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Ata número 6 

 

Em reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Areeiro, no vigésimo oitavo dia 

do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta minutos 

o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Rodolfo de Castro Pimenta, após 

verificar a existência de quórum e a presença do Senhor Presidente de Junta de 

Freguesia, Fernando Braamcamp, deu início à ordem de trabalhos. ----------------------- 

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

Ponto um – Eleição do(a) Vogal da Junta de Freguesia; ---------------------------------------

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

Ponto dois – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

do Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia; -------------------------------------------

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

Ponto três – Ratificação do Contrato de Delegação de Competências de Manutenção 

de Espaços Verdes entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Areeiro; --------------

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

Ponto quatro – Autorizar o Contrato de Delegação de Competências entre o Município 

de Lisboa e a Freguesia de Areeiro no âmbito do Desenvolvimento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família – Escolas 

Básicas (Educação Pré-Escolar e 1º. Ciclo): António José de Almeida e São João de 

Deus; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto cinco – Discussão e votação da 2.ª Revisão Orçamental 2022. ---------------------

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

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

 Do Partido Social Democrata (PSD): Rodolfo Jorge dos Santos Ferreira de 

Castro Pimenta, Pedro Miguel da Cruz Silva de Jesus, Pedro Miguel Naves Folgado, 

João Filipe Viegas Gomes da Silva e Paula Sofia Vitorino Pereira (em substituição de 

Cecília Francisca Nascimento Silva Coelho Gonçalves Bastos). ---------------------------- 

 Do Partido Socialista (PS): Rute Alexandra de Carvalho Frazão Serra, Pedro 

Manuel Tito de Morais, Rui Pedro Patrício Cabrita Martins e Paula Cristina Pissarra 

de Almeida Monteiro ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP): Jorge Manuel 

Loução de Oliveira e Susana de Carvalho Cardoso Gomes Beirão). ----------------------- 

 Da Iniciativa Liberal – (IL): António Alberto de Salaviza Policarpo Manso. -------- 

 Do Partido Comunista Português (PCP): João Duarte de Carvalho Rei Manso 

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

 Fizeram-se substituir, ao abrigo do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a seguinte 

Vogal da Assembleia de Freguesia: ----------------------------------------------------------------- 

 Do PSD, Cecília Francisca Nascimento Silva Coelho Gonçalves Bastos; ----------- 

Tendo sido substituída de acordo com o artigo 79º da mesma Lei. ------------------------- 

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

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

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro, Rodolfo de 

Castro Pimenta, deu início à reunião pelas vinte horas e quarenta minutos, 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 Cláudia Casquilho tinha como assunto na sua intervenção os 

eventos ruidosos na Alameda D. Afonso Henriques. No entanto e por não ter 

comparecido na reunião, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro, 

Rodolfo de Castro Pimenta deu a palavra à freguesa Patrícia Santos. -------------------- 

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

A freguesa Patrícia Santos começou por referir que passou um ano que os 

novos tempos foram eleitos para a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e para a 

Freguesia do Areeiro mas certa do regresso a tempos imemoriais do passado, 

existindo questões que reiteradamente vem trazendo à Assembleia de Freguesia, não 

sendo resolvidas, nomeadamente higiene urbana, calçada, passeios, ratazanas a 

passear, papeleiras cheias, falta de salubridade; os altos e baixos da calçadas é outro 

problema, faz um ano que a sua mãe caiu no Jardim Irmã Lúcia, na Praça de Londres 

devido a uma raiz de uma árvore, o não rebaixamento dos passeios discrimina os 
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fregueses. Aproveitou a oportunidade para questionar o ponto de situação do plano 

de emergência da freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro, Rodolfo de 

Castro Pimenta, antes de dar a palavra ao Senhor Presidente da Junta para 

responder, quis só fazer a menção que na falta da Segunda Secretária, foi convidada 

a Vogal Paula Pereira para ocupar o lugar na mesa. ------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por informar que teve 

conhecimento que a CML adjudicou o serviço de desbaratização e limpeza de esgotos 

a uma empresa especializada na área. ------------------------------------------------------------- 

