
 

Voto de Saudação ao 25 de Abril de 1974 
 
O CDS-PP saúda o 48º aniversário do 25 de Abril. Assinalar este dia não é apenas uma 
questão de mero revivalismo ou formalismo menor, é antes uma reafirmação permanente 
dos valores que estiveram na génese deste dia, de uma madrugada por que tanto 
esperávamos. 
 
O dia que a nossa história assinala como o dia da Liberdade, representa o renascer da alma 
portuguesa depois de uma longa e penosa travessia, representa o início de uma nova 
alvorada, onde a Esperança e a Liberdade foram sementes lançadas a um povo, que saudou 
e aplaudiu este virar de página, este recomeço. Sementes lançadas a 25 de Abril e que, 
ultrapassados alguns desvios indesejáveis, germinaram a 25 de Novembro de 1975. 
Germinaram e consolidaram valores, fortaleceram instituições, ofereceram à nossa 
Democracia as raízes sólidas que a sustentam, e é a partir destas datas que podemos hoje 
estar aqui a celebrar os nossos progressos em Liberdade. 
 
Hoje, em cada dia que passa, temos de ter presente que as sementes têm um ciclo, 
germinam, produzem fruto, geram novas sementes. Temos de voltar a semear todos os dias, 
temos de alimentar as raízes, temos de cuidar, num ciclo exigente que não pode parar e em 
que todos estamos convocados a participar ativamente. 
 
A Liberdade foi conquistada, mas tem tanto de forte como de frágil. Não baixaremos as 
guardas, porque sabemos que os inimigos da liberdade não olham a meios e estão sempre 
prontos para aproveitar qualquer fragilidade. A Europa que conhecemos como paradigma de 
Liberdade está agora ferida por esta guerra que graça aqui tão perto e nos atinge a todos. As 
imagens de ocupação de um território soberano, de subjugação de povos, de imposição da 
força, imagens que pensávamos pertencerem ao passado, invadem-nos agora, como retratos 
de um triste presente. Na celebração do 25 de Abril e confrontados com esta triste realidade 
de uma guerra terrível e indesejável, reafirmamos que a Paz e a Liberdade são valores 
Maiores que nunca abandonaremos. 
 
No dia em que felicitamos e comemoramos a nossa Liberdade coletiva como Povo soberano, 
tal como em 74 e 75, continuaremos a lançar as sementes certas, a cuidá-las e preservá-las, 
num legado que queremos orgulhosa e responsavelmente deixar às novas gerações. E com 
Sophia de Mello Breyner, a assinalar “o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e 
do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo”. 
 
Assim, propõem os eleitos do CDS-PP que a Assembleia de Freguesia do Areeiro, reunida a 
27 de Abril de 2022, aprove este Voto de Saudação e celebração dos valores da Liberdade, 
da Democracia, da Tolerância e da Paz do 25 de abril de 1974. 
 
Lisboa, 17 de Abril de 2022 
Os eleitos do CDS-PP na Assembleia de Freguesia do Areeiro. 
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VOTO DE SAUDAÇÃO 
“LISBOA SOLIDÁRIA COM A UCRÂNIA” 

 
 
A Ucrânia é um Estado livre, soberano e independente. Os acontecimentos que ocorreram 
naquele país, com a escalada de agressão e violência nas últimas semanas, concretamente 
através da invasão militar conduzida pela Rússia a um povo soberano, devem não só 
merecer a apreensão de todos, como uma profunda e inequívoca condenação. 
 
A guerra provocada no leste europeu, com a ação militar organizada desencadeada pela 
Federação Russa sobre o território ucraniano tem, como já é possível apurar, um óbvio e 
lamentável impacto direto no dia-a-dia de milhões de ucranianos, bem como um prejuízo 
imediato de milhares de vidas. 
 
A invasão em curso por parte da Rússia é um ato ilegal, ilegítimo e imoral, violando os 
princípios do Direito Internacional e a Carta das Nações Unidas. A soberania e a integridade 
territorial dos Estados devem ser invioláveis, merecendo preservação e proteção, nos 
termos do direito internacional. 
 
