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Ata Número Três 
 

Aos vinte e três dias de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniu, em Assembleia Ordinária, 

na Sede da Junta de Freguesia do Areeiro, sita no número nove da Rua João Villaret, a Assembleia 

de Freguesia do Areeiro, sob a presidência do seu Presidente efetivo Duarte Carlos Aníbal Coelho 

Alcântara coadjuvado por Patrícia Carla Serrano Gonçalves, primeira Secretária em substituição de 

Maria Virgínia Martins Laranjeiro Estorninho, por não estar presente, com os seguintes pontos da 

Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – “Eleição do(a) Segundo(a) Secretário(a) da Mesa da Assembleia de Freguesia.” -------------- 

2 – “Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro sobre 

a atividade da Junta de Freguesia.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

3 – “Discussão e votação do Relatório de Gestão de Conta de Gerência 2017.” -------------------- 

4 – “Discussão e votação da 1ª Revisão Orçamental 2018” ---------------------------------------------- 

5 – “Discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia.” ------------------------------- 

6 – “Tomada de Posse das Comissões Permanentes.” ----------------------------------------------------- 

Assinaram a Lista de Presenças, para além dos mencionados, os seguintes membros: ----------- 

Do Partido Social Democrata (PPD/PSD): Pedro Miguel Naves Folgado, João Filipe Viegas 

gomes da Silva, João José Largueiras Martins e Maria Isabel Lopes Fraga Lamares de Castro e Simas.  

Do Partido Socialista (PS): Maria Ofélia Passinhas Janeiro, Duarte Carlos Aníbal Coelho 

Alcântara, Patrícia Carla Serrano Gonçalves e Henrique Jorge Ribeiro. ------------------------------------- 

Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP): Maria Luísa de Aguiar Aldim, 

Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo, e Jorge Manuel Loução de Oliveira. --------------------------- 

Da Coligação Democrática Unitária (CDU): João Duarte de Carvalho Rei Manso Pinheiro. ------ 

Do Bloco de Esquerda (BE): Luís Alberto Salgado Martins Moreira. ----------------------------------- 

Faltaram à reunião os seguintes Membros: ------------------------------------------------------------------ 

Maria Virgínia Martins Laranjeiro Estorninho (PSD), substituída por João José Largueiras 

Martins (PSD), e Filipe Guedes Ramos (PS), substituído por Henrique Ribeiro (PS), José Júlio 

Cordeiro dos Reis Silva (CDS-PP) por Jorge Manuel Loução de Oliveira (CDS-PP), tendo em todos os 
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casos sido entregues o correspondente pedido de substituição ao Presidente da Assembleia de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram também presentes os seguintes elementos do Executivo: Fernando Manuel Moreno 

D’Eça Braamcamp, Presidente, Eurico António Baptista Pereira da Conceição, Secretário, 

Ameetkumar Subhaschandra, Tesoureiro, Patrícia Isabel de Oliveira Brito Leitão, Primeira Vogal, e 

Rodolfo de Castro Pimenta, Segundo Vogal. ----------------------------------------------------------------------- 

 Às vinte e uma horas, constatada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia 

de Freguesia do Areeiro declarou aberta a Sessão. -------------------------------------------------------------- 

----------------------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO DO PÚBLICO --------------------- 

O Presidente da Assembleia recebeu cinco pedidos de inscrição, tendo deferido os mesmos - 

O Freguês Rui Martins apresentou duas questões. A primeira relativa a pedidos de 

informações, ou sugestões enviadas à Junta de Freguesia e que até à data não tinham obtido 

resposta. A segunda questão foi sobre a rede do campo de jogos do Jardim Fernando Pessa, visto 

esta não estar completa, havendo uma parte lateral que se encontrava sem a proteção da rede 

deixando as bolas passar para fora do campo de jogos. Questionou se esta solução era uma opção 

do executivo ou ser era um lapso. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta, Fernando Braamcamp, informou que a rede estava completa no 

momento da sua instalação, mas os painéis que a seguravam foram alvo de furto, reduzindo a 

capacidade das redes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia procedeu, por duas vezes, à instalação de redes novas tanto neste jardim, 

como no parque existente na Praça Bernardo Santareno, mas o resultado final é sempre o mesmo.  

A Freguesa Ana Santos, começou por saudar o Sr. Presidente da Junta pela inauguração das 

peças do Bordalo Pinheiro instaladas na Praça de Londres, na Av. Guerra Junqueiro e também do 

Parque Urbano Vale da Montanha. Quanto às Atas das reuniões do executivo, relembrou que as 

mesmas continuam a não estar disponíveis no site da Junta, perguntando se já existia alguma 

plataforma para o fazer, tal como tinha referido na última assembleia de dezembro de 2017. A 

Freguesa referiu-se à sua inscrição na reunião descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, na 

Freguesia do Areeiro, na qual queria esclarecer algumas dúvidas sobre a Proteção Civil na 

Freguesia, mas não conseguiu intervir, devido ao número de inscritos. Questionou o Executivo 

sobre a existência de plano de emergência local, afirmando que este executivo já efetivou quatro 
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anos de mandato. Consultou o site e não encontrou nada, verificou que há preocupação na 

formação, mas não considera suficiente, acredita que é preciso um plano para casos de 

emergências, catástrofes, como reagir, nas ruas da Freguesia. As seguintes questões foram 

dirigidas ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia e ao Pelouro Espaço Público. Verificou que as 

calçadas estão em muito mau estado, dando dois exemplos, a entrada do supermercado 

Continente e em frente ao n.º 50 da Av. Óscar Monteiro Torres. Pediu ainda a requalificação de 

todos os passeios com desnivelamento, dando o exemplo da Rua David de Sousa, onde as pessoas 

com mobilidade reduzida são praticamente impedidas de transitar. Acredita que será boa altura 

para todas as juntas e Câmara Municipal de Lisboa pensarem na requalificação das calçadas em 

toda a cidade de Lisboa. Aproveitou para relembrar da existência de buracos nos cruzamentos da 

Avenida Sacadura Cabral com a Rua Augusto Gil, e Rua Augusto Gil com a Avenida Óscar Monteiro 

Torres. Achou interessante a criação do novo Pelouro do Meio Ambiente e o Bem-Estar Animal, 

mas na sua opinião as pessoas estão em primeiro lugar. Outra questão estava relacionada com 

estacionamento, havendo lugares mal aproveitados, teve conhecimento que numa rua paralela à 

Avenida de Madrid, junto ao n.º 21 existem poucos carros estacionados talvez por 

desconhecimento. Falou ainda do estrangulamento de trânsito na Avenida Sacadura Cabral e 

Campo Pequeno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta sobre as Atas do Executivo pediu desculpa, reconhecendo ser uma 

falha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à situação de emergência que tinha falado explicou que a Proteção Civil tinha fases e a 

