
ALCÂNTARA
Cara Vizinha, Caro Vizinho,

Tem nas suas mãos o Programa da CDU  
para Alcântara. Um programa que é fruto de  
um trabalho colectivo e do nosso conhecimento
da Freguesia e das suas gentes.
Neste documento pode encontrar as nossas
propostas mais emblemáticas para a Alcântara. 
Estas propostas, que têm em consideração  
o leque de competências das Juntas de 
Freguesia, encontram-se organizadas em torno 

de dez eixos de intervenção.
Pode também ficar a conhecer os nossos vinte  
e cinco candidatos à Assembleia de Freguesia.
Gente de Alcântara e que conhece a Freguesia 
como ninguém. 
Apresentado o Programa da CDU para Alcântara, 
deixamos-lhe um desafio: leia-o e reflicta sobre 
o mesmo. Se acreditar nas nossas propostas, 
tome-as como suas. Vamos então trabalhar juntos, 

porque uma Alcântara melhor é possível.

CANDIDATOS

À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

DE ALCÂNTARA

António Carichas
ESCRITURÁRIO

Irene Piorro
PSICÓLOGA

Rui Silva
CARTEIRO

António Figueirinhas
MECÂNICO

Carolina Guerra
CURADORA

André Marçalo
PROF. ASSIS. FAC. DIREITO LISBOA

Nuno Marques
ESTUDANTE

Carlos Ramadinha
AGENTE DE ARTISTAS

Helena Marques
ESCRITURÁRIA

Wilson Martins
COMERCIANTE

António Freire
BANCÁRIO

Sandra Santos
AUXILIAR DE GERIATRIA

Eduardo Alves
BOMBEIRO

Francisco Brigham
DESIGNER GRÁFICO

Maria José Santos
MODISTA

Luís Carvalho
ELECTRICISTA

André Fernandes
DESIGNER GRÁFICO

Elisabete Moreira
EMPREGADA SINDICAL

José Marques
TÉCNICO SUPERIOR

Ester Anjos
DOMÉSTICA

Armindo Cruz
EMPREGADO DE ARMAZÉM

Ana Riscado
ARQUITECTA PAISAGISTA

Olívia Fernandes
DOMÉSTICA

Manuel Correia
BANCÁRIO

Glória Fonseca
ENGENHEIRA SILVICULTORA

Leonor Moniz Pereira
PRIMEIRA CANDIDATA À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

João Ferreira
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

André Marçalo
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCÂNTARA



AMBIENTE URBANO

• Lutar pela requalificação da zona antiga 
de Alcântara;

• Inventariar os espaços desocupados na 
Freguesia, lutando para que nos mesmos 
existam, ainda que de forma temporária, 
equipamentos ao serviço das populações;

• Criar espaços verdes de proximidade,  
à distância de uma pequena caminhada.

A CDU PROPÕE

PROGRAMA COMPLETO  
E MAIS INFORMAÇÃO:

UMA FREGUESIA SEGURA

• Dialogar com as forças de segurança, por 
forma a assegurar um policiamento de 
proximidade em toda a Freguesia;

• Melhorar continuamente a iluminação pública 
da Freguesia, alargando a cobertura LED;

• Remover as barreiras arquitectónicas que sejam 
da responsabilidade da Freguesia.

A CDU PROPÕE

HABITAÇÃO CONDIGNA
• Lutar para que a CML concretize o PACA – 

Programa Municipal de Arrendamento 
a Custos Acessíveis;

• Reforçar o apoio a pequenas obras 
domésticas em residências de famílias  
com parcos recursos económicos;

• Lutar pela manutenção adequada  
e atempada dos blocos do Bairro  
da Qta. do Cabrinha.

MOBILIDADE PARA TODOS
• Exigir a expansão da rede de Metro a 

Alcântara e à zona ocidental da cidade e 
lutar por melhores autocarros e eléctricos, 
com tempos de espera mais curtos;

• Dar prioridade ao peão, pensando 
o espaço público sem esquecer as 
necessidades de quem se desloca a pé;

• Ordenar o estacionamento dos 
cruzamentos da Rua Luís de Camões, 
por forma a que os autocarros consigam 
curvar sem dificuldades de manobra;

• Dizer não à EMEL em Alcântara e criar 
mais áreas de estacionamento para 
residentes.

ALCÂNTARA  
MELHOR  
É POSSIVEL!
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DIREITO AO TRABALHO
• Criar o Gabinete de Apoio ao Comércio Local;

• Formalizar uma Estrutura de Diálogo  
Permanente – com representantes da Junta,  
dos trabalhadores e das forças económicas 
locais – que permita acompanhar as 
necessidades dos agentes económicos da 
Freguesia;

• Desenvolver medidas inovadoras de apoio ao 
comércio local, como a criação de roteiros que 
publicitem a existência na Freguesia de lojas de 
proximidade das mais diversas especialidades.

DIREITO AO LAZER
• Criar o Espaço Museológico e de Memória 

de Alcântara;

• Dinamizar a Romaria de Santo Amaro,
 introduzindo uma Noite Clássica assegurada
 pela Orquestra Metropolitana de Lisboa;

• Criar o Alcântara em Cena, um festival de artes 
de palco da Freguesia;

• Requalificar o Pavilhão da Ajuda e o 
Polidesportivo do Bairro do Cabrinha e 
recuperar o projecto Alcântara na Desportiva.

RESPOSTAS SOCIAIS
• Reforçar a Rede Social da Freguesia;

• Criar medidas de combate à exclusão digital,
 atentas as crescentes necessidades de literacia
 digital, incluindo para o acesso a respostas 

sociais.

POPULAÇÃO SÉNIOR
• Criar o Arquivo Vozes de Alcântara, destinado à 

recolha das histórias de vida dos Alcantarenses 
mais velhos;

• Apoiar a construção de um Centro de Dia que 
colmate as carências existentes na Freguesia.

POPULAÇÃO JÚNIOR
• Apoiar a criação de equipamentos para a 

infância, como berçários, creches e jardins-de- 
-infância;

• Construir parques infantis de proximidade;

• Concretizar campanhas de prevenção do 
bullying, de combate ao abandono escolar 
e de promoção de saúde mental.

UMA JUNTA DOS FREGUESES
• Concretizar uma política de transparência, 

transformando o site, as redes sociais  
e o boletim em instrumentos informativos,  
mais do que publicitários;

• Promover os Encontros Alcântara, destinados 
a auscultar todas as camadas de Alcantarenses;

• Assegurar uma gestão de recursos humanos 
que valorize os trabalhadores da Junta e 
acabar com as situações de precariedade 
laboral.

@CDUAlcantara 
@cdu_alcantara