Quanto ao rebaixamento das passadeiras, este trabalho tem sido executado, 

mas por fases. Irá iniciar-se a fase no Bairro dos Aviadores. Salientou mais uma vez 

que se trata de uma obra da CML e não da Junta de Freguesia. ---------------------------- 

O Plano Local de Emergência, antes de ser publicado pela Junta, passa pela 

avaliação da CML. Foi devolvido na semana passada a fim de serem feitos uns acertos 

e posteriormente avaliado de novo pela Proteção Civil da CML------------------------------ 

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

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

O Senhor Presidente de Assembleia de Freguesia Rodolfo de Castro 

Pimenta, após verificar que o Órgão Executivo tinha concluído os esclarecimentos à 

população, recordou à audiência que o Período Antes de Ordem do Dia dispunha de 

sessenta minutos, de acordo com o Regimento da Assembleia de Freguesia. ----------

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

O PAOD (Período Antes da Ordem do Dia) foi iniciado com a aprovação das 

Atas número 4 e número 5, enviadas por e-mail. ------------------------------------------------ 

Ata número 4, na qual a votação tinha sido adiada na anterior sessão, tendo o 

Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia questionado os participantes sobre o 

conteúdo do documento e eventuais inscrições, tendo registado a inscrição do Vogal 

Pedro Tito de Morais (PS). ----------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Tito de Morais (PS) salientou que não irá votar as atas em 

apreço por não ter estado presente, naturalmente. No entanto, chamou à atenção à 

Mesa para a Ata número 2 onde há um erro e uma situação que não foi detetada: de 

acordo com a lei, o seu pedido de suspensão de mandato deveria ter sido apreciado 
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em plenário e ter ficado em ata. Não foi apreciado e não ficou em ata; em segundo 

lugar diz que faltou à reunião, o que de facto não se sucedeu. Não faltou à reunião, 

estava com o mandato suspenso ao abrigo da lei e isso não configura uma falta. ----- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que o Vogal Pedro 

Tito de Morais estava equivocado, tendo o requerimento que lhe foi apresentado, sido 

lido em plenário, não tendo havido qualquer incumprimento nem tentativa de fuga à 

lei; quanto à falta mencionada na ata, irá averiguar e se possível corrigir. ---------------- 

 Ata número 4 após votação foi aprovada por unanimidade (não participou na 

votação o Vogal Pedro Tito de Morais por não ter estado presente na reunião). -------- 

 Ata número 5 após votação foi aprovada por unanimidade (não participou na 

votação o Vogal Pedro Tito de Morais por não ter estado presente na reunião). -------- 

 Foi dada a palavra ao Vogal António Manso (IL). --------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) questionou o Presidente da Assembleia de 

Freguesia se: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à recomendação para transmissão online das Assembleias de 

Freguesia, qual o ponto de situação e se a presente sessão já está a ser transmitida 

online e em simultâneo; outra questão colocada foi relativamente aos grupos de 

trabalho para analisarem e apresentarem soluções para dois problemas existentes na 

freguesia, o estacionamento e o Bairro do Portugal Novo. Como até agora a IL não foi 

notificada de quem são os representantes dos outros partidos, nem tendo sido 

marcada nenhuma reunião para estes grupos de trabalho, apresentou dois protestos, 

um pela não transmissão online da assembleia e outros pelos grupos de trabalho não 

estarem a funcionar. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que estes 

assuntos deviam ser discutidos na ordem do dia e não do PAOD. Relativamente à 

recomendação para transmissão online destas sessões, é uma recomendação, não é 

uma imposição, juridicamente há uma diferença; relativamente à constituição dos 

grupos de trabalho, e nomeadamente à Comissão de Acompanhamento do Bairro 

Portugal Novo, as únicas forças políticas que responderam à solicitação de 

composição foram o PSD, o CDS-PP e o PS, estando à espera que as restantes o 

façam. Quanto à Comissão do Estacionamento, a situação é igual. ------------------------ 