Estão sob ameaça não só a segurança e a vida de todos os ucranianos, como também a 
soberania e integridade territorial da Ucrânia e a vontade do seu povo, expressa em eleições 
democráticas. 
 
A comunidade internacional, designadamente através da ONU, da União Europeia e da OTAN 
(NATO), deve ser clara, firme e determinada no seu apoio ao povo ucraniano, empregando 
os mecanismos necessários e adequados para dissuadir a Rússia de continuar e perpetuar a 
invasão armada do território ucraniano. 
 
Assim, no respeito da autodeterminação dos povos, da proteção da soberania da Ucrânia, e 
pela magnitude do reprovável ato em causa, deve esta Assembleia manifestar igualmente a 
sua solidariedade com o povo ucraniano, reconhecendo a necessidade da retirada imediata 
das tropas russas de território ucraniano, o aprofundamento de negociações bilaterais, o fim 
das ameaças e o respeito pleno de todo o território ucraniano. 
 
A Paz não se afirma incentivando e praticando a guerra, e seremos claros a defendê-lo e 
afirmá-lo. 
 
Por outro lado, entendemos que é dever de uma cidade como a de Lisboa, histórica e 
marcadamente acolhedora, global e plural, providenciar a ajuda humanitária necessária e 
urgente ao povo ucraniano, neste momento sombrio de grande aflição, reforçando a 
disponibilidade de Portugal e concretamente da sua capital, para receber refugiados 
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ucranianos. Dá-se ainda o caso de no nosso país, e na nossa cidade, existir uma importante 
comunidade de cidadãos ucranianos. 
 
A Paz, a solidariedade e a fraternidade entre povos e nações são valores fundacionais das 
sociedades modernas, das democracias, e não podem ser hipotecadas por uma guerra em 
que já se lamenta perdas humanas civis e militares avultadas. Lisboa deve ser exemplo neste 
processo, liderando um esforço que terá de ser assinalável e coletivo. 
 
Assim, propõem os eleitos do CDS-PP que a Assembleia de Freguesia do Areeiro, reunida a 
27 de Abril de 2022, delibere: 
 
1. Manifestar a sua solidariedade para com o povo ucraniano, reafirmando a soberania, 
independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia, dentro das suas fronteiras 
internacionalmente reconhecidas; 
 
2. Condenar energicamente a invasão violenta da Ucrânia perpetrada pela Federação Russa 
e a inevitável perda de vidas humanas provocada; 
 
3. Saudar as iniciativas rapidamente empreendidas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelas 
Juntas de Freguesia, nomeadamente a Junta de Freguesia do Areeiro, de apoio à 
comunidade ucraniana residente e refugiada na cidade; 
 
4. Saudar, igualmente, as manifestações públicas pacíficas e de solidariedade efetiva que se 
multiplicaram por toda a cidade de Lisboa e o empenho que as mais variadas entidades da 
sociedade civil têm vindo a desenvolver com grande eficiência desde o primeiro minuto;  
 
5. Remeter o presente voto à Câmara Municipal de Lisboa, à Embaixada da Ucrânia, à 
Embaixada da Rússia e a todas as organizações cujo objeto social se relacione com a 
comunidade ucraniana na cidade. 
 
 
Lisboa, 17 de Abril de 2022  
 
 
Os eleitos do CDS-PP na Assembleia de Freguesia do Areeiro 



Partido Comunista Português 

 

Moção 

Comemorar Abril, afirmar e valorizar o poder local democrático 

Com o 25 de Abril revolveu-se a vida no País e, por isso mesmo, não há faceta ou 

pormenor que o resumam – a revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão 

de liberdade, é certo, mas que não perduraria se, de imediato nuns casos, noutros a 

breve trecho, não imprimisse em todos os demais aspectos da vida a marca que lhe 

garantiu e garante sustentação. 

Às operações programadas e depois executadas, na madrugada, pelos Capitães de Abril 

(grupo de militares em que predominava a patente de capitão) e que desarmaram o 

regime opressor, associou-se a manhã de ruas e praças de gente, pessoas que ali e então 

se sentiram verdadeiramente cidadãos, com o poder efetivo de mudar o rumo do seu 

País. 

