
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e restantes Membros da Mesa 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Caro José Manuel Amaral Lopes, e restantes 
Membros do Executivo 

Caros Membros da Assembleia de Freguesia, 

Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia Cessante, Caro Luís Nazaré 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia Cessante, meu Querido Amigo José António Borges 

Senhora Vereadora Filipa Roseta, Senhor Vereador Angelo Pereira 

Senhores Deputados Municipais, 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Caro Luís Newton 

Representantes e Dirigentes dos Centros Paroquiais, Coletividades e Clubes. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, aqui presentes e aqueles também que nos seguem pelas redes 
sociais 

Saúdo em primeiro lugar os Alvaladenses que votaram no passado dia 26 de setembro, dignificando as 
eleições autárquicas e, dessa forma, contribuindo para a diminuição da abstenção. Agradecemos a todos 
quantos votaram na Coligação Mais Lisboa, confiando ao Partido Socialista 6 mandatos na Assembleia 
de Freguesia de Alvalade, sendo assim a maior força partidária nesta Assembleia: Muito Obrigado! 

O Partido Socialista governou em coligação com o Partido Comunista Português, nos últimos 8 anos, 
assumindo a Presidência da Junta de Freguesia, com os Presidentes André Moz Caldas e José António 
Borges. Foram anos muito intensos, nos quais foi necessário criar de raiz uma nova autarquia, mobilizar 
recursos, recrutar Trabalhadores, criar toda uma nova arquitetura de regulamentos e instrumentos de 
gestão da Junta de Freguesia, de modo a ser possível entregar serviços públicos de qualidade a todos 
aqueles que residem, trabalham e visitam o nosso território. 

Criámos instalações, polos de atendimentos, Espaços Cidadão, o Centro Cívico Edmundo Pedro, o Espaço 
Briosos de Alvalade, reabilitámos o Complexo Desportivo Municipal, e construímos o Pavilhão Municipal 
de Alvalade e o Mercado Jardim (depois de mais de 60 anos em regime de mercado de levante). 

Os processos administrativos da Junta de Freguesia tramitam hoje de forma desmaterializada. Está 
implementado um Balcão Eletrónico. 

Equipámos totalmente a junta de freguesia, em particular o Serviços de Higiene Urbana. Fomos a 1ª 
Junta de Freguesia a obter uma Certificação de Qualidade para o seu Serviço de Higiene Urbana. 

Criámos 1250 lugares de estacionamento e perto de 40 bolsas para residentes. Expandimos a rede 
ciclável e a rede Gira. 

Reabilitámos os espaços verdes de enquadramento da Avenida Estados Unidos da América e do Bairro 
das Estacas, e tantos outros que há décadas estavam esquecidos. Reabilitámos o Parque José Gomes 
Ferreira e a Quinta do Narigão. Criamos o Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado, e outros espaços 
verdes e hortas urbanas. Inovamos com o Regulamento de Atribuição de Hortas e Pequenos Jardins 



Ativámos a Marca Alvalade, procurando promover o comércio da freguesia saído da crise de 2008. 

E foi de tal sorte que aquando da Crise Pandémica, o comércio de Alvalade, apesar das dificuldades, foi 
o que melhor resistiu na Cidade e está já pujante de vida. 

Implementámos uma vida cultural e social vibrante e participada com o “Há Vida no Bairro”, o “Fado é 
no Mercado”, o “Alvalade Capital da Leitura”, o “Alvalade Verde”, ou o arraial Santo António em 
Alvalade. 

Criámos o Centro Cívico Edmundo Pedro, onde estão sediadas mais de 20 coletividades e associações. 
Os programas “Alvalade em Férias” são referencias na Cidade, sejam para as crianças, sejam para 
aqueles que são jovens há mais tempo, no âmbito do Espaço Briosos de Alvalade! 

 

Os moradores das Cooperativas Unidade do Povo e 25 de Abril viram, finalmente, as suas casas 
regularizadas, conseguindo cumprir o desígnio das cooperativas, que é proporcionar habitação aos seus 
cooperantes. Os moradores do Bairro de São João Brito, depois de mais de 40 anos, viram iniciar o 
processo de regularização das suas casas. Não esquecemos a Rua das Mimosas e lutaremos pela sua 
regularização. 

