rua Jo-

sé Dias 

Coelho e abandonado há mais de 30 anos, ve-

nha a ser uma realidade, pois a cultura é coi-

sa que há muito falta em Alcântara. 

ESTE “CAMINHO 

DE CABRAS” FOI 

PREPARADO POR 

ALGUNS 

“ILUMINADOS”  PA-

RA QUE OS MORA-

DORES DO BAIRRO 

DO ALVITO SE 

POSSAM DESLO-

CAR A PÉ E EM SE-

GURANÇA  AO 

CENTRO DA FRE-

GUESIA…. 

Dispensamos 

mais comentários 

CARTA DO SINDICATO DOS  

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL (STAL) DENUNCIA NOVA SITUA-

ÇÃO COM TRABALHADORA DA JUNTA 

 

É decididamente uma área em que os eleitos do 
PSD  em Alcântara não conseguem  tratar com dig-
nidade  e por isso avolumam-se os conflitos com 
vários  trabalhadores da Junta de Freguesia. 
 

A denuncia agora  feita, em carta enviada pelo 
STAL à autarquia, relata um novo caso em que 
uma trabalhadora foi impedida de tirar férias no 
mês em que encerrou o jardim de Infância, frequen-
tado pelo seu  filho de 4 anos, deixando como alter-
nativa, a criança  passar todo o dia num gabinete 
fechado,  ao lado da sua mãe. 
 

Acima de tudo fazemos notar que mais uma vez 
faltou o bom senso  aos autarcas que dirigem a 
nossa Junta e que trabalhadores pressionados 
ou intimidados , num serviço publico, podem 
não conseguir fazer boa prestação. 