E, gritando, exprimiram livremente o que pensavam. 

Liberdade de pensamento e de expressão sim, mas também liberdade de organização e 

de luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação e justiça para todos. Com avanços e 

recuos, melhores ou piores resultados, mas sempre em confronto com as ideias e as 

práticas do passado e quase sempre em rutura total com elas. 

Assim, comemorar Abril exige afirmar o que a Revolução representa e expressa 

enquanto processo libertador com profundas transformações na sociedade portuguesa e 

um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal.  

Comemorações em que é imperativo não deixar submergir o que ela foi e representou na 

avalanche interpretativa dos que lhe negam a sua natureza, alcance e características 

ímpares. Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo e combater o seu 

branqueamento, é destacar a luta anti-fascista, pela liberdade e a democracia. Celebrar 

Abril é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário, não rasurar a memória 

colectiva que o envolve, afirmar o caminho que o tornou possível, rejeitar as perversões 

e falsificações históricas, denunciar os que o invocam para o amputar do seu sentido 

mais profundo, sublinhar o que constitui hoje de valores e referências para um Portugal 

desenvolvido e soberano que décadas de política de direita têm contrariado. 

Por mais que reescrevam, Abril foi uma revolução, não uma “evolução” ou “transição” 

entre regimes, um momento e um processo de ruptura com o regime fascista, o derrube 

do fascismo e do que o suportava. 

Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma abnegada 

dedicação à luta pela democracia e liberdade de comunistas e de outros democratas, de 

uma intensa luta de massas da classe operária, da juventude, do povo.  

Comemorar Abril, é assinalar e afirmar o Poder Local democrático como uma das suas 

conquistas.  
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Abril foi e é um processo libertador desde logo ao desmantelar e substituir os centros de 

poder em que a força e a acção do passado fascista assentavam. 

Foi pela acção revolucionária e transformadora das populações que o aparelho fascista 

de administração local foi substituído por órgãos de poder provisórios, legitimados 

pelas populações, e, consequentemente, se desenhou um poder autónomo novo que veio 

a merecer consagração na Constituição da República. 

Comemorar Abril é defender e valorizar o poder local hoje ameaçado, pelo 

subfinanciamento, pela sua descaracterização por via da transferência de encargos, pela 

ingerência tutelar, pela instrumentalização que o reconduz, em parte, a mero executor 

técnico das opções de terceiros.  

Comemorar Abril é exigir que se cumpra a Constituição e o que ela consagra e 

determina quanto à criação de regiões administrativas completando assim o edifício do 

poder local com o nível regional a par dos municípios e freguesias que está por cumprir. 

O Poder Local Democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se 

regenerar se essa for a vontade dos que, nos seus órgãos, se dedicam à causa pública e 

se souberem juntar-lhe as mil vontades dos cidadãos que representam. 

A Assembleia de Freguesia do Areeiro, reunida no dia 25 de Abril de 2022, 

delibera: 

1. Saudar o 48.º aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de 

transformações económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam; 

2. Reafirmar o espírito de serviço público que, há 48 anos, animou aqueles que 

tomaram nas suas mãos a condução das políticas locais a benefício das 

populações e cuja ação deixou marca indelével no Poder Local; 

3. Defender o Poder Local Democrático, a sua autonomia e capacidade de 

realização, reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta; 

4. Exigir a criação das regiões administrativas sem mais delongas e processos 

dilatórios.  
 

 

 



PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

RECOMENDAÇÃO 

Bairro Portugal Novo – Para quando a sua integral reabilitação? 