 
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  

5 
 

 O Senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que a Junta está a 

fazer consultas ao mercado, mas há um problema de entrega de equipamentos, de 

qualquer forma assegurou que estão a trabalhar nisso. ---------------------------------------- 

 O vogal Pedro Tito de Morais (PS) referiu que havendo maioria e quórum para 

os grupos de trabalho funcionarem, não faz sentido que não estejam a trabalhar. 

Quanto à questão das transmissões e após esclarecimento do Senhor Presidente da 

Junta, agradecia que desse conhecimento à Assembleia de quais as empresas 

contatadas, quais as respostas que obteve. -------------------------------------------------------  

 O vogal João Pinheiro (PCP), questionou se pode indicar nomes de 

elementos que não façam parte da Assembleia? ------------------------------------------------ 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia respondeu que sim. ----- 

Respondendo ao Vogal Pedro Tito de Morais, referiu que não se trata de nenhum veto 

de gaveta, pelo contrário. ------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal Rui Martins (PS) questionou sobre a obra do parque infantil do 

logradouro da Avenida de Madrid. ------------------------------------------------------------------- 

 O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que o parque infantil do 

logradouro da Avenida de Madrid ainda não está terminado pelo facto de na vistoria 

levada a cabo pelo Instituto da Qualidade verificou uma situação anómala, a ausência 

de uma zona de estabilização, onde as crianças após brincarem terão de 

permanecerem até irem para a rua. Esta situação será corrigida. Quanto ao Padel, a 

obra foi abandonada pela empresa e a Junta irá acionar os mecanismos legais para 

reverter a situação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Documento número um, Voto de Saudação “Pelo 100º aniversário do Prof. 

Adriano José Alves Moreira”, do CDS-PP-PP. ------------------------------------------------ 

 O vogal João Pinheiro (PCP) começou por referir que o CDS-PP-PP costuma 

fazer anualmente um exercício de revisão histórica do 25 de novembro de 1975, desta 

vez é um apagamento da história de Adriano Moreira. Entre outras coisas que Adriano 

Moreira, enquanto Ministro do Ultramar, dum governo ditatorial e fascista fez, foram 

as portarias de julho e agosto de 1961, a reabertura de dois campos de concentração, 

um em Angola outro no Tarrafal, um onde foram mortos opositores ao regime da 

ditadura e outro onde foram mortos opositores ao regime colonialista. Esta reabertura 
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de campos não é algo que se esqueça. Por mais tentativas de revisionismo histórico 

que se tentem fazer, o papel de Adriano Moreira não se pode esquecer, 

independentemente depois do papel que assumiu após o 25 de abril de 1974. 

Homenageamos as vítimas, aqueles que foram assassinados, os antifascistas, os 

resistentes dos movimentos de libertação, mas não os carrascos. Deste modo irão 

votar contra este Voto de Saudação. ---------------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) salientou que o caro representante do PCP devia 

ter vergonha em comentar assuntos de campos de concentração. A IL apresentou 

uma declaração de voto relativa a esta saudação. ----------------------------------------------  

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, 

do CDS-PP-PP, do PS, da IL e o voto contra do PCP. -----------------------------------------  

 O vogal António Manso (IL) tomou a palavra para apresentar a declaração de 

voto relativa a esta saudação em nome da IL: ---------------------------------------------------- 

