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Ata número 17 

 

Em reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Areeiro, no nono dia do mês de 

setembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, após a verificar a existência de quórum 

e a presença do Senhor Presidente de Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, 

recordou todos os participantes da reunião por videoconferência que esta seria alvo 

de emissão em direto nas plataformas online Facebook e Youtube da Junta de 

Freguesia do Areeiro, deu início à ordem de trabalhos.----------------------------------------- 

-----------------------------------------------Ponto um---------------------------------------------------- 

Análise e encerramento da atividade das Comissões:------------------------------------------ 

 Comissão Permanente Portugal Novo;----------------------------------------------------- 

 Comissão Permanente Habitação, Reabilitação Urbana, Ambiente e Qualidade 

de Vida;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Ponto dois-------------------------------------------------- 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro 

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

Confirmaram presença e participaram os seguintes membros:------------------------------- 

 Do Partido Social Democrata (PSD): João José Largueiras Martins, Pedro 

Miguel Naves Folgado, João Filipe Viegas Gomes da Silva e Paula Pereira.-------------  

 Do Partido Socialista (PS): Maria Ofélia Passarinhas Janeiro, Filipe Guedes 

Ramos, Duarte Carlos Aníbal Coelho Alcântara ------------------------------------------------- 

 Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS): Maria Luísa de Aguiar 

Aldim, José Júlio Cordeiro dos Reis Silva e António Aldim.------------------------------------ 

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

Pinheiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Independente: Luís Alberto Salgado Martins Moreira. ----------------------------------- 

 Faltaram à reunião os seguintes membros:--------------------------------------------------- 

Do PS, Patrícia Carla Serrano Gonçalves----------------------------------------------------------

 Do CDS, Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo, --------------------------------------- 

Os pedidos de substituição foram entregues ao Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro, Duarte 

Alcântara, deu início à reunião pelas vinte horas, após verificado a existência de 

quórum constitutivo e deliberativo.------------------------------------------------------------------- 

-------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------- 

A mesa recebeu duas inscrições para o período de intervenção do público, 

atribuindo um tempo máximo de cinco minutos a cada freguês nos termos 

regulamentares.------------------------------------------------------------------------------------------- 

A freguesa Patricia Santos, iniciou a sua intervenção referindo o mau 

funcionamento das assembleias de voto nas eleições presidenciais de 24 de janeiro, 

referindo que o Senhor Presidente de Junta admitiu os erros e assumiu a culpa, 

passando a afirmar que concordava com a desmultiplicação das mesas do Liceu Dona 

Filipa de Lencastre para outras escolas do território da Freguesia do Areeiro, sendo 

assim salvaguardar os constrangimentos dos acessos à EB1 e EB2, tanto para 

pessoas com mobilidade reduzida como a carrinhos de bebé, tendo previamente 

verificado que em ambos os edifícios existem rampas laterais, mas na escola do 

segundo ciclo existe o degrau no acesso à porta, com um desnível considerável. Na 

escola do primeiro ciclo o calçado é irregular, uma situação recorrente nas ruas da 

Freguesia, constatou ainda que o acesso à rampa, no dia da sua visita ao local, estava 

bloqueado por caixotes do lixo. Acreditando que estes constrangimentos fossem já do 

conhecimento da Junta de Freguesia, solicitou que fossem resolvidos antes das 

eleições autárquicas de 26 de setembro. Patricia Santos referiu ainda que o plano 

local de emergência ainda não tinha sido apresentado à população, ao contrário da 

promessa do Senhor Presidente de Junta.--------------------------------------------------------- 

 A freguesa Ana Santos começou por dar cumprimentar todos os que 

assistiam à reunião recordando que felicitou o órgão executivo pela sua vitória e 

participação nas eleições autárquicas de 2017, tendo ainda solicitado que a oposição 

fosse eficaz, mas passados três anos e oito meses, reclamou que as sugestões que 

apresentou à Assembleia não foram acolhidas, bem como de outras pessoas, 

passando a elencar exaustivamente as suas interpelações à Assembleia de 

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

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou a freguesia da visita 

técnica conjunta com a CML para verificar as condições essenciais a um ato eleitoral, 
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nas diferentes mesas de voto, garantindo uma acessibilidade universal. Referindo 

ainda que o acesso ao edificado privado não é uma responsabilidade da Junta de 

Freguesia, podendo até criar uma ondulação dos passeios, voltou a informar que o 

problema da segurança era uma realidade de toda a cidade e que a higiene urbana 

fazia um excelente trabalho.---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro, Duarte 