Junta não pode ultrapassar ou alterar o que é ordenado pela Proteção Civil de Lisboa. Numa 

primeira fase era necessário instruir voluntários de Apoio da Proteção Civil. Em meados do ano 

anterior o plano era complicado, houve alterações mesmo em relação aos voluntários. Acredita 

ser possível iniciar o curso que finaliza os voluntários da Proteção Civil o mais breve possível. A 

partir daí o plano local de emergência Freguesia. O plano será elaborado numa colaboração entre 

a Junta de Freguesia e a Proteção Civil. Estando programada a sua conclusão até ao mês de junho, 

mas não pode garantir esta data porque o processo não depende exclusivamente da Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Já tinha conhecimento do estado das calçadas e justificou que junto ao Continente da Av. de Roma 

o piso encontra-se irregular, assim como também junto ao edifício cor-de-rosa que foi restaurado 
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na mesma avenida, porque a calçada abateu com o peso de veículos pesados, que destroem e 

impossibilitam a manutenção dos passeios. Acrescentou que tinha apresentado uma proposta de 

requalificação dos passeios e alcatrão da Avenida de Roma, que estão em mau estado, ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Falou dos passeios confortáveis da Avenida da 

República e das mais valias deste tipo de passeios tanto para limpeza, como para segurança dos 

peões. Os buracos da Avenida Sacadura já tinham sido reportados à Câmara Municipal, 

juntamente com fotos. Quanto ao novo Pelouro do Ambiente e dos Animais, agradeceu e 

concordou com o que disse a Freguesa Ana Santos, enquanto for Presidente de Junta as pessoas 

vão continuar a estar em primeiro lugar, como é possível comprovar observando o trabalho 

sempre acima da média do Pelouro Ação Social. Sobre o estacionamento na Avenida de Madrid 

pensa estar a referir-se ao logradouro entre a referida avenida com a Afrânio Peixoto e Padre 

Manuel da Nóbrega. Explicou que há cerca de um ano e meio existiam cerca de três a quatro 

centenas de veículos, por vezes estacionados de forma ilegal e abusiva, prejudicando os peões 

apesar da Junta instalar pilaretes e balizadores, sempre que possível, junto à entrada dos portões, 

o resultado não é o pretendido. EMEL, a pedido da Junta, criou zonas de estacionando exclusivo 

para residentes com dístico, o que trouxe um grande benefício para os Fregueses. Quanto ao 

estrangulamento da Avenida Sacadura Cabral e Campo Pequeno, informou que iria verificar a 

situação para conseguir responder o mais breve possível. ----------------------------------------------------- 

 O Freguês Alberto Rocha, questionou as razões da não publicitação e afixação da 

convocatória desta Assembleia de Freguesia, tendo de seguida informado que após as obras de 

requalificação da Rua Barão de Sabrosa (Cruzamento com a Atriz Virgínia) foram retirados os sinais 

luminosos (semáforos), criando algum perigo para os condutores que vem do lado da Avenida 

Afonso Costa para o cruzamento da Rua Barão de Sabrosa, da Rua Atriz Virgínia e da Rua Abade 

Faria, situação que se agrava quando há estacionamento abusivo de viaturas no cruzamento, 

forçando os condutores a avançar para o meio do cruzamento para ter visibilidade. Por fim referiu-

se ao logradouro situado em frente ao Hotel Afonso Henriques, onde é depositado lixo em frente 

à passadeira, numa avenida principal, dando uma imagem pouca dignificante da Freguesia. -------- 

O Sr. Presidente da Assembleia em relação à Convocatória e Edital, informou ter em sua posse 

ambos os documentos assinados pelo próprio, e pela informação que recebeu por parte dos 
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serviços, foram afixados na porta da Sede Rua João Villaret e na vitrina da Delegação na Rua Abade 

Faria, 37 para além disso estavam publicados no site da Junta. ---------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta, em relação ao sinal luminoso ter sido retirado, informou ser 

iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, por não se justificar estar num local de menor afluxo de 

trânsito, passando a existir passadeiras como há em todas as ruas da Freguesia, e para além disso 

na esquina da Rua Atriz Virgínia existe sinalização vertical para cedência de passagem e prioridade. 

É Evidente que um carro mal-estacionado ou em segunda fila gera sempre confusão. Quanto ao 

espaço frente ao Hotel Afonso Henriques, informou estar neste momento a ser estudado o 

assunto, para se encontrar uma solução digna da Freguesia. ------------------------------------------------- 

 O Freguês Luís Seguro apresentou uma questão sobre a ciclovia da Avenida Guerra 

Junqueiro que deveria de ter um prazo de duas semanas, já tinha decorrido um mês, para além 

disso as pessoas subindo a Avenida chegam ao cimo da mesma, junto à Pastelaria Mexicana não 

sabem para que lado hão- de ir se virar, se para a Avenida Manuel da Maia ou se seguem em 

frente, podendo incorrer numa infração. Falou ainda do problema de sinalização horizontal e 

vertical, da zona de velocípedes e motociclos. Ainda hoje verificou que estavam umas dez motas 

em cima do passeio. Sobre o estacionamento, sugeriu a possibilidade de aumentar o mesmo para 

automóveis, utilizando os logradouros sem afetar a população, entregando à Câmara uma 

proposta pelos Vizinhos do Areeiro. Finalizou entregando à Mesa um documento original com 

informação mais detalhada para a Junta ter melhor conhecimento e encarregar-se de enviar à 

Câmara Municipal de Lisboa para análise. -------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Junta informou que o executivo iria analisar o assunto para depois 

responder o mais breve possível. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia aceitou o documento do Freguês Luís Seguro e entregou o 

mesmo de imediato à ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

 A Freguesa Anabela Nunes iniciou a sua intervenção afirmando que os animais estão no 

mesmo patamar que as pessoas e demonstrou o seu interesse sobre o Dog Park sito no jardim 

Fernando Pessa. Começou por questionar se haveria a possibilidade de discriminar o investimento 

de dez mil euros, questionando ainda para quando previstas novas obras no mesmo, para a 

Freguesa o parque está em mau estado sendo impossível entrar utilizar o mesmo. Finalizou 
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elogiando e defendendo, na sua qualidade de dona de um animal, o novo Pelouro do Ambiente e 

Animais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Junta respondendo às questões colocadas, informando que o parque 

está acabado e teve o custo de dois mil novecentos e cinco euros e setenta e nove cêntimos 

(2.905,79€ c/IVA). O piso em relva ou areia é o melhor para proteção das almofadas das patas dos 

animais, ao contrário do piso empedrado ou num material mais rijo e duradouro. Neste sentido o 

piso adequado terá sempre necessidade de manutenção para reparas covas causadas pelo natural 

esgravatar dos animais. A solução será sempre repor areia à medida que esta vai desaparecendo. 