“Tal como o representante do PCP, a IL não esquece que na ditadura e logo no início 

da guerra colonial, entre abril de 1961 e dezembro de 1962, Adriano Moreira foi 

Ministro das Colónias, mas como não fazemos revisionismos da história, lembramos 

que Adriano Moreira teve a coragem de dizer a Salazar, quando o ditador reprovou a 

legislação reformista e liberalizadora que Adriano Moreira tinha proposto para as 

então colónias portuguesas, V. Exa. acaba de mudar de ministro, tendo chegado a 

assinar o manifesto do MUD (Movimento União Democrática) logo após a vitória dos 

aliados na segunda guerra mundial, Adriano Moreira foi daqueles oposicionistas que 

acreditou que podia reformar o sistema por dentro e saiu quando percebeu que tal não 

era possível e após o 25 de abril aderiu convictamente e integrou perfeitamente o 

regime democrático e daí em memoria desta figura viva da nossa história 

contemporânea o voto favorável da IL a esta saudação” -------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia relembrou que na última 

Sessão da AFA deliberou-se que só seriam lidos os votos de saudação, pesar, louvor 

e que os restantes documentos não seriam lidos, por uma questão de economia de 

tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento número dois, Moção “Fim dos voos noturnos em Lisboa”, do 

PCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia não tendo havido 

inscrições, colocou este documento à votação, tendo o mesmo sido aprovado com os 

votos favoráveis do PCP e da IL e a abstenção do PSD, do CDS-PP-PP e do PS. ----

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

 Documento número três, Moção “A Caixa Geral de Depósitos é uma 

instituição bancária pública que deve estar ao serviço do povo e do país” do 

PCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia não tendo havido 

inscrições, colocou este documento à votação, tendo o mesmo sido votado da 

seguinte forma: um voto contra da IL, um voto a favor do PCP e a abstenção do PSD, 

do CDS-PP-PP e do PS. A IL apresentou uma declaração de voto. ------------------------ 

 O vogal António Manso (IL) tomou a palavra para apresentar a declaração de 

voto relativa a esta moção em nome da IL: -------------------------------------------------------- 

“Uma vez que nós contribuintes andámos a sustentar a Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) durante anos e anos, o que queremos é: ou a CGD é privatizada ou começa a 

ser gerida como uma empresa e não como mais uma instituição que anda ao serviço 

do poder político. A CGD nos últimos anos tem procurado uma gestão eficiente e 

parece que o PCP quer voltar a pôr a CGD ao serviço dos grupos políticos e por isso 

a IL vota contra esta moção. --------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) questionou como ficou a situação do documento 

visto ter um voto contra e um voto a favor e um conjunto de abstenções. ---------------- 

 O vogal Pedro Tito de Morais (PS) apresentou um protesto em relação ao 

transmitido pelo Vogal António Manso: “o país está a andar, há uma maioria neste 

país, um governo, aliás, a CGD tem dado lucro. Se há um problema na Cidade de 

Lisboa, na Freguesia, então os partidos que compõem a maioria vão ter de o resolver, 

não ponha tudo no mesmo saco porque não somos.” –---------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia salientou que já tinham 

falado nesta assembleia para que alguns temas trazidos para discussão impactassem 

diretamente com a freguesia, independente da existência de dois balcões da CGD na 

freguesia do Areeiro, não podendo esta assembleia tomar qualquer decisão contra o 

encerramento de agências, extravasando as competências da freguesia. ---------------- 
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 O vogal João Pinheiro (PCP) acha que esta assembleia de freguesia tem não 

só o direito, mas também o dever de tomar uma posição política sobre o encerramento 

de balcões no seu espaço de jurisdição, sendo uma questão que afeta os fregueses 

do areeiro e, portanto, qua a Assembleia de Freguesia também tome uma posição 

política para se tentar resolver o problema, caso não o faça é uma questão diferente.  