Reabilitamos logradouros no Bairro das Caixas. Problemas de décadas, que a marca autárquica do 
Partido Socialista permitiu ultrapassar. 

Criámos e dinamizámos a Comissão Social de Freguesia, que trabalha para gerar e distribuir melhor os 
recursos de todos e é um lugar de encontro e partilha de todas as instituições de Alvalade, em particular 
as que atuam no apoio e desenvolvimento social. 

Invertemos o processo de perda de população que ocorria desde 1981, a população de Alvalade cresceu 
perto de 5% na medição dos censos os censos de 2021. Alvalade é reconhecidamente um dos melhores 
Bairros para se viver do Mundo! 

Foram possíveis estas, e outras realizações, no âmbito de um Executivo plural. E ainda foi possível fazer 
da Junta de Freguesia de Alvalade a mais transparente da Cidade de Lisboa, liderando o índice 
transparência das freguesias de Lisboa. 

 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, 

Entregamos uma Junta de Freguesia moderna, equipada, com Trabalhadores motivados e envolvidos 
com a causa pública e com Alvalade e de contas certas e transparentes. 

Estão já lançadas um conjunto de iniciativas que facilitarão o desenvolvimento do seu trabalho 
autárquico: será possível acrescentar pelo menos 500 lugares de estacionamento no território.; é 
importante continuar a implementar a rede ciclável, em particular na distribuição capilar às escolas, 
comércio e zonas habitacionais, nomeadamente através da Avenida de Roma. É um imperativo para o 
dia a dia dos Alvaladenses e um imperativo ambiental. 



É essencial acompanhar as obras do Bairro São João de Brito, apoiar a Cooperativa do Bairro da Boa 
Esperança na regularização das suas habitações, bem como acompanhar o processo da Vila Afifense. 
Tem também já lançado o processo de certificação do Auditório do Centro Cívico Edmundo Pedro, onde 
nos encontramos, como sala de espetáculos. 

É essencial que a Junta de Freguesia continue a entregar serviços de elevada qualidade em todos os 
domínios da sua competência. Há que continuar a promover uma Freguesia com cultura, com as 
atividades do Alvalade em Férias, com as atividades do Espaço Briosos de Alvalade e ainda com o 
envolvimento das Coletividade e Clubes. Está lançado o próximo Mercado de Natal, valorizando uma vez 
mais o comercio de proximidade. 

O mandato autárquico que agora inicia é em si mesmo uma novidade, pois teremos, pela primeira vez, 
na Assembleia de Freguesia, teremos na oposição, autarcas que já governaram a Junta de Freguesia. 
Esta circunstância convoca para uma melhoria da qualidade do trabalho da Oposição. O Partido 
Socialista será uma Leal Oposição, propondo alternativas, soluções e ajudando no sucesso do Executivo, 
pois esse será o sucesso da Freguesia de Alvalade. 

Mas poderá também contar com o nosso assíduo escrutínio, representando os Alvaladenses. 

Alvalade é o que, colectivamente, quisermos que seja. Ao Partido Socialista foi dada a honra de conduzir, 
democraticamente, os destinos deste território nos últimos 8 anos. A partir de hoje continuaremos a 
lutar na Assembleia de Freguesia, na nossa comunidade e pelo nosso querido Bairro. 

Dirijo-me, pois, a si, Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Caro José Manuel Amaral 
Lopes, pedindo-lhe que, continue, melhore e inove no trabalho que fizemos em prol de Alvalade. Quanto 
a nós, estaremos cá para fazer sempre Mais Alvalade. 

Deixo uma palavra às pessoas sem as quais o trabalho desenvolvido nestes oito anos seria impossível: 
os trabalhadores da Junta de Freguesia de Alvalade. Sempre disponíveis, incansáveis, profissionais, 
orgulhosos dos sucessos desta organização. Sucessos que foram, antes de todos, deles mesmos. A todos, 
muito obrigado, certo de que continuarão a servir Alvalade e os Alvaladenses! 