Considerando que a situação vivida há mais de 40 anos no Bairro constitui uma ferida aberta 

no interior da freguesia, da cidade e do País; 

 

Considerando que é obrigação dos poderes públicos promover as intervenções necessárias à 

reabilitação do edificado existente, assegurando o conforto e as condições de segurança de 

quem nele vive; 

 

Considerando que é premente melhorar as condições básicas de vida dos moradores, 

nomeadamente no que respeita à segurança de pessoas e bens, salubridade, arruamentos, 

espaços verdes, locais de lazer e desporto, entre outras;  

 

Considerando a Resolução do Conselho de Ministros, de 13 de Maio de 2021, que «aprovou 

uma resolução para garantir, através da articulação entre a Administração Central e as 

câmaras municipais de Lisboa e Setúbal, a regularização da grave situação de degradação 

social e urbanística existente nos locais de implantação das construções promovidas pelas 

antigas cooperativas do Bairro do Horizonte, Portugal Novo, Associação de Moradores Lisboa 

Nova e Liberdade»; 

 

Considerando ainda que a Junta de Freguesia do Areeiro é parte integrante deste processo, em 

conjunto com a Administração Central/Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) e a 

Câmara Municipal de Lisboa. 

 

 O eleito do Partido Comunista Português recomenda à Assembleia de Freguesia do Areeiro, 

reunida em 27.04.2022, solicitar ao executivo da Junta de Freguesia do Areeiro, informações 

sobre: 

1. As iniciativas que promoveu junto das entidades parceiras com vista ao cumprimento 

da resolução acima referida; 

2.  As reuniões em que participou e quais as deliberações nelas aprovadas; 

3. Caso nada tenha sido feito, cerca de um ano após a Resolução do Conselho de 

Ministros de 13 de Maio de 2021, que tome todas as medidas ao seu alcance para 

impulsionar o processo de reabilitação do Bairro Portugal Novo, tão desejado pelos 

seus residentes. 
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Pedido de Informação ao executivo da Junta de Freguesia do Areeiro  
 

Posto de Limpeza da Rua Jorge Castilho 
 
No âmbito da visita realizada, em 21 de Dezembro de 2021, ao Posto de Limpeza 
localizado na Rua Jorge Castilho, verificámos a existência de uma situação grave de 
saúde pública, resultante da acumulação de humidade nas paredes e tecto do vestiário 
masculino; 
 
Tratando-se de uma situação que põe em causa a saúde dos seus utilizadores e que 
merece intervenção célere; 
  
O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro vem 
requerer o encaminhamento destas questões ao Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia: 
 
1- Para quando prevê o executivo da Junta de Freguesia intervir para requalificar, 
primariamente, o balneário e o vestuário masculino? 
 
2 – No âmbito dessa intervenção, considera a hipótese de dotar os balneários e os 
vestuários, masculinos e femininos, de um sistema mecânico de extração do ar 
interior? 
 
27 Abril de 2022  
 
O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro 
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Pedido de Informação ao executivo da Junta de Freguesia do Areeiro 
 

Partido Comunista Português 
 

Suplemento de Insalubridade, Perigosidade e Risco 
 
Em resposta à questão dirigida ao executivo da Junta de Freguesia do Areeiro, em 15 de 
Dezembro de 2021, pelo Partido Comunista Português, sobre o pagamento aos 
trabalhadores do Suplemento de Insalubridade, Perigosidade e Risco, fomos informados 
que “o valor do subsídio de insalubridade tinha sido actualizado e pago retroactivamente, 
cumprindo a Legislação em vigor”; 
 
Verificando-se contradição entre a informação recolhida junto dos trabalhadores e a 
resposta recebido do executivo da junta quanto ao pagamento do suplemento durante os 
12 meses do ano de 2021;  
 
O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro vem 
requerer-lhe que encaminhe ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, o seguinte pedido 
de informações: 
 
1 - O executivo da Junta de Freguesia confirma que o suplemento atribuído abrangeu os 
meses de Janeiro e Fevereiro de 2021?  
 
2 – Caso não tenham sido pagos os montantes relativos aos meses em causa, pensa fazê-lo, 
retroactivamente, no presente ano? 
 
 27 Abril de 2022  
 
O eleito do Partido Comunista Português na Assembleia de Freguesia do Areeiro. 
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            Partido Comunista Português 

 

                 Moção 

 

Voto em defesa da paz 

e pelo fim da guerra na Ucrânia e da escalada de confrontação na Europa 

 

A evolução da situação no Leste da Europa e a guerra na Ucrânia são acontecimentos dramáticos, 

que são motivo de compreensiva e legítima consternação e apreensão, uma guerra que urge parar e 

que nunca deveria ter começado. 