 O vogal Pedro Tito de Morais (PS) referiu que o regimento prevê o que se faz 

em caso de empate, nomeadamente que o documento volte a ser votado e caso se 

mantenha o empate, o documento será apresentado novamente numa sessão 

subsequente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia questionou o proponente 

da moção se deseja retirá-la ou apresentá-la numa próxima sessão. ---------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) mantém a posição e assim mantém-se o 

interesse em aprovar esta moção. ------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia salientou que esta moção 

será agendada para a próxima sessão. ------------------------------------------------------------ 

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

Documento número quatro, Recomendação – “Em defesa do Ginásio do Alto do 

Pina” do PCP. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) propôs a votação ponto por ponto. ------------------ 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à consideração 

da Assembleia a votação desta Recomendação ponto por ponto. Após aprovação por 

unanimidade, passou-se à votação dos pontos: -------------------------------------------------- 

1. Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovado por maioria com os votos a favor do PSD, do CDS-PP-PP, do PCP e 

do PS e com o voto contra da IL. ------------------------------------------------------------ 

O vogal António Manso (IL) tomou a palavra para referir que não compete 

aos contribuintes estarem a desviar o dinheiro dos seus impostos para 

propostas como esta. O estado tem outras funções mais importantes para as 

quais não tem dinheiro. Por este motivo a IL votou contra esta moção. ---------- 

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

Documento número cinco, Recomendação – “Comemoração do centenário do 

nascimento de José Saramago” do PCP. ------------------------------------------------------- 
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 O vogal Pedro Folgado (PSD) requereu a votação ponto por ponto desta 

recomendação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à consideração 

da Assembleia a votação desta Recomendação ponto por ponto. Após aprovação por 

unanimidade, passou-se à votação dos pontos: -------------------------------------------------- 

1. Aprovado por maioria com os votos a favor do PCP, do PSD, do CDS-PP-PP e 

do PS e com um voto contra da IL. --------------------------------------------------------- 

2. Aprovado por maioria com os votos a favor do PS e do PCP, com a abstenção 

do PSD e do CDS-PP-PP e com o voto contra da IL. ---------------------------------- 

3. Reprovado por maioria com os votos contra do PSD, do CDS-PP-PP e da IL e 

os votos a favor do PS e do PCP. ----------------------------------------------------------- 

4. Aprovado por maioria com os votos a favor do PCP, do PSD, do CDS-PP-PP e 

do PS e com um voto contra da IL. --------------------------------------------------------- 

 A vogal Susana Beirão (CDS-PP-PP) tomou a palavra para esclarecer o 

sentido de voto do CDS-PP-PP, na qual votaram o ponto um e ponto quatro a favor, o 

ponto dois abstendo-se e votaram o ponto três contra, pelo facto do CDS-PP-PP 

comemorar o Saramago escritor mas não comemora o Saramago homem político 

juntamente com o PCP na tentativa do controlo do país no pós 25 de abril, também 

ele contribuiu para o clima de agitação política do chamado verão quente de 75 ao 

sanear vinte e quatro jornalistas do Diário de Notícias. ---------------------------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) quis só relembrar o CDS-PP-PP que acabaram 

de apresentar um voto de saudação a uma pessoa que abriu campos de concentração 

que mataram pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Folgado (PSD) assinalou que o voto contra no ponto três 

justificou-se pelo mesmo prever que uma entidade externa, neste caso um 

agrupamento de escolas e que não está aqui presente para se pronunciar sobre este 

facto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) tomou a palavra para apresentar uma declaração 

de voto (em anexo à presente ata). ------------------------------------------------------------------ 

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

Documento número seis, Recomendação – “Futura intervenção no Parque de 

Estacionamento EMEL da Gago Coutinho” do PS. ------------------------------------------ 
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 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do 

CDS-PP-PP, do PCP e a abstenção da IL. -------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) referiu que a IL não compreende o sentido desta 

recomendação e por isso se abstém. --------------------------------------------------------------- 

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

Documento número sete, Recomendação – “Praça e Monumento a Francisco Sá 

Carneiro” do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Folgado (PSD), naturalmente saúdam e votam favoravelmente 

esta recomendação, mas quis deixar claro que parte da degradação e dos danos, quer 

na praça quer no monumento, são da responsabilidade do metropolitano de lisboa, 

apoiando todos os esforços no sentido de apoiar a recuperação daquela praça. ------- 