Falou também da reposição de plantas, algumas foram retiradas outras danificadas em parte por 

estarem em locais que os donos dos cães acabam por pisar na normal utilização do parque. O 

assunto não está esquecido e vai ser resolvido a seu tempo. ------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (PAOD) ---------------------------------------------------------------------- 

 Acabado o período de esclarecimento do público, passou-se à aprovação da Ata n.º dois, 

onde o Sr. Presidente da Assembleia, retificou a página 5 - 3º parágrafo, onde se lia “Fosse possível 

estudar 1 plano de celebração todos os precários” passou a constar a seguinte informação: “Se 

fosse possível estudar 1 plano de integração de todos os precários”. -------------------------------------- 

Margarida Penedo (CDS) propôs que as alterações fossem votadas ponto por ponto. ------ 

João Largueiras Martins (PSD), informou que o seu nome não estando correto em vez de 

“Largueiras Martins” estava “Laranjeira”. -------------------------------------------------------------------------- 

 Margarida Penedo (CDS), solicitou que nas próximas atas fossem nomeados os nomes dos 

membros de cada bancada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia respondeu ter sido um lapso porque os nomes não ficaram 

na gravação áudio da reunião e informou que iria referir os nomes dos membros antes de lhes 

passar a palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocou-se à votação a alteração da palavra no 3.º parágrafo da página 5, sendo o mesmo 

aprovado por maioria, com uma abstenção do PSD. ------------------------------------------------------------ 

Colocou-se à votação a Ata número dois sendo a mesma aprovada por maioria com uma 

abstenção do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia informou terem dado entrada na Mesa doze documentos 

para serem analisados pela Assembleia, tendo sugerido que fossem apresentados por ordem de 
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entrada na Mesa. O louvor proposto pelo membro do Bloco de Esquerda foi único que cumpriu o 

prazo das setenta e duas (72) horas estipulado no Art.º 46 do Regimento nas suas alíneas (e) e (f).  

O Sr. Presidente da Assembleia propôs assim que os documentos do BE fossem os 

primeiros a ser apresentados à Assembleia, seguidos pelo voto de Pesar de autoria da bancada do 

PSD, pela Moção da bancada do PS pelas quatro propostas do membro da CDU e por fim pelas 

duas propostas do CDS, tendo dado de imediato a palavra a membro Luís Moreira (BE). ------------- 

O Membro Luís Moreira (BE) apresentou quatro documentos: 

1ª Moção – “Pela Defesa e Despoluição do Rio Tejo” 

2ª. Moção – “Obtenção de informação sobre postos de trabalho com vínculos precários” 

3º Voto de Saudação – “8 de março Dia Internacional dos Direitos das Mulheres”.  

4º Voto de Pesar e Condenação – “Pela Morte de Marielle Franco e Anderson Pedro 

Gomes no Brasil”. 

Após a leitura da 1ª Moção – “Pela Defesa e Despoluição do Rio Tejo”, a Assembleia conclui que 

não haveria necessidade de proceder à leitura dos outros documentos. ---------------------------------- 

O Membro Luís Moreira (BE), aproveitando a palavra ainda antes do período da ordem do dia para 

afirmar a sua concordância com a intervenção da Freguesa Ana Santos sobre a reunião 

descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, por ter passado pela mesma experiência, não 

tendo podido falar por haver demasiados inscritos. Referiu ainda ter constatado que dos inscritos 

faltou uma pessoa, e não houve nenhuma substituição. Entende por isso que a Câmara não tem 

um plano para substituições em caso de faltas e propôs ao Executivo que pressionasse a Câmara 

Municipal a alterar o processo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestou igualmente que conhece bem a situação do sinal de trânsito em falta no cruzamento 

da Rua Atriz Virgínia com a Rua Abade Faria, porque reside no local, afirmando que sinalização 

vertical e a sinalização luminosa (semáforos) são elementos diferentes e na sua opinião fazem falta 

no cruzamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Sr. Presidente da Assembleia fez um reparo em relação aos documentos apresentados 

pelo BE, nomeadamente à Moção que incide sobre os postos de trabalho com vínculo precário, 

uma vez que, sendo um pedido de esclarecimento, não se enquadrava no formato de Moção, 

tendo deixado ao critério do proponente a sua manutenção tal como tinha sido apresentada. ----- 



 
A s s e m b l e i a  d e  F r e g u e s i a  d o  A r e e i r o  

8 
 

 O Membro Luís Moreira (BE) concordou com o Presidente da Assembleia retirando o 

documento da apreciação. Mas, no contexto em apreço, relembrou que na Assembleia anterior o 

Executivo informou estar a proceder à integração dos trabalhadores com vínculo precário. Luís 

Moreira questionou então qual a quantidade de trabalhadores com vínculo precário ao serviço da 

Junta, e qual a data prevista para a sua integração no mapa de pessoal. ---------------------------------- 

 O Vogal do Executivo Eurico da Conceição teve a palavra para uma breve explicação sobre 

o tema dos trabalhadores com vínculo precário. Mencionou que no início foi necessário resolver 

alguns problemas, e mesmo depois de resolvidos, existe ainda um trabalhador nesta situação que 

respeita a um Técnico Superior. Afirmou que teve sempre a preocupação de analisar se era 

necessário realizar-se uma reunião de Assembleia de Freguesia, para ajustar o mapa de pessoal. 

Felizmente concluiu-se que existiam vagas, ou seja, todas as pessoas preencheram vagas que já 

existiam, não sendo necessário apresentar novo Mapa de Pessoal à Assembleia de Freguesia. ----- 

 Margarida Penedo (CDS) comentou compreender que a Moção fosse retirada. E tal como 

o Bloco de Esquerda, tinha referido também que o CDS tinha realizado duas perguntas ao 

Executivo, às quais não obteve resposta até hoje. A primeira sobre os pilaretes e a segunda sobre 

a Lagarta do Pinheiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 João Largueiras Martins (PSD) declarou que na última parte da alínea b – onde se refere 

“Convenção de Albufeiras” se deveria provavelmente ler “Convenção de Albufeira de 

30/11/1998”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Henrique Ribeiro (PS) comentou que o BE prossegue uma habitual estratégia de apresentar 

as Moções de forma espalhada, em diferentes fóruns, tendo esta Moção sido apresentada há 

bastante tempo, sem sofrer praticamente qualquer alteração. Quanto aos outros temas 

concordou principalmente com o documento referente aos assassinatos de Marielle Franco e 

Anderson Pedro Gomes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a primeira Moção nos pontos n.ºs 1 e 2, 

sendo o primeiro ponto aprovado por maioria com abstenção do CDS e PS. ----------------------------- 

O Segundo ponto foi igualmente aprovado por maioria com 3 votos contra do CDS e 1 abstenção 

do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Passou-se à votação do Voto de Saudação – “Dia Internacional dos Direitos das Mulheres”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Jorge Oliveira (CDS) solicitou ao BE que fosse feita uma alteração no terceiro ponto do 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta rejeitada pelo BE, e, assim sendo, o CDS abdicou da respetiva alteração. -------- 

O Presidente da Assembleia colocou à votação o primeiro ponto do documento à Assembleia, 

tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. Seguido pelo segundo ponto, ocorreu a 

aprovação por maioria com os votos contra do CDS e abstenção do PSD. Por fim, o terceiro e último 

ponto do documento foi aprovado por maioria, com os votos contra do CDS. --------------------------- 

 Nessa circunstância, passou-se ao Voto de Pesar e Condenação “Pela Morte de Marielle 

Franco e Anderson Pedro Gomes” o qual foi aprovado por unanimidade. -------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia informou haver um Voto de Pesar apresentado pela 

bancada do PSD, pelo falecimento de Vitorino Anastácio Guerreiro, solicitando à bancada do PSD 

que fosse feita uma breve análise a este documento. ---------------------------------------------------------- 

Pedro Folgado (PSD) fez enfatizou o percurso de vida deste freguês, como sendo uma 

pessoa muito ativa na nossa Freguesia e em diversas instituições, sendo merecedor do seu 

reconhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Voto de Pesar foi colocado à votação, sendo aprovado por unanimidade. ------------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia pediu nesse momento um minuto de silêncio pelos dois 