Alcântara, deu por encerrado o período antes da Ordem do Dia, passando assim ao 

primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, após aprovação das atas 15 e 16.-------------- 

-----------------------------------------------Ponto um---------------------------------------------------- 

-------------------Análise e encerramento da atividade das Comissões------------------- 

O membro Maria Ofélia Janeiro (PS/Livre), coordenadora da Comissão 

Permanente Portugal Novo, referiu que o relatório final dos trabalhos da comissão, 

subscrito por todos os elementos, tinha sido enviado a todos os eleitos passando à 

leitura e considerações sobre mesmo, agradecendo a todos os membros da comissão, 

pelo trabalho profícuo.----------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Pedro Folgado (PPD/PSD) solicitou a palavra sublinhar a 

importância desta comissão para confrontar o governo central e CML que manifestam 

total indiferença, uma posição contrária à Junta de Freguesia do Areeiro.---------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, 

aproveitou o ponto para referir a efetivação de reuniões conjuntos com todos os 

intervenientes, no sentido de encontrar uma solução para estes bairros.------------------ 

O membro Júlio Silva (CDS-PP) fez uma breve introdução sobre os trabalhos 

da Comissão Permanente Habitação, Reabilitação Urbana, Ambiente e Qualidade de 

Vida, passando pela explicação minuciosa dos trabalhos, que teve com base o 

levantamento de toda a informação in loco, para assim lavrar um relatório a ser 

apresentado à Assembleia de Freguesia, ficando à disposição da Assembleia para 

qualquer esclarecimento.-------------------------------------------------------------------------------- 

O membro Luis Moreira (Independente) procurou complementar alguma 

informação sobre os trabalhos da comissão mencionando uma reunião prevista, mas 

que não se realizou.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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O membro João Pinheiro (PCP/PEV) afirmou que esta comissão não teve 

qualquer utilidade para a Freguesia porque faltou trabalho, possivelmente por uma 

abrangência que não fez qualquer sentido.-------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro, Duarte 

Alcântara, fechou o ponto falando da sua experiência na Assembleia de Freguesia 

da extinta Freguesia de São João de Deus, acreditando que uma das comissões fez 

o possível, com todos constrangimentos de uma comissão de Assembleia de 

Freguesia, mas esta última servirá para retirar elações para o futuro, passando ao 

próximo ponto da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Ponto dois-------------------------------------------------- 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do 

Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 

O membro Maria Luísa Aldim (CDS-PP) começou por referir o manifesto 

apreço do Senhor Presidente de Junta pela Assembleia de Freguesia, passando então 

a questionar Fernando Braamcamp sobre as obras mencionadas na Informação 

Escrita do Senhor Presidente, Fernando Braamcamp e os diferentes prazos das 

mesmas. Referiu ainda a falta de preocupação com o espaço público, passando a 

congratular a Freguesia o Areeiro que a seu ver é um exemplo na Município de Lisboa, 

com instrumentos programas para todas as idades, principalmente no combate ao 

isolamento e na promoção do envelhecimento ativo, solicitando ainda um ponto de 

situação sobre a situação do Complexo Desportivo do Casal Vistoso e a zona 

envolvente. Mencionou ainda que algumas iniciativas são parcamente comunicadas, 

perdendo assim o impacto possível, nomeadamente passeios.------------------------------

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

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp, 

informou a Assembleia de Freguesia dos prazos das diferentes obras, explicando os 

procedimentos e prazos de cada processo de obra, dando como exemplo a dificuldade 

logística para conseguir o material necessário para os parques infantis. Informou ainda 

do novo abrigo de gatos concebido pelo Arquiteto Tomás Taveira. Falou ainda nos 

novos percursos da carreira de bairro e dos constrangimentos que verificou junto da 

CML e a Carris.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Vogal Patricia Brito Leitão agradeceu as palavras de Maria Luísa Aldim, 

informou ainda que a primeira previsão de abertura do Pavilhão do Casal Vistoso, 1 

de setembro, já tinha sido ultrapassada, estando agora prevista para depois das 

eleições. A vogal informou a Assembleia que todas as pessoas em situação de sem-

abrigo da cidade de Lisboa tinham sido deslocadas para o Areeiro, recordando que 

há trafego de droga no Bairro Portugal Novo, a localização da carrinha de consumo 

assistido, e ainda a permanecia de pessoas expulsas do centro de acolhimento 

temporário do Casal Vistoso. Reforçando que todas as pessoas em situação de sem-

abrigo da Freguesia do Areeiro estão referenciadas e são alvo de acompanhamento 

pelo núcleo de ação social da Junta de Freguesia do Areeiro. Havendo sempre 

pessoas que não aceitam qualquer acompanhamento, tendo um enquadramento legal 

favorável às suas escolhas.---------------------------------------------------------------------------- 

Todos os eventos são comunicados nos diferentes suportes e meios da Junta 

de Freguesia do Areeiro, havendo sempre quem não recebe a informação ou não a 

procura nas redes sociais e vitrinas.----------------------------------------------------------------- 

O Vogal Rodolfo de Castro Pimenta começou por informar que a zona do 

miradouro é um terreno expectante, com gestão administrativa da CML, sendo um 

terreno sem qualquer utilização concreta, sendo muitas vezes utilizado com um 

depósito de entulhos. Foi assim reconvertido num local digno idealizado pelo Senhor 

Arquiteto Tomás Taveira, que aceitou dinamizar a ideia sem qualquer custo, estando 

o projeto em fase de conclusão, disponibilizando um novo espaço verde.---------------- 

A aplicação JF Areeiro tem sido bastante divulgada, tanto nas redes sociais, 

como em mupis da Junta de Freguesia do Areeiro. Um instrumento útil para todos os 

Fregueses que podem fazer o download gratuito da aplicação para a na Google Play 

Store e na Apple Stores. Na JF Areeiro podem também aceder ao já conhecido balcão 

virtual, informou ainda que o transporte solidário (porta-a-porta), continua em 

funcionamento, numa utilização diária a pedido, mediante marcação telefónica. O 

vogal referiu ainda que toda a comunicação da Junta de Freguesia foi reforçada 

durante o mandato autárquico, mas devido a imposições legais, foi impossível 

comunicar algumas atividades que embora já marcadas e previstas, coincidiam com 

o intervalo de tempo onde apenas era possível informar a população, mas mesmo 

assim a Junta de Freguesia foi alvo de queixas na Comissão Nacional de Eleições.-- 
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O membro Maria Ofélia Janeiro (PS/Livre) afirmou continuar a não 

compreender a ausência da Comissão Social de Freguesia da Freguesia, 

principalmente numa altura onde a maioria das entidades retomaram os trabalhos. 

Questionou ainda o custo associado ao Miradouro das Olaias, da autoria do Arquiteto 

Tomás Taveira. Congratulou a construção do campo de jogos e do altar no Bairro 

Portugal Novo. Ofélia Janeiro considerou o trabalho do pelouro Ambiente e Bem-estar 

Animal (proteção animal) como um exemplo para muitas Freguesias.---------------------- 

  O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp 

começou por agradecer as palavras dos membros e informar que é uma obrigação 

dos eleitos trabalhar em prol da Freguesia. Sobre os custos do Miradouro das Olaias 

referiu que o Arquiteto Tomares Taveira fez todo o projeto a custo zero e o resto do 

projeto terá um custo total estimado de 20.000 euros que está incluído nos trabalhos 

no espaço público.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, 

considerou a ordem de trabalhos concluída, referindo que sendo esta a última reunião 

do Mandato daria a palavra a todos os presentes.----------------------------------------------- 

O membro Maria Ofélia Janeiro (PS/Livre) considerou o momento com 

emotivo passando a explicar que a sua despedida seria de cariz pessoal e não de 

bancada. Não sendo recandidata, recordou a derrota das eleições passadas, referindo 

que esta travessia no deserto foi bastante enriquecedora, deixando assim alguns 

agradecimentos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Começou por agradecer a Duarte Alcântara, como eleito e como Presidente da 

Assembleia de Freguesia uma função que efetivou de forma excecional, agradecendo 

ainda ao Partido Socialista e ao Livre, ao Presidente de Junta e a todas as bancadas 

que generosamente, mesmo com ideias diferentes, sempre respeitaram as diferentes 

opiniões. Aos funcionários da Junta de Freguesia pelo trabalho exemplar sempre 

disponíveis sem nunca negar o auxílio e ainda aos Fregueses do Areeiro. Havendo 

ainda medidas como o Cabaz bebé Areeiro e ainda o veículo da PSP.-------------------- 

O membro Maria Ofélia Janeiro (PS) secundou as palavras da líder de 

bancada e referiu que passados 8 anos, dois mandatos, sai agora de consciência 

tranquila. Agradecendo a confiança dos Fregueses do Areeiro nos projetos do Partido 

Socialista e ainda aos trabalhadores da Junta de Freguesia do Areeiro e aos restantes 
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membros, tendo sido uma honra e um privilégio servir a Freguesia onde viver durantes 

28 anos, estando, por agora, esta jornada de oito anos terminada. Enaltecendo o 

trabalho do Senhor Presidente da Assembleia, um papel conciliador e sereno. 