 O vogal Rui Martins (PS) chamou à atenção para a questão das fissuras 

existentes na parte traseira do monumento eu se estão também a tornar visíveis na 

parte da frente, alertando para um acidente trágico. --------------------------------------------  

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------- 

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

Documento número oito, Recomendação – “Piscina do Pavilhão Casal Vistoso” 

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

 O vogal João Pinheiro (PCP) salientou que na reunião descentralizada, 

realizada à poucos meses no Areeiro, o Vereador responsável pelo pavilhão tinha 

dado a sua palavra para a reabertura da piscina em setembro deste ano, algo que 

reiterou depois em resposta a uma intervenção do Vereador João Ferreira do PCP. 

Verifica-se agora que não foi cumprido o que o Vereador tinha garantido. --------------- 

 O vogal Rui Martins (PS) questionou o que é que Junta de Freguesia pode 

fazer para voltar a funcionar a piscina nestas instalações. ------------------------------------ 

 O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que teve uma reunião com o 

Diretor do Desporto da CML em que foi transmitido haver um problema complicado no 

sistema de águas e que terá de ser todo substituído, o que irá ser concretizado, mas 

que levará muito tempo. -------------------------------------------------------------------------------- 
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 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------- 

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

Documento número nove, Recomendação – “Publicação do Orçamento de 2022” 

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

 O vogal Rui Martins (PS) é possível que o orçamento esteja publicado no site, 

num local onde não encontrou, no entanto, o mesmo não está num formato 

pesquisável, como acontece nalgumas publicações de outras juntas de freguesia. ---- 

 O Tesoureiro Ameetkumar Subhaschandra respondeu que a junta sempre 

publicou os orçamentos, em relação ao de 2022, foi mandado publicar, mas por um 

lapso o mesmo não foi publicado, estando já a situação corrigida e o orçamento 

publicado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A vogal Rute Serra (PS) reiterou a existência de legislação própria sobre a 

transparência administrativa que obriga a publicitação de diversos documentos 

provisionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O vogal Pedro Folgado (PSD), assinalou que a publicação já ocorreu. -------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS-PP e 

os votos a favor do PS, do PCP e da IL. ----------------------------------------------------------- 

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

Documento número dez, Recomendação – “Limitadores de velocidade na Rua 

Xavier Cordeiro e reavaliação dos dois sentidos na Rua Xavier Cordeiro” do PS.  

 O vogal Rui Martins (PS) começou por informar que já existe um abaixo-

assinado de moradores, nomeadamente para a criação de alternativas. Por outro lado, 

questionou se se sabe o que se passa com o antigo edifício do Colégio Paula 

Frassinetti, visto estar abandonado e sendo por vezes indevidamente ocupado. ------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS-PP, 

do PS e do PCP e o voto contra da IL, tendo apresentado uma declaração de voto. -- 

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

 O vogal António Manso (IL) apresentou a sua declaração de voto: “Na IL 

existem muitas jovens famílias que vivem e trabalham no Areeiro e mesmos pais de 
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alunos que frequentam as escolas e professores referiram nunca terem visto 

problemas de trânsito nessa própria rua, o que consideram ser mais uma manobra do 

PS para mandar em tudo e em todos”. ------------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Tito de Morais (PS) apresentou uma interpelação à mesa visto 

não poder responder diretamente ao Vogal António Manso da IL, convidando-o a estar 

no dia seguinte às 8h30 na Rua Xavier Cordeiro para assistir ao trânsito nesta artéria.  