Votos de Pesar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Após esse momento, Ofélia Janeiro (PS) teve a palavra para apresentar uma Moção sobre 

o 44.º Aniversário do 25 de Abril, sobre a importância que teve para a nossa sociedade, 

relembrando acontecimentos que passaram tais como o fascismo e o nazismo, propondo que no 

próximo ano na celebração do seu 45.º Aniversário, a data fosse assinalada com uma sessão solene 

desta Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Margarida Penedo (CDS) propôs que futuramente todas as propostas fossem apresentadas 

e votadas individualmente. Quanto à Moção apresentada pelo PS sobre o 25 de Abril, afirmou que 

trouxe certas garantias e liberdades, mas que Portugal não está modernizado ao mesmo nível da 

Europa. Quanto à preservação da memória, declarou que há diferentes memórias, incluindo do 

fascismo, do nazismo e do holocausto que devem ser relembradas. Lastima ainda que não sejam 

lembrados os países de metade da Europa que viveram o regime soviético que acabou muito 

depois do fascismo, e lamenta que o Partido Socialista não recorde estes momentos; ou, porque 
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não sabe, ou não lhes convém saber, porque eles existiram e estão ainda muito presentes da 

maneira como ainda hoje se vive nestes países da Europa. ---------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia, Duarte Alcântara, agradeceu a sugestão do CDS no que 

concerne à condução dos trabalhos neste período onde é efetuada a apresentação dos 

documentos antes da ordem do dia, lembrando que há um limite de uma hora para o mesmo, que 

está definido regimentalmente, e referiu que é sua intenção a alterar o procedimento sobretudo 

para evitar que se ultrapasse, futuramente, o referido limite. ------------------------------------------------ 

 Ofélia Janeiro (PS) esclareceu e refutou que não se tivesse esquecido dos factos históricos 

referidos na intervenção anterior do CDS, e salientou que é do conhecimento universal o que se 

passara na Europa, da existência dos movimentos antidemocráticos da antiga cortina de ferro, 

nomeadamente na Polónia e Hungria, e dos Neofacismos e Neonazismos, que é o que está a 

aparecer nos dias de hoje na Europa. ------------------------------------------------------------------------------- 

 João Duarte Pinheiro (CDU) afirmou que a Constituição da República não está a ser 

cumprida em termos de Habitação e Educação. Em relação ao resto da Europa a Constituição não 

é tão cumprida como deveria de ser. -------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções colocou-se a Moção em apreço à votação, sendo aprovada 

por maioria, com 3 abstenções do CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------ 

 Passou-se à análise dos documentos (quatro Moções) da CDU, as quais foram apresentados 

por João Pinheiro do CDU: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Primeira Moção - “1º de Maio Dia Internacional dos Trabalhadores”. ---------------------------- 

 Segunda Moção - “Celebração do 44ª Aniversário do 25 de Abril”. ------------------------------- 

 Terceira Moção - “A Acessibilidade física às estações do Areeiro e Olaias do Metropolitano 

de Lisboa (...)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Quarta Moção - “Contra a Concessão do Teatro Maria Matos”. ----------------------------------- 

 Maria Luísa Aldim (CDS/PP) referindo-se às moções apresentadas pela CDU, solicitou que 

os pontos da 1.ª Moção sobre o 1.º de Maio fossem votados ponto por ponto. Em relação à 2.ª 

Moção, sobre Acessibilidade Física no Metropolitano das Olaias, manifestou-se de acordo com o 

que fora apresentado. No entanto tinha algumas dúvidas sobre o segundo ponto. Compreende o 

conteúdo do texto, mas crê que a Assembleia de Freguesia não tenha competência para efectuar 
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exigências ao Presidente da Administração do Metropolitano de Lisboa. De qualquer maneira 

concordou que alguma ação urgente que teria de ser tomada. ---------------------------------------------- 

Relativamente à proposta sobre o Teatro Maria Matos, informou que tem acompanhado 

este tema na Assembleia Municipal, tendo sido bastante debatido por todas as forças políticas. 

Neste ponto anunciou que a Bancada do CDS/PP não se opõe e partilhou alguns pontos que foram 

referidos em Assembleia Municipal. Após o que informou estar de acordo desde que as alterações 

sejam feitas por entidades públicas e privadas e não só pela Câmara. ------------------------------------- 

 João Silva (PSD) concordou com intervenção do CDS/PP e que a primeira Moção fosse 

votada ponto por ponto. Sobre a terceira Moção – “Acessibilidade Física da Estação do Metro das 

Olaias”, concordou também com Maria Luísa Aldim, no que dizia respeito à exigência da 

Assembleia de Freguesia à Administração do Metro, sendo um ato que extravasa a sua 

competência. Finalizou dizendo que não vê muito sentido na 4.ª moção sobre o “Teatro Maria 

Matos”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia passou de seguida às deliberações, começando pela 

primeira Moção sobre o 1º de Maio votada ponto a ponto. --------------------------------------------------- 

1º ponto, aprovado por maioria com três votos contra do CDS ------------------------------------- 

2º ponto, aprovado por maioria com quatro abstenções do PSD.  --------------------------------- 

3º ponto, aprovado por maioria com quatro votos contra do PSD, e três abstenções do CDS. 

A Segunda Moção foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

A Terceira Moção foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

A Quarta Moção foi rejeitada por maioria com dois votos a favor da CDU e do BE. ----------- 

De seguida, Maria Luísa Aldim (CDS/PP) apresentou duas recomendações. A primeira era 

sobre o alargamento do passeio na zona do Campo Pequeno entre a Rua de Entrecampos e a 

Avenida João XXI. Salienta que a circulação no passeio é muito estreita e pessoas com dificuldades 

motoras, carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas têm dificuldade por ter muita coisa pelo caminho, 

nomeadamente candeeiros, caixas de eletricidade. Sugeriu que a Junta solicitasse o alargamento 

dos passeios à Câmara Municipal de Lisboa. ----------------------------------------------------------------------- 

Na segunda recomendação, propôs que fosse criada uma unidade de descanso ao cuidador, bem 

parceria com todas as Associações que se encontram na Freguesia com o objetivo de reforçar os 

serviços prestado à terceira idade. Recordou que a Freguesia já dispõe do serviço de apoio 
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domiciliário, de uma Universidade Sénior e do Centro Intergeracional do Areeiro de forma a 

promover a ocupação de quem a frequenta, mais devia prever mais esta solução para as famílias 

da zona do Areeiro, alargando os serviços disponíveis. --------------------------------------------------------- 

Pedro Folgado (PSD) sugeriu a alteração do texto sobre o Complemento às famílias e a 

Universidade Sénior, caso a bancada do CDS concordasse, incluindo a seguinte informação: “De 

acordo com as capacidades disponíveis e salvaguardando a segurança dos utentes”. ----------------- 

Maria Luísa Aldim (CDS) respondeu que a sua bancada não se opunha estando disponíveis 

a qualquer alteração, e salientou a intenção de acrescentar a ideia de continuidade na promoção 

da oferta da Universidade Sénior, entrando em diálogo com as entidades da Freguesia para criar 

parcerias com quem está no terreno e conhece as necessidades reais da população. ----------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação as duas recomendações. ------------------- 