 

Uma situação que é indissociável de uma caminho de confrontação política, económica e militar 

prosseguido desde há anos, que se expressa no alargamento da NATO, na instalação de cada vez 

mais meios militares deste bloco político-militar junto às fronteiras da Rússia, no abandono de 

importantes acordos que visam a contenção nos armamentos, na rejeição de propostas visando a paz 

e a segurança na Europa e no mundo, no golpe de estado de 2014 promovido na Ucrânia, que 

instaurou um poder xenófobo e belicista e que levou à guerra neste país, na recente intervenção 

militar da Rússia, e na intensificação da escalada belicista no mundo. 

 

É necessário voltar ao respeito dos princípios inscritos na Carta da ONU e na Acta Final da 

Conferência de Helsínquia, no interesse da paz e da cooperação entre os povos. 

 

A guerra é o maior perigo que a Humanidade enfrenta e a Europa tem uma das mais dolorosas 

experiências do que ela pode significar. 

 

A guerra não é solução seja para que problema for e é preciso fazer todos os esforços para a evitar, 

como ficou demonstrado nas guerras da Jugoslávia, do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, da Síria ou 

do Iémen. 

 

A guerra não serve ao povo ucraniano, não serve o povo russo, não serve os povos da Europa nem 

de todo o Mundo. A guerra serve o negócio das armas do complexo militar-industrial, serve aqueles 

que retiram aproveitamento económico do conflito à custa dos direitos e das condições de vida dos 

povos, serve os que querem promover o militarismo, o aumento das despesas militares, a corrida 

armamentista, a escalada de confrontação nas relações internacionais. 

 

É urgente parar a política de instigação do confronto que só levará ao agravamento do conflito, à 

perda de mais vidas humanas, a maior sofrimento, com dramáticas consequências para os povos da 

Ucrânia e da Rússia, para os povos da Europa. 

 

É necessário defender o diálogo e a paz, e não dar força à escalada, ao incremento da guerra, e 

dificultar o cessar-fogo. Há que não dar força à continuação da política e das medidas que estão na 

origem do conflito na Europa. 

 

Há que parar a guerra! Há que dar uma oportunidade à paz! 

 

A Assembleia de Freguesia do Areeiro, reunida no dia 27 de Abril de 2022: 

 

- Condena todo um caminho de ingerência, violência e confrontação, o golpe de Estado de 2014, 

promovido na Ucrânia, a recente intervenção militar da Rússia na Ucrânia e a intensificação da 

escalada belicista dos EUA, da NATO e da União Europeia. 
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- Apela à solidariedade e à ajuda humanitária para com as populações atingidas pela guerra, que não 

se pode confundir com o apoio a grupos fascistas e neonazis; 

 

- Apela à mobilização e a acção pela paz e pela rejeição da escalada da guerra; 

 

- Apela a iniciativas que contribuam para a urgente desescalada do conflito na Ucrânia, para o 

cessar fogo e para um processo de diálogo com vista a uma solução negociada para o conflito, à 

resposta aos problemas de segurança colectiva e do desarmamento na Europa, ao cumprimento dos 

princípios da Carta da ONU e da Acta Final da Conferência de Helsínquia, no interesse da paz e 

cooperação entre os povos. 

 

- Insta a que, em defesa dos interesses e das aspirações do povo português e dos povos de toda a 

Europa, o Governo português actue de forma a favorecer o fim da escalada de confrontação, a 

solução negociada dos conflitos internacionais, a paz e o desarmamento, em consonância com a 

Constituição da República Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTA 

Bairro Portugal Novo 
Considerando que: 

1. É urgente contrariar a progressiva degradação ambiental e social do Bairro 
Portugal Novo que se tornou nos últimos 45 anos num ghetto onde impera a 
insalubridade e ilegalidade;  

2. Os legítimos proprietários das fracções, com direitos adquiridos não têm 
conseguido a legalização completa e definitiva das suas casas; 

3. É preciso acabar com a enorme insegurança existente naquela área de modo a 
pacificar toda a vizinhança; 

4. Se trata dum processo muito complexo visto exigir a intervenção, a vários níveis, 
de organismos de diversas áreas governamentais; 

