
MOÇÃO: Instalação de painel publicitário no Bairro do Alvito 

 

 

O conjunto do espaço verde que rodeia o Bairro do Alvito é um local onde convergem inúmeras pessoas, 
sejam crianças que ali brincam e pessoas de todas as idades que utilizam o espaço para a prática 
desportiva ou para desfrutar da vista de excelência proporcionada no local do miradouro. Este espaço 
verde passou a constituir um local emblemático de passagem obrigatória não só para os Alcantarenses, 
mas para todos os que nos visitam. 

Mesmo tratando-se de um espaço privado, toda a manutenção tem sido realizada pela Junta de Freguesia 
de Alcântara e Câmara Municipal de Lisboa. Isto acontece pela importância que foi conferida àquele 
espaço e pela relevância que o mesmo representa na nossa Freguesia. 

Neste sentido é com bastante perplexidade que assistimos à construção e instalação de um painel 
publicitário de grandes dimensões no miradouro. Esta construção, para além de estar neste momento a 
destruir tudo o que ali foi feito nos últimos anos, coloca em risco a utilização em segurança neste espaço. 

Os Deputados eleitos do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de Alcântara, em sessão ordinária 
de 16 de dezembro de 2021, propõem que a Assembleia delibere: 

1) aprovar a Moção que assinala a importância do espaço do miradouro do Alvito para a Freguesia; 

2) solicitar informação junto da Câmara Municipal de Lisboa sobre se, a construção que está a decorrer, foi 
autorizada pelos serviços municipais; 

3) que a Câmara Municipal de Lisboa reverta qualquer autorização que eventualmente tenha sido dada 
para instalação de publicidade naquele local e que obrigue à retirada imediata das estruturas já montadas; 

4) enviar esta Moção ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ao Presidente da Assembleia 
Municipal de Lisboa. 

5) publicitar esta Moção nos locais de estilo da Freguesia de Alcântara. 

Alcântara, 14 de dezembro de 2021 

Os Deputados eleitos pelo Partido Socialista 