A Primeira Recomendação “Alargamento do Passeio na zona do Campo Pequeno”, foi aprovada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Segunda Recomendação “Complemento às famílias, foi aprovada por maioria com uma 

abstenção da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- 

Ponto 1 da Ordem de Trabalhos – “Eleição do(a) segundo(a) Secretário(a) da Mesa da 

Assembleia de Freguesia”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia informou que a mesa não tinha segundo secretário desde 

a apresentação do pedido de renúncia ao exercício desse cargo que ocorrera logo após a tomada 

de posse do Presidente de Junta e respetiva eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia. ---------- 

 Nesse sentido foi apresentada para ocupar o cargo o. membro da Assembleia Isabel Simas 

(PSD). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por solicitação do Sr. Presidente da Assembleia, e por não haver pedidos de intervenção ou 

esclarecimentos, foram distribuídos os boletins de votos e disponibilizada uma urna, para a 

realização da eleição por voto secreto. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia deu início a votação, chamando os membros de cada 

bancada para estes para estes exercerem do seu direito de voto. ------------------------------------------- 

Após a contagem dos votos na presença de todos os membros da Assembleia, foi eleita a 

membro da Assembleia Isabel Simas (PSD) com dez (10) votos a favor e três (3) em branco. -------- 
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 Ponto 2 da Ordem de Trabalhos – “Apreciação da Informação Escrita do Presidente da 

Junta de Freguesia do Areeiro sobre a Atividade da Junta de Freguesia”. ------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Junta começou a sua intervenção saudando a eleição do novo elemento 

da Mesa, afirmando preferir que a palavra seja atribuída aos membros da Assembleia de Freguesia, 

disponibilizando-se para responder às questões que estes vissem pertinentes. ------------------------- 

  Luís Moreira (BE) colocou algumas perguntas sobre a informação escrita do Presidente da 

Junta de Freguesia do Areeiro. A primeira foi sobre a reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 

2018 com o Presidente do Conselho de Administração e da GEBALIS EM SA, Dr. Pedro Pinto de 

Jesus (página 4) inquirindo se foi trocada alguma informação sobre o Bairro Portugal Novo. -------- 

Aproveitou ainda para falar sobre Reunião Descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa na 

Freguesia do Areeiro, afirmando que processo de inscrição de munícipes não foi transparente. --- 

Na segunda questão falou sobre o Programa “Olá Bom Dia”, perguntando se todas as mil e 

sessenta e seis (1066) chamadas telefónicas tiveram sucesso, e quais procedimentos 

implementados no decorrer deste programa. --------------------------------------------------------------------- 

Por fim, na sua terceira questão sobre a Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia, 

abordou o processo de preenchimento das quatro vagas para postos de trabalho na categoria de 

Assistente Operacional, recordando que há trabalhadores precários na Junta, e inquirindo se foi 

dada prioridade a esses trabalhadores, oferecendo-lhes a possibilidade de consolidar a sua 

carreira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta, Fernando Braamcamp começou por responder à questão sobre 

a reunião entre o Presidente da Junta de Freguesia e o Presidente do Conselho de Administração 

da GEBALIS E.M. S.A., explicando que a Empresa Municipal não tem qualquer intervenção no Bairro 

Portugal Novo, por esse motivo não foi falado, por não ser da competência da GEBALIS. ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da Reunião Descentralizada da CML na Freguesia do Areeiro, disse estar de acordo com 

Luís Moreira (BE), e iria propor à CML que o processo de inscrição de Munícipes passasse 

contemplar a inscrição de suplentes. Do Programa “Olá Bom Dia”, considerou que esta ação tem 

corrido bem, não havendo nenhuma informação fora do normal nesta matéria. Finalmente sobre 

o procedimento concursal, explicou que os quatro (4) postos de trabalho para Assistentes 

Operacionais seriam os disponíveis ao abrigo da Lei em mobilidade. --------------------------------------- 
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João Pinheiro (CDU) interveio sobre as questões colocadas pelo Freguês Rui Martins que 

não tinham sido respondidas. Se era possível facultar todos os protocolos realizados com 

Associações tanto na Freguesia como fora, quais as contrapartidas e as motivações da Junta. 

Quanto aos precários questionou se havia algum plano para integração dos restantes precários e 

para quando estava prevista a abertura de novo concurso. Questionou ainda sobre a EMEL no 

Bairro Portugal Novo, e por fim, sobre o ponto da situação e os próximos passos a dar sobre a 

Estação dos CTT das Olaias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Junta fez uma breve explicação sobre os precários. Quanto à Estação 

dos CTT das Olaias, explicou que o Executivo foi até ao limite das suas competências, tentando 

encontrar uma alternativa naquela zona, mas a Administração dos CTT não aceitou essa 

possibilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Margarida Penedo (CDS/PP) referiu-se aos CTT – Correios de Portugal, S.A. e da 

privatização dos mesmos há cerca de dois ou três anos, passando esta empresa para o sector 

privado. Compreende que o Sr. Presidente da Junta tente negociar com os CTT S.A., mas pensa 

que este foi longe demais quando disse que se afastou da Política seguida pelos CTT. Dando a 

entender que estava a referir-se a uma força política, quando aquilo não era nenhum partido 

político. Quanto à reunião com a GEBALIS, no dia 14 de fevereiro, fez um reparo sobre o conteúdo 

do parágrafo achando um pouco vazio onde diz “foram debatidas diversas situações do 

património”. Queria ver estas situações elencadas. Quais situações? Qual Património? O que foi 

dito? Da forma como estava escrito parece ser uma maneira de ocupar espaço no papel. ----------- 

Mostrou o seu desagrado, sobre a obra da ciclovia, referindo-se à Avenida Guerra 

Junqueiro, porque fica com a ideia que foi tudo decidido e feito nas costas dos fregueses. 

Possivelmente o Sr. Presidente da Junta tinha conhecimento através da CML, mas não encaminhou 

a informação às pessoas a tempo de estas poderem reagir. Afirmando que foram perdidos lugares 

de estacionamento, o que poderia ter sido feito após a construção do parque de estacionamento 

da Avenida do México. Manifestou o seu desagrado, dizendo que o CDS não consentiria de maneira 

nenhuma que a obra avançasse, porque quem reside na Avenida merece respeito. Quanto à 

reunião com a EMEL, fala-se num contrato de avenças e a construção do futuro parque de 

estacionamento da Rua Manuel Gouveia com quatrocentos (400) lugares de estacionamento. 

Referiu também do problema de estacionamento na Avenida de Paris em virtude do Bingo estar 
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aberto até às duas horas da madrugada, a uma hora que já não existe fiscalização da EMEL, 

causando transtorno aos residentes que não têm onde estacionar. Sobre a Manutenção de 

Espaços Verdes alertou o problema de um repuxo (aspersor de rega) que há alguns dias projeta 

água para o alcatrão em vez de fazer a sua função regando a relva. Sobre o Programa de Consultas 

Abertas para toda a Comunidade achou o mesmo interessante e perguntou se já estava a 

funcionar. Na Cultura sobre “Video-Mapping de Natal”, comentou, não saber exatamente o que 

era, mas parece-lhe ser uma coisa cara, aproveitando para questionar o valor, quem promoveu. 

Indagou se a Junta promoveu o “Video-Mapping de Natal”, ou recebeu pela ocupação do espaço 

público por um período de tempo. Elogiou o Executivo sobre a Reunião de Preparação do 

“Concerto Sons pela Cidade”, achando esta iniciativa muito interessante, porque actualmente é 

muito raro haver estes concertos. Sobre o “dia Internacional da Mulher” elogiou a Junta pela 

iniciativa e por ter distribuído flores a todas as mulheres e serenatas ao som das músicas da Tuna 

Universitária do IST. Em relação ao “Centro Intergeracional do Areeiro”, mostrou ser do agrado da 

bancada do CDS/PP, achando muito interessante ter o espaço jovem a funcionar com horários 

mais estendidos o que é positivo. Em relação à “Ação de Sensibilização sobre os Primeiros 

Socorros” (página 20), pensa não ser uma “Ação de Sensibilização”, mas sim uma “Instrução”. 

Deveria haver mais ações destas para instruir as pessoas em situações de primeiros Socorros, para 

quaisquer situações de emergência que haja, em caso de catástrofe e inclusivamente em situações 

de sismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comentou ainda a informação da página 25, sobre o “Departamento de Recursos Humanos”, onde 

se fala no procedimento concursal para preenchimento de três a quatro postos de trabalho para 

Assistentes Operacionais. Comentou ir ao encontro do que foi falado na última reunião da 

Assembleia, das transferências de competências da CML para as Juntas de Freguesias, mas o 

quadro de pessoal não acompanhou estas transferências. Havia funcionários da Câmara que 

tinham funções e competências e na passagem destas funções e competências para as Juntas, 

deixaram de as ter. Finalmente sobre o “Departamento da Saúde” (página 27) comentou haver da 

parte do Sr. Presidente da Câmara uma propaganda, aliás uma promessa de novos centros de 

saúde, convidou o Sr. Presidente Fernando Braamcamp a pressionar o Dr. Fernando Medina, sobre 

os Centros de Saúde da Freguesia do Areeiro. -------------------------------------------------------------------- 
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 O Sr. Presidente da Junta, começou por responder à questão sobre os CTT informando que 

infelizmente estava fora das competências da Junta de Freguesia. Não foram discriminados todos 

os assuntos da extensa reunião com a GEBALIS, mas passou a facultar os que considerou mais 

importantes. A Junta tentou pressionar a GEBALIS a promover o maior número de obras possível 

nas habitações da responsabilidade e futuras construções. Quanto às obras da Avenida Guerra 

Junqueiro, confirmou de facto ter muita consideração e respeito pelo Presidente da Câmara, Dr. 

Fernando Medina, mas o próprio não foi à inauguração da referida Avenida. Apenas foi à 

inauguração das peças de Bordalo Pinheiro. Referindo-se ainda à obra da Guerra Junqueiro, esta 

foi iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa. Nessa altura alertou a CML sobre os 

constrangimentos do estacionamento e para que a obra não poderia resultar na redução de 

lugares de estacionamento. No seguimento deste alerta a CML sugeriu a construção do parque de 

estacionamento na Avenida do México. A única alteração que houve na Avenida Guerra Junqueiro 

foi a pintura da ciclovia, tudo o resto já estava requalificado. O Parque de estacionamento na Rua 

Manuel Gouveia terá dois pisos, não dando para ser de outra forma devido às características do 

terreno. Já tinha solicitado à EMEL para fiscalização no logradouro da Praça Pasteur se prolongar 

até às 23 horas, como por exemplo no Bairro Alto. Agradecendo as palavras amáveis sobre o 

“Vídeo-Mapping de Natal”, explicou não ter sido organizado pela Junta, tendo esta contribuído de 

forma direta na logística do evento. Quanto ao Dia da Mulher informou fazer esta iniciativa já é 

uma tradição da sua Presidência de Junta. Sobre o processo de descentralização e o seu impacto 

nos recursos humanos, explicou que os trabalhadores tiveram a possibilidade de pedir mobilidade 

as juntas de freguesias, mantendo direito, de um dia regressar à Câmara. -------------------------------- 

 Pedro Folgado (PSD) começou por congratular o Executivo da Junta pela transparência e 

desempenho nas suas funções. Afirmou que não podemos esquecer o interesse dos fregueses em 

manter a estação das Olaias CTT aberta, independente dos CTT ser uma entidade pública ou 

privada, e neste sentido o Sr. Presidente da Junta terá sempre o apoio da Bancada do PSD na 

defesa dos interesses dos nossos Fregueses. Felicitou também o recém-criado Pelouro do 

Ambiente e Bem-Estar Animal, estando seguro que vai ser um Pelouro com grande sucesso. A 

Bancada do PSD está satisfeita com os resultados do Gabinete de Inserção Profissional. 

Congratulou-se com a passagem do Arquivo Municipal para a Junta de Freguesia com o 

compromisso de ali ser construída uma creche e questionou se havia alguma previsão para 
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construção da mesma. Por último achou muito positiva a reunião com o Dr. Pedro de Jesus da 

GEBALIS. Aproveitando para questionar quais perspetivas tanto da CML como da Gebalis para o 

Bairro Portugal Novo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Junta quanto à creche, informou que, no dia da Assembleia de 

Freguesia, tinha com a CML tendo sido informado que o projeto da cresce estava aprovado. A 

cedência do edifício à Junta foi o primeiro passo deste processo. Quanto ao Bairro Portugal Novo, 

a Gebalis não gere este bairro. O Presidente da CML está disposto a pensar numa solução para o 

Bairro Portugal Novo ainda durantes este Mandato. ------------------------------------------------------------ 

 Ofélia Janeiro (PS) assinalou que a Informação Escrita do Presidente menciona imensas 

atividades, algumas de forma confusa, e outras que não se percebe se eram iniciativas da Junta de 

Freguesia ou de entidades apoiadas pela Junta de Freguesia. Na primeira questão pediu uma 

explicação sobre Workshop “Nestlé”. A segunda questão foi sobre um programa que foi proposto 

pelo grupo político do PS que é a “Iniciativa Bebé Areeiro”, questionando se foi feito um 

levantamento das necessidades e onde era possível aceder a esta informação. Perguntou ainda 

como tinha sido calculada a cabimentação de dois mil euros para este programa. Parecia 

manifestamente pouco, por isso será necessário saber quantas pessoas eram abrangidas e se a 

Junta tinha feito alguma parceria. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta passou a palavra à vogal Patrícia Leitão para esta responder à às 

questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Vogal Patrícia Leitão explicou à Assembleia o conceito do Workshop “Nestlé”. A Nestlé 

propôs angariar voluntários em diferentes áreas de interesse, neste caso em concreto os temas 

foram a “Alimentação Saudável” e a “Vida Saudável para a 3.ª Idade”. O Workshop foi realizado 

no âmbito da Universidade Sénior. No âmbito do cabaz de bebé a Junta já tem diversas parcerias, 

designadamente com a Primark para as roupas e a Mustela para os cremes, ainda há um parceiro 

para as fraldas, mas a Junta continua a procurar novos parceiros. Sendo uma iniciativa nova o valor 

que está estipulado, não tem como base a estimativa de adesão, como por exemplo no mandato 

anterior em que houve uma iniciativa de promoção consultas de Pediatria gratuitas, mas não foi 

alvo de grande adesão por parte das pessoas. Não é possível a Junta ter a informação do número 

de bebés a nascer durante um ano nesta freguesia e dos nascidos quantos vão usufruiu do 
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programa, estamos ainda recorrer a parceiros com patrocínios de materiais tendo por isso a verba 

estimada de dois mil euros poderá ser suficiente. --------------------------------------------------------------- 