5. Tem havido falta coragem, vontade politica e uma enorme inércia política para 
resolver em definitivo a situação;  

6. Apesar da Junta de Freguesia do Areeiro ter tomado medidas assistenciais e 
paliativas muito meritórias e apropriadas, a situação continua a degradar-se; 

7. Poderá ser possível prescindir de auxílios governamentais desde que se deixe 
funcionar as leis do mercado da habitação, com a cuidadosa salvaguarda dos 
interesses dos ocupantes legítimos; 

8. Urge colaborar com os organismos enumerados pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 63/2021, de 26 de Maio, onde a Junta de Freguesia do Areeiro é 
chamada a colaborar. 

 
Tenho a honra de propor que: 

 A Assembleia de Freguesia do Areeiro, ao abrigo do nº 1 c) do Artº16 e Art.º 60 do seu 
Regimento, delibere sobre a constituição de um Grupo de Trabalho que sistematize o 
trabalho já realizado e proponha soluções urbanísticas eficazes, operacionais e 
modernas para uma solução inadiável e definitiva, em prazo aceitável.  

 

Areeiro, 27 de Abril de 2022 

António Salaviza Manso 

Eleito pela INICIATIVA LIBERAL 
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PROPOSTA 

Estacionamento na Freguesia 
Considerando que: 

1. A superfície ocupada pelo empreendimento Lumino Lisboa era o único parque 
de estacionamento com dimensão suficiente para alojar viaturas de moradores 
e visitantes e agora vai ficar reduzido a uma pequena fração do que era; 

2. O parque de estacionamento do Centro Comercial da Praça de Touros tem uma 
dimensão reduzida, com tarifas e condições vocacionadas para estacionamentos 
de curta duração; 

3. A já anunciada vinda para o Edifício da Caixa Geral dos Depósitos de vários 
Ministérios irá esgotar ainda mais o espaço de estacionamento privativo que 
neste momento já é insuficiente para alojar as viaturas dos seus funcionários; 

4. Os outros espaços de estacionamento públicos mais próximos – Assembleia 
Municipal de Lisboa, Praça de Londres, Alves Redol e Arco Cego – ficam a pelo 
menos 15 minutos a pé da zona CGD/Campo Pequeno; 

Considerando ainda que: 

5. É notória a falta de lugares de estacionamento para moradores e visitantes nos 
bairros envolventes da Av. Guerra Junqueiro. 

 
Tenho a honra de propor que: 

A Assembleia de Freguesia do Areeiro, ao abrigo do nº 1 c) do Artº16 e Art.º 60 do seu 
Regimento, delibere nomear um Grupo de Trabalho para, num prazo de 3 meses, 
apresentar sugestões para a resolução destes problemas, elaborando uma proposta 
concreta a apresentar ao Executivo Municipal onde sejam consideradas várias soluções 
nomeadamente estacionamento subterrâneo, estacionamento condicionado e/ou silo-
autos na zona do Campo Pequeno e logradouro entre as avenidas Guerra Junqueiro e 
Manuel da Maia. 

 

Areeiro, 27 de Abril de 2022 

António Salaviza Manso 

Eleito pela INICIATIVA LIBERAL 
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

No dia 4 de abril de 1949 foi assinado em Washington o Tratado do Atlântico Norte que deu 
origem à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN/NATO). Portugal foi um dos 
membros fundadores da NATO, juntamente com outros onze países e contribui activamente 
para os esforços da Aliança em prol da preservação da estabilidade, paz e segurança, fundados 
na solidez da relação transatlântica. 

Agora, que estamos há dois meses a assistir à criminosa e bárbara agressão imperialista e 
expansionista do exército da Federação Russa contra a nação e o povo ucranianos e ouvimos o 
ditador Putin a ameaçar com o alargamento do palco de guerra à Europa e o Mundo com o seu 
armamento nuclear, a NATO afirma-se, especialmente para os países membros mais pequenos, 
como o principal mecanismo dissuasor da tragédia da guerra. 

Nunca um país pertencente à NATO teve que passar por uma devastação semelhante à que 
asistimos hoje na Ucrânia e, por isso, a continuação e o aprofundamento da NATO são as 
maiores garantias para as democracias-liberais europeias de que continuarão protegidas do 
imperialismo de potências autocráticas que as ameaçam. 