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

Documento número onze, Recomendação – “Estacionamento em lugares de 

esplanadas: revisão em bairros mais pressionados pela falta de 

estacionamento” do PS. ------------------------------------------------------------------------------ 

  O vogal João Pinheiro (PCP) o PCP apresentou ainda este ano um projeto 

que alertava para a existência de centenas de lugares de estacionamento 

subterrâneos na freguesia, que estão todos os dias subutilizados. O problema do 

estacionamento tem de ter de facto resposta, mas não à custa do acabar com as 

esplanadas. A resposta tem de ser dada pelo incremento de transportes públicos, 

melhores acessibilidades e a criação de mais estacionamento subterrâneo a preços 

acessíveis. Daí que irão votar contra enta recomendação. ------------------------------------ 

 O vogal Rui Martins (PS) começou por salientar que a reavaliação passa por 

verificar a utilização das esplanadas. Há por exemplo esplanadas que ocupam 

demasiados lugares de estacionamento. Foi uma iniciativa meritória na altura da 

pandemia, a fim de salvar os negócios, porém não fazem sentido neste momento. --- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS-PP 

e do PS e os votos contra da IL e do PCP. -------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) apresentou a uma declaração de voto: “A IL votou 

contra porque entende que não devem ser os pequenos empresários, que 

conseguiram subsistir com a abertura de algumas esplanadas, que devem pagar por 

um problema que se arrasta há décadas na Cidade de Lisboa, que é a falta de 

estacionamento e que quem são os responsáveis são aqueles que agora querem 

penalizar os pequenos comerciantes, pequenos restaurantes e pequenos cafés. A 

Cidade de Lisboa é governada há muito tempo pelo PS, o país é governado desde há 
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muito tempo pelo PS e agora querem atirar a resolução dos problemas que nunca 

conseguiram resolver, para cima dos pequenos empreendedores”. ------------------------ 

 O vogal Pedro Tito de Morais (PS) salientou que foi o PS que implementou 

esta situação das esplanadas para acudir ao pequeno comércio na altura da 

pandemia, mas tratou-se de medidas temporárias. --------------------------------------------- 

 O vogal Rui Martins (PS) referiu que por muito recreativas que sejam as 

intervenções da IL, as mesmas não se coadunam com esta assembleia de freguesia, 

mas sim com a Assembleia da República. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

------------------------------------------------Ponto Um--------------------------------------------------- 

Eleição do(a) Vogal da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------- 

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

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia iniciou a ordem de 

trabalhos do dia com o ponto um, Eleição do(a) Vogal da Junta de Freguesia. Explicou 

que tinha rececionado a quinze de setembro uma carta da então Vogal da Junta de 

Freguesia, Rosa Maria Carvalho da Silva, solicitando a sua cessação do mandato de 

Vogal e retomar o seu mandato na Assembleia de Freguesia. Como tal e no exercício 

das suas funções, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia apresentou a sua 

proposta de substituição e de eleição do novo(a) Vogal da Assembleia de Freguesia, 

propondo para o cargo Pedro Miguel da Cruz Silva de Jesus e colocando ao escrutínio 

dos restantes por voto secreto, em urna, onde constavam os sentidos de voto “sim” 

ou “não”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A vogal Rute Serra (PS) questionou se o Senhor Pedro Miguel da Cruz Silva 

de Jesus era trabalhador da Junta de Freguesia, senão, caso o fosse, poderia haver 

algum impedimento legal para ser vogal da Junta de Freguesia. ---------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que o ora vogal é 

trabalhador da Câmara Municipal de Lisboa. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia retomou os trabalhos, 

passando-se, então, à chamada nominal de todos os presentes, tendo começado por 

Pedro Miguel da Cruz Silva de Jesus, Pedro Miguel Naves Folgado, João Filipe Viegas 



 
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  

14 
 

Gomes da Silva, Paula Sofia Vitorino Pereira, Susana de Carvalho Cardoso Gomes 

Beirão, Jorge Manuel Loução de Oliveira, António Alberto de Salaviza Policarpo 

Manso, Rute Alexandra de Carvalho Frazão Serra, Rui Pedