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ALVALADE, FREGUESIA JARDIM
Queremos uma Freguesia com árvores em todas 
as ruas e praças. É preciso dar vida aos jardins, 
com mais equipamentos desportivos, “dog parks”, 
sanitários e recolha do lixo regular. Queremos pôr 
fim aos estacionamentos nos logradouros, que 
devem ser pulmões de Alvalade. Queremos um 
Corpo de Jardineiros local, que conheçam os es-
paços verdes, evitando a externalização.

 
MAIS MOBILIDADE COM MENOS 
POLUIÇÃO
Precisamos de respirar melhor em Alvalade. Para 
isso, queremos ruas pedonais, em que as pessoas 
não tenham de competir com carros. Queremos 
áreas pedonais frente às Escolas, ciclovias nas 
avenidas e estacionamento de bicicletas. É neces-
sário mais Zonas 30 e adaptar passadeiras. Quere-
mos uma Carreira de Bairro, gratuita e que chegue 
a todos, com bancos nas paragens. Defendemos 
uma Junta ativa na defesa da saúde pública e na 
mitigação dos efeitos do tráfego aéreo.

ALVALADE SOLIDÁRIA    
E SEM PRECARIEDADE
A Freguesia sofreu com a pandemia e o apoio 
social é a prioridade. Precisamos de uma estra-

ALVALADE, VERDE E SOLIDÁRIA
tégia para responder à exclusão. Defendemos 
mais divulgação dos apoios sociais já existen-
tes, com execução plena das verbas. É preci-
so apostar no trabalho da Comissão Social de 
Freguesia e divulgá-lo.  Defendemos o fim da 
contratação precária para funções permanen-
tes e transparência nos apoios às associações 
e coletividades.

CULTURA E EDUCAÇÃO PÚBLICAS
O PS entregou a gestão do Teatro Maria Matos 
aos privados. Defendemos um Teatro com gestão 
pública e acesso gratuito para jovens e seniores. 
Os espaços da Junta devem ser abertos a artis-
tas para ateliers e espaços de ensaio. É urgente 
aumentar a oferta pública em creches e no pré-
-escolar, para atrair jovens famílias. Defendemos 
um programa de Educação Ambiental nas Escolas 
e na comunidade. 

UM NOVO PELOURO:    
BEM-ESTAR ANIMAL 
Alvalade precisa de um novo pelouro que imple-
mente Centros de Acolhimento para Animais, no-
vos abrigos para colónias de gatos e protocolos 
com as Clínicas Veterinárias para esterilização e 
prestação de cuidados veterinários. 



MAIS FORÇA     
PARA MAIS MUDANÇA

Alvalade foi pensada como um “bairro jardim”. 
Colheram-se bons frutos deste planeamento, 
mas o tempo afastou-nos do propósito inicial. Há 
4 anos, o voto no Bloco de Esquerda foi um voto 
por uma freguesia mais verde e solidária, com 
menos precariedade e discriminação. Com ape-
nas um lugar na Assembleia de Freguesia, melho-
rámos a transparência deste órgão, fomos a voz 
na defesa do bem público, da cultura e da diver-
sidade. Cumprimos o compromisso.

Queremos fazer mais. Queremos uma 
verdadeira política de habitação a pre-
ços acessíveis, de valorização do espa-
ço público e jardins, de respeito pelos 
mais frágeis, com um comércio local 
cada vez mais forte e um futuro verde e 
solidário. Nestas eleições, o Bloco pre-
cisa de mais força para ser a tua voz. 
Contamos contigo?

1. LEONARDO 
RODRIGUES

 Ativista ambiental

4. JOÃO LUÍS 
MORAIS
Jurista

7. JOÃO JOSÉ LEIRIA RALHA Revisor e Tradutor

8. CELINA ADRIANO Arquiteta

9. JOÃO CARDOSO Músico 

2. AFONSO 
MOREIRA

Médico de Saúde 
Pública 

5. DANIEL 
CARAPAU

Gestor de Ciência

3. SUSANA 
CORREIA

Maquilhadora

6. MAFALDA 
COSTA

Arquiteta

VOTA BLOCOisabel pires
CANDIDATA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

beatriz gomes dias
CANDIDATA À CÂMARA MUNICIPAL

UMA EQUIPA
DE CONFIANÇA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

CONSULTA O PROGRAMA COMPLETO EM 

lisboa.bloco.org

O Bloco fez a diferença na Câmara, com os 
manuais escolares gratuitos, o reforço da rede  
pré-escolar pública, o acompanhamento de 
milhares de pessoas idosas isoladas ou o programa 
de apoio à pandemia. Também podemos fazer 
a diferença em Alvalade. É para isso que aqui 
estamos, juntando forças para fazer a mudança.

lisboa@bloco.org
      /bealvalade

FALA CONNOSCO, PARTICIPA NA CAMPANHA!


