
 

EM ALCÂNTARA, O BLOCO DE ESQUERDA, NÃO  

CONCORRE À JUNTA DE FREGUESIA E APELA AO  

VOTO NA LISTA DE CIDADÃOS POR ALCÂNTARA 

 

www.blocoalcantara.wordpress.com 

JOÃO SEMEDO É O CANDIDATO DO BE À CÂMARA MUNICIPAL 

DE LISBOA E ANA DRAGO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DAR A VEZ AOS LISBOETAS 

DAR A VOZ AOS LISBOETAS 

 

Uma cidade habitada : Reabilitar as 
casas abandonadas para criar uma bol-
sa de arrendamento que coloque as ca-
sas no mercado, baixando os preços; 
 

Uma cidade viva : Com mobilidade 

sustentável e para todos– baixar tarifas 
nos transportes públicos, alargar a rede 
e criar um bilhete inter modal. Introduzir 
rede de bicicletas partilhadas e proteger 
melhor os peões; 
 

Uma cidade Solidária: Plano de com-
bate à pobreza e à solidão, uma rede de 
apoio aos idosos e cuidados de saúde 
de proximidade. 

Uma decisão que teve em consideração o facto da lista apre-
sentada por vários cidadãos da freguesia que se uniram  na 
base de um projecto de mudança para a freguesia e que re-
presentam  um leque variado de sensibilidades progressistas 
e com determinação para a mudança.  
 

Estes motivos, levaram os aderentes do BE em Alcântara e a 
Concelhia de Lisboa, a decidirem apelar  ao voto nesta  lista, 
que é constituída por pessoas que aceitam as diferenças e as 
opções partidárias de cada um dos seus membros e que se 
assumem como uma alternativa politica não partidária para a 
condução do futuro da freguesia, se for essa a vontade dos 
alcantarenses, nas eleições de 29 de Setembro.  
 

É uma honra para o Bloco,  os membros desta lista terem es-
colhido o actual eleito do BE, Vitor Sarmento, para ser o can-
didato a Presidente da Junta, num claro reconhecimento do 
seu papel e no seu empenho pessoal, nos quatro anos do 
mandato que cessa com a realização das próximas eleições 
autárquicas. 