Terminando com um vivas a Freguesia do Areeiro e à cidade de Lisboa.----------------- 

  O membro Maria Luísa Aldim (CDS-PP) começou por agradecer a 

oportunidade que recebeu para servir a Freguesia do Areeiro, com Júlio Reis Silva a 

seu pai, António Aldim, a Jorge Oliveira e a Margarida Bentes Penedo, uma equipa 

unida que apresentou bastantes propostas com uma taxa de aceitação de 40%. Foi 

um gosto e uma honra discutir as propostas, muitas vezes em desacordo, mas muitas 

outras em comunhão de opiniões. Referiu ainda os laços de amizade que foram 

criados durante o trabalho de todas as bancadas, laços humanos essenciais. 

Agradecendo a todos, e desejando a melhor das sortes para Lisboa e para o Areeiro, 

terminou congratulando o excelente trabalho do Presidente de Assembleia de 

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

O membro Pedro Folgado (PPD/PSD) concordou com as intervenções 

anteriores, referindo ainda que o seu querido amigo Duarte Alcântara geriu e 

coordenou da melhor forma os trabalhos da Assembleia de Freguesia, sendo muitas 

vezes o fiel da balança que norteou a continuação dos trabalhos. Referiu ainda a 

importância e o profissionalismo dos funcionários da Freguesia do Areeiro, num 

mandato marcado por uma pandemia. Numa Freguesia muito bem coordenada pelo 

órgão executivo, principalmente na área social, um exemplo para outras Freguesias 

da Cidade de Lisboa que nunca deixou ninguém para trás. Referiu ainda a ação do 

Pelouro Ambiente e Bem-estar Animal, com provas datas a nível extremo, como foi 

exemplo o galardão das Eco-Freguesias. A Proximidade física possível e a aposta na 

intergeracionalidade e por fim a questão do Bairro Portugal Novo, no qual a comissão 

da Assembleia de Freguesia o trabalho do Executivo da Freguesia tiveram um papel 

exemplar. Considerando que Fernando Braamcamp provou ser uma excelente aposta 

nestes quatro anos e será certamente a melhor escolha para o futuro. Terminou 

agradecendo a oportunidade e confiança que os eleitores do Areeiro depositaram na 

sua eleição há quatro anos.---------------------------------------------------------------------------- 

A Vogal Patrícia Brito Leitão pediu a palavra começando por referir que este 

momento era, à semelhança da intervenção de Ofélia Janeiro, bastante emotivo, um 
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ponto final em 8 anos de dedicação diária e permanente na Freguesia do Areeiro, 

deixando também, à semelhança de Maria Luísa Aldim, de ser candidata à autarquia 

do Areeiro. Esperando que o seu melhor tenha sido o suficiente, levando os Fregueses 

do Areeiro no Coração, aos quais agradeceu tudo o que lhe ensinaram em todas as 

ações e interações, pelas mais diferentes formas de contacto. Nestes dois mandatos 

liderados pelo Presidente Fernando Braamcamp, ao qual agradece a oportunidade, 

num convite pessoal que lhe endereçou em 2013. Numa Freguesia onde estudou 

cresceu, onde vivem os seus amigos e onde trabalha, o que tornou esta missão ainda 

mais motivadora e compensadora. Um orgulho imenso. Agradeceu ainda a forma que 

se regeu a Assembleia de Freguesia, logicamente devido à forma como foi presidida, 

sempre com o máximo respeito de todos, numa aceitação de ideias e interajuda que 

pautaram todo o mandato. Uma Assembleia de Freguesia exemplar, onde a política 

ficou para segundo plano dando sempre a máxima importância ao bem-estar dos 

fregueses e a prioridade à Freguesia do Areeiro.------------------------------------------------- 

 O Vogal Rodolfo de Castro Pimenta afirmou que viver no Areeiro era uma 

sorte, sendo a Assembleia de Freguesia o espelho da Freguesia, onde foram criados 

laços humanos e amizade entre as diferentes bancadas numa urbanidade e uma 

elevação constantes, onde cada um à sua forma, numa esmagadora maioria, deu o 

seu contributo para melhorar as vidas do Areeiro. Agradeceu a todos os colegas do 

órgão executivo, em particular ao Presidente de Junta que lhe entregou a 

oportunidade de ser vogal durante quatro anos, onde foi possível contribuir para a 

Freguesia onde sempre viveu, a sua casa, modificando para melhor o espaço e a vida 

das pessoas, familiares, amigos e vizinhos, numa ligação de homens bons que vivem 

no mesmo território, por um mundo melhor, recordando os conselhos e experiência 

partilhada do Dr. Eurico da Conceição. O Vogal manifestou a sua admiração pelo 

exemplo de Patricia Brito Leitão e tudo o que o Areeiro deve à autarca.------------------- 

Agradeceu à sua equipa, pessoas da máxima confiança, que sempre o 

apoiaram, excecionais e inexcedíveis, tornando possível executar e levar a bom porto 

as ideias que foi coordenando como vogal, agradeceu ainda a toda equipa da Junta 

de Freguesia, um conjunto de poucas pessoas que se tornaram numa família, aos 

quais estendeu o apreço e o sentimento, devendo a todos tudo o que fez.---------------  
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Terminou com uma palavra especial ao grupo de voluntários para o Bem-estar 

Animal que sempre se dedicaram em prol de um bem comum, superior a todos nós.- 

Fazendo parte da lista, afirmou estar certo de que não participaria nos trabalhos 

da Junta da mesma forma, com as mesmas funções. Foi uma experiência única e 

enriquecedora, onde o papel da sociedade civil dos partidos, associações, escolas, 

associações religiosas, são raison d'être, esperando continuar a contribuir para um 

Areeiro Melhor.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Braamcamp 

informou a Assembleia que a mensagem incluída na informação escrita não era 

apenas uma proforma natural. Estava realmente agradecido a toda a Assembleia de 

Freguesia, a todos sem exceção. Reconhecendo que houve alturas mais difíceis de 

ultrapassar, mas a diferença é sempre saudável e obriga-nos a ser mais exigentes, 

mesmo para um autarca experiente, foram 4 anos muito enriquecedores onde se 

aprende constante.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Agradeceu a todos os membros do órgão executivo, nomeando o Dr. Eurico da 

Conceição, desejando os maiores sucessos pessoais a todos.------------------------------- 

Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Duarte Alcântara, 

encerrou a sessão e os trabalhos da Assembleia, começando por agradecer as 

palavras elogiosas que foi alvo, nomeadamente de Filipe Guedes Ramos, Ofélia 

Janeiro, Maria Luísa Aldim, Pedro Folgado e todos os demais, considerando que 

pecam por excesso, considerando que apenas concretizou a sua função, uma 

obrigação natural, procurando ser o mais imparcial possível, coordenando os 

trabalhos de uma forma igualitária.-------------------------------------------------------------------  

O Presidente de Assembleia de Freguesia agradeceu a todos os funcionários, 

recordando já conhecer João Agostinho do mandato de 2009/2013, do qual já tinha 

uma excelente imagem que ficou ainda mais sólida.--------------------------------------------  

Duarte Alcântara recordou ainda que António Aldim também o acompanhou no 

mandato de 2009/2013, aproveitando para elogiar a forma como este tinha presidido 

à Assembleia de Freguesia desse quadriénio. Onde já se verifica uma urbanidade que 

resulta da realidade sociodemográfica do Areeiro. Podendo esta não ser a melhor 

Assembleia de Freguesia que conhece, mas estando certo que melhor que esta não 

há, podendo ser iguais. Para Duarte Alcântara esta sessão foi um virar de página, um 
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novo capítulo, tendo sido um gosto participar em todos os mandatos na Freguesia do 

Areeiro. Agradeceu ao executivo atual e ao vogal Dr. Eurico da Conceição que saiu 

durante o mandato, pela ajuda e compreensão. Agradeceu ao seu grupo político aos 

presentes e ainda a Henrique Ribeiro, Rute Serra e Maria João Serra, desejando uma 

boa campanha para todos e muitos sucessos políticos e acima de tudo pessoais.-----

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

   

1.º Secretário  2.º Secretário 

   

 Presidente  

 

 