 João Pinheiro (CDU) relembrou o Sr. Presidente da Junta, que o encerramento da estação 

de correios das Olaias não se resolvia apenas com reuniões. Remetendo o Presidente da Junta para 

a situação da estação dos CTT de Xabregas que foi encerrada, mesmo depois de escolhida para 

encerramento porque a população fez um abaixo assinado. Sobre o Dia Internacional da Mulher é 

um dia que ficou assinalado pela luta dos direitos das mesmas e pelo combate à precariedade e 

pobreza e não deve ser pretexto para andar a distribuir flores. ---------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta, respondendo ao comentário do Sr. João Pinheiro da CDU, disse 

não comparar a Estalão dos CTT de Xabregas com a das Olaias. Lembrando-o que na Freguesia do 

Areeiro existem três estações ao serviço público; Alameda; Avenida Afonso Costa e Avenida de 

Roma. Das três existentes, a Direção entendeu encerrar uma. Tendo escolhido a das Olaias, o Sr. 

Presidente da Junta reforçou ainda que sempre apoiou os interesses dos trabalhadores e fregueses 

da Freguesia, mas não podia fazer mais nada por não ter poderes para isso. ----------------------------- 

 Henrique Ribeiro (PS) concordou com o que foi dito pelo Sr. Presidente da Junta, dizendo 

que fez muito bem em tentar manter um serviço público aberto, apesar deste ter sido privatizado. 

Estas alterações terão resultados no futuro, lamentando que infelizmente nenhum de nós estará 

cá para ver isso. Quanto ao Dia Internacional da Mulher ficou surpreendido com o que foi dito na 

assembleia, chegar ao ponto de dizer, aliás esquecer e dizer que o dia não é de luta, era 

verdadeiramente espantoso. O dia internacional da mulher tem origem no final do século XIX e 

início do século XX nos Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores 

condições de vida e de trabalho e até do direito de voto. É disso que se trata o Dia Internacional 

da Mulher não sendo absolutamente mais nada a não ser isso mesmo, um dia de luta. É por isso 

que todos os anos se comemora este dia e temos de o continuar a fazer. Em relação à questão do 

“Vídeo-Mapping” considera ser um produto patrocinado pela Coca-Cola e pago pelo turismo de 

Lisboa, lamentou a qualidade do produto que foi apresentado na Fonte Luminosa da Alameda, mal 

desenhado, mal pensado e com péssima direção criativa. Quanto à Nestlé, teve muitas dúvidas 

que este fosse um parceiro ideal para promover o que quer que seja, neste caso promover um 

workshop sobre “Alimentação Saudável” tinha mesmo imensas dúvidas. Concluiu dizendo achar 

este caminho bastante perigoso. ---------------------------------------------------------------------------------  
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O Sr. Presidente da Junta agradeceu as palavras do membro Henrique Ribeiro (PS). --------- 

 Luís Moreira (BE) afirmou que de acordo com a informação que dispõe o I.S.T.  não tem 

cursos de medicina, e que na página 20 da Informação Escrita do Presidente é mencionado que a 

iniciativa “Ação de Sensibilização sobre Primeiros Socorros”, foi dinamizada por dois estudantes 

de medicina do GASIST (página 20) questionou se a informação estava correta e era algum curso 

relacionado com ciências médicas. Afirmou ainda que no fundo da página 26, no quarto ponto a 

contar de baixo para cima é mencionado que a Junta ofereceu cinquenta e três (53) ofertas de 

emprego, mas falta à verdade porque na realidade ofereceu cinquenta e três (53) ofertas de 

trabalho. Referiu-se igualmente ao encerramento das estações dos CTT, dando um exemplo do 

que aconteceu na Estação de Correios de Arroios. Depois de um dia de trabalho, durante a noite 

encerraram esta estação e comunicaram aos trabalhadores “Amanhã não venham trabalhar que 

não vale a pena” Isso não se faz, é ignóbil e cobarde. Apoiou a posição do Presidente como figura 

política e como cidadão em defender e apoiar os interesses dos fregueses. No seu entender toda 

esta encenação de encerramento de estações dos CTT foi uma armadilha para as Juntas. ----------- 

 Ponto 3 da Ordem de Trabalhos – “Discussão e Votação do relatório de Gestão da Conta 

de Gerência 2017”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Sr. Presidente da Junta deu a palavra ao Sr. Tesoureiro da Junta, Ameetkumar 

Subhaschandra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Tesoureiro Ameetkumar Subhaschandra iniciou uma breve explicação sobre o 

documento contabilística, fazendo uma relação entre as receitas, as despesas e as competências 

assumidas pela Junta após o processo de descentralização e ainda sobre o relatório do Revisor 

Oficial de Contas (ROC) e demonstrou toda a disponibilidade em esclarecer qualquer questão ---- 

 Maria Luísa Aldim (CDS/PP) referindo-se ao segundo ponto do documento, indagou a 

razão do documento só ser apresentado agora. Sobre o Relatório de Gestão o CDS nada tem a 

apontar, mas não se revê na totalidade nas questões que estão expostas. Considerou ainda que o 

trabalho técnico está bastante concretizado. --------------------------------------------------------------------- 

 O Tesoureiro Ameetkumar Subhaschandra passou a responder às questões apresentadas 

pelo CDS/PP explicando que aquando da Delegação de Competências a CML entregou bens não 

inventariados que foram entregues ao Pelouro Higiene Urbana. A Junta de Freguesia não tem 

informação sobre os valores reais dos bens. ---------------------------------------------------------------------- 
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 Pedro Folgado (PSD) Agradeceu a forma transparente como o documento foi apresentado, 

deixando algumas notas. A primeira refere-se ao trabalho prestado pelo ROC, considerando a 

apresentação bastante descomplicada o que facilita a compreensão, considerando ainda que mais 

simples seria impossível. Quanto ao Saldo de Gerência disse ser um documento muito positivo. -- 

 O Sr. Presidente da Assembleia avisou que faltavam poucos minutos para a meia-noite e a 

reunião não se deveria prolongar para além dessa hora sem a aprovação dos membros da 

assembleia. Havendo a opção de marcar uma nova reunião para continuar a ordem de trabalhos 

desta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------ 

 Henrique Ribeiro (PS) disse que o relatório mostrava clareza, mas ficou surpreendido com 

a ausência de um inventário, mesmo que fosse mínimo. Considerou esta situação perigosa, porque 

se no futuro alguém pedisse explicações sobre o Património seria impossível responder, para o 

Membro é necessário tomar pelo menos algumas precauções, começando por exigir uma posição 

por parte da CML. Quanto ao Saldo de Gerência, este não reflete o rigor de gestão, reflete opções 

políticas, terminar um ano de mandato com novecentos (900) mil euros de saldo significa que 

houve 900.000 coisas ficaram por fazer, não se fizeram uma série de iniciativas que poderiam e 

deveriam ter sido feitas em prol da população, mas não o foram por opção politica do Executivo. 

Deu um cumprimento ao Sr. Presidente da Junta pelo rigor no relacionamento com os 

fornecedores e por este cumprir os prazos de pagamento o que infelizmente em alguns sítios não 

é cumprido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Margarida Penedo (CDS/PP) reagiu aos comentários da bancada do PS, em relação aos 

novecentos (900) mil euros de saldo positivo que eram para ser aplicados em iniciativas que 

deveriam ter sido feitas e não o foram. Perguntou quando um saldo é negativo e há um défice de 

novecentos (900) mil euros, isso também significa que houve novecentas mil coisas que não 

deveriam ter sido feitas, e afinal foram. Dando origem a situações elas sim, ignóbeis que põem as 

finanças de pantanas e depois obrigam a tomar decisões menos simpáticas. ---------------------------- 

 Henrique Ribeiro (PS) respondendo a Margarida Penedo (CDS/PP), disse perceber ao que 

se referia, mas era completamente irrelevante e que não tinha fundamento na Assembleia de 

Freguesia do Areeiro, e em 2017 nesta mesma Junta houve novecentos (900) mil Euros que 

estiveram à disposição do Executivo, considerando não ser razoável ter um saldo desta natureza.  
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 O Sr. Presidente da Assembleia constatou não existirem mais inscrições e colocou o 

documento à votação sendo aprovado por maioria com abstenção do CDS/PP; PS e CDU. ----------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia propôs à Assembleia prolongar a reunião para além da 

hora prevista, ao abrigo do previsto no artigo 9.º, número 5. ------------------------------------------------ 

Os Membros Maria Luísa Aldim (CDS/PP), Pedro Folgado (PSD), João Pinheiro (CDU) e Ofélia 

Janeiro (PS) manifestaram a concordância das suas bancadas pelo prolongamento da reunião. ---- 

O Sr. Presidente da Assembleia colocou o prolongamento da reunião à votação, sendo este 

aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto 4 da Ordem de Trabalhos – “Discussão e votação da 1ª. Revisão Orçamental de 

2018”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Tesoureiro Ameetkumar Subhaschandra – fez uma breve apresentação da 1ª Revisão 

Orçamental de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Luís Moreira (BE) começou por solicitar que as páginas do referido documento fossem 

numeradas. Depois afirmou que mesmo sem ter formação em contabilidade tinha ficado com 

algumas dúvidas. No terceiro ponto era apresentado um valor e no quarto ponto outro valor, 

portanto acreditou que algo estaria errado. Questionou o valor de quinze (15) mil Euros numa 

viatura ligeira que mais à frente no mesmo documento já é apresentado o valor de cinco (5) mil 

euros mais dez (10) mil euros numa viatura pesada e outra ligeira. Questiona se quinze (15) mil 

euros eram o somatório dos valores das duas viaturas. Gostaria ainda de saber quais são os 

instrumentos cirúrgicos no valor de quinhentos (500) euros mencionados na página seguinte na 2ª 

linha do Código Orgânico. Embora não seja médico tem conhecimento que no posto clínico não se 

fazem cirurgias a não ser para medicina dentária, e considera a quantia exagerada. ------------------- 

 Ofélia Janeiro (PS) comentou que continuam a existir diversas rúbricas de baixos valores, 

não devem querer corresponder com a realidade. Questionou ainda sobre uma Clínica Privada, da 

qual tinham muitas dúvidas e sobre a aquisição de uma viatura elétrica ligeira para a PSP no valor 

de vinte (20) mil Euros, tendo verificado que o que valor do Boletim da Junta aumentou para o 

dobro orçamento inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 João Pinheiro (CDU) considerou os valores do sistema de rega exagerados e afirmou que 

mesmo quando após períodos de chuva o sistema funciona em todo o jardim. Se choveu no dia 
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anterior não é necessário regar. Assim desperdiça-se dinheiro e água. No final disse que gostaria 

de saber quantos trabalhadores trabalham na higiene urbana e espaços verdes. ----------------------- 

 O Tesoureiro Ameetkumar Subhaschandra explicou que os valores dos pontos 3 e 4 não 

eram iguais, o ponto 3 fala-se sobre o Saldo de Gerência no valor de cento e cinquenta (150) mil 

Euros e Despesas de Capital, e o ponto 4 são despesas correntes. Sobre as viaturas disse ser uma 

ligeira para a PSP e a pesada a carrinha do serviço Porta-a-Porta que em março passou a pertencer 

definitivamente à Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto ao sistema de rega o Sr. Presidente da Junta explicou que existe um aparelho como 

um sensor, uma espécie de antena, que deteta quando vai chover e cancela automaticamente o 

ciclo de rega, o mesmo acontece quando o solo (terra) está demasiado húmido o aparelho 

consegue fazer a leitura e não aciona a rega ou interrompe o programa caso de esteja a funcionar.  

 O Sr. Presidente da Assembleia questionou se havia mais inscrições e, após verificar a 

ausência de inscritos, colocou o documento à votação, sendo aprovado por maioria, com um voto 

contra da CDU e uma abstenção do CDS/PP. ---------------------------------------------------------------------- 

 Ponto 5 da Ordem de Trabalhos – “Discussão e votação do Regimento da Assembleia de 

Freguesia.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia relembrou a todos os presentes que o documento foi 

introduzido pelo próprio e discutido há cerca de um mês em Conferência de Líderes, foi revisto 

por um jurista para eventuais alterações se necessário, tendo de seguida colocado as propostas 

de alteração à votação. Nessa esteira, e não havendo intervenções, colocou-se o documento à 

votação, tendo então sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

 Ponto 6 da Ordem de Trabalhos – “Tomada de Posse das Comissões Permanentes”. ------- 

 O Sr. Presidente da Assembleia solicitou o Termo de Posse, passando de imediato à 

chamada, para tomada de posse das duas Comissões. --------------------------------------------------------- 

1ª Comissão Permanente “Bairro Portugal Novo” tomaram posse Ofélia Janeiro (PS), Virgínia 

Estorninho (PSD) não tomou posse por não estar presente na reunião, Maria Luísa Aldim (CDS/PP), 

João Pinheiro (CDU) e Luís Moreira (BE). --------------------------------------------------------------------------- 

2ª Comissão Permanente “Habitação, Reabilitação Urbana, Ambiente e Qualidade de Vida” 

tomaram posse Maria Isabel Simas (PSD), Patrícia Gonçalves (PS), José Silva (CDS/PP) não tomou 
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posse por não estar presente na reunião; João Pinheiro (CDU) e Luís Moreira (BE). --------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia Duarte Alcântara apresentou a Ata em 

minuta à votação, sendo esta aprovada por unanimidade e por fim, passando trinta minutos das 

zero horas, deu por encerrada a sessão agradecendo a presença de todos, inclusivamente do 

público, desejando votos de sucesso às recém designadas e empossadas Comissões Permanentes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ª Secretária______________________________2.ª Secretária__________________________________ 

O Presidente 

_____________________________ 

 


