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Voto para incitar a Junta de Freguesia a reclamar pela beneficiação da Estação 

Ferroviária de Alcântara-Mar 

 

 

1. A freguesia de Alcântara tem distintos locais aprazíveis para estar e visitar, que são uma 

referência histórica, cultural, arquitetónica, turística e de lazer, locais esses que muito 

orgulham os alcantarenses até pela projeção que conferem à freguesia perante terceiros 

que por lá passam, nacionais ou estrangeiros; 

 

2. Um espaço, uma localidade, uma divisão geográfico-administrativa vale tanto pelo bem-

estar que proporciona aos seus residentes, como também pela capacidade de atração de 

terceiros quando se deslocam ou passam em determinado espaço; 

 

3. São seguramente verdadeiros ex-libris de Alcântara, entre outros, a Capela de Santo Amaro, 

o LX Factory, o Parque Florestal do Monsanto, a Tapada da Ajuda ou o Rio Tejo; 

 

4. Porém, em “contramão” – e sem descurar a presumível confluência com outras autarquias 

- temos a Estação Ferroviária de Alcântara-Mar, que não tendo natural aptidão para ser 

um ponto a recomendar para visitas, pode, pelo contrário, conferir à freguesia um 

injustificado aspeto negligente, desmazelado e abandalhado, para mais sendo um ponto 

de passagem comum para turistas e outros transeuntes, entretanto já com degradantes 

imagens a circular como crítica e reprovação;   

 

5. Na verdade, o vergonhoso estado visual em que se encontra o túnel e as gares da Estação 

Ferroviária de Alcântara-Mar, com paredes vandalizadas e dejetos humanos a causar um 

cheiro nauseabundo são sinais mais adequados a um país de 3.º mundo ou em estado de 

guerra, algo que não se justifica numa capital que está atualmente na vanguarda do 

turismo; 
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6. Para além do péssimo retrato e da insegurança que este cenário motiva a quem passa no 

local, é a própria freguesia que está em causa, por ser o seu nome que está formalmente 

associado ao muito pouco recomendável espaço; 

 

7. Neste contexto, propõe-se à Assembleia de Freguesia que mandate a Junta de Freguesia no 

sentido de envidar todos os esforços perante as entidades competentes para que estas 

efetuem as necessárias obras no túnel e nas gares da Estação Ferroviária de Alcântara-

Mar, assegurando, posteriormente, a sua manutenção de acordo com padrões normais de 

qualidade e de segurança mínima.   

 

Alcântara, 23 de Junho de 2012. 

 

O CDS-Alcântara, 