Face ao exposto tenho a honra de propor que a Assembleia de Freguesia do Areeiro delibere: 

1. Congratular a NATO pelo seu 73º aniversário, desejando que continue a ter um papel 
essencial na manutenção da paz, soberania e integridade territorial dos seus membros. 

2. Dar conhecimento do presente voto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério 
da Defesa Nacional, Chefe do Estado Maior-Genaral das Forças Armadas e ao 
Representante Permanente da Delegação Portuguesa Junto do Tratado do Atlântico 
Norte. 
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RECOMENDAÇÃO 

Plano de Emergência para Situação de Catástrofe 
 

Considerando que: 

1. Lisboa é uma cidade inserida numa zona de risco sísmico considerado elevado; 
2. Embora a cidade tenha melhorado muito ao nível do edificado e da construção 

anti-sismica, uma situação de terramoto de grau elevado constituirá sempre um 
evento de potencial dano e de vítimas mortais, quer pelo evento em si quer pelo 
pânico gerado e consequente acção desordenada das populações; 

3. Dada a sua proximidade aos cidadãos as instituições do poder local podem ter 
um importante papel na coordenação e informação de moradores, 
trabalhadores e comerciantes da sua área sobre os procedimentos de segurança 
a adoptar em caso de catástrofe, bem como promover acções de treino e 
simulacro, 

 

Tenho a honra de propor que a Assembleia de Freguesia do Areeiro delibere 
recomendar ao executivo da Junta: 

1. A criação de um Plano de Emergência em Situação de Catástrofe; 
2. Estabelecer, em parceria com as autoridades competentes, os procedimentos de 

segurança mais eficazes; 
3. Identificar os locais mais seguros da Freguesia e os equipamentos de 

comunicação mais eficazes dotando-os de acessibilidade e informação simples; 
4. Divulgar o Plano por todos os moradores, lojistas, empresas, escolas e outras 

instituições; 
5. Organizar o “Dia do Simulacro” para ensaio e preparação da população para uma 

eventual situação de catástrofe. 

 

Areeiro, 27 de Abril de 2022 

António Salaviza Manso 

Eleito pela INICIATIVA LIBERAL 

 

 

João Agostinho - JFA
Carimbo



 

 

 

VOTO DE LOUVOR 

O Posto Clínico da Junta de Freguesia do Areeiro na Av. Óscar Monteiro Torres e a sua extensão 
na Rua Abade de Faria constituem uma importante infraestrutura de serviços de medicina e 
enfermagem preventiva e curativa ao serviço de residentes e não residentes. 

Apesar de a sua actividade ter estado condicionada pela pandemia só no ano passado foi aí 
atendido um total de 2.714 utentes, dos quais 1.079 eram não-residentes, a quem foram 
prestadas 2.714 consultas, na sede, mais 255, na sua delegação. 

A qualidade do atendimento e dos serviços prestados a preços acessíveis é uma das 
características deste Posto Clínico. 

Outra característica é a sua capacidade de resposta a situações que, não implicando uma ida aos 
serviços hospitalares de urgência, exigem intervenção rápida.  

Enquanto que no Serviço Nacional de Saúde o tempo de espera por uma consulta de 
especialidade ou com o médico de família, quando ele existe, se pode arrastar por meses, neste 
Posto a marcação de consulta de clínica geral é conseguida no prazo de uma semana ou de duas 
no que se refere às consultas de especialidade. Uma prova de que, também no que respeita à 
saúde, a descentralização dos serviços públicos que não resulte em duplicação de estruturas, 
serviços ou cargos é antes um elemento de um Estado mais próximo, mais ligeiro e mais 
eficiente. 

 

Face ao exposto tenho a honra de propor  

Que a Assembleia de Freguesia do Areeiro, perante a qualidade dos serviços prestados à 
população, delibere saudar com um Voto de Louvor os médicos, enfermeiros e restantes 
funcionários do seu Posto Clínico, profissionais qualificados, de reconhecido mérito e 
competência,. 
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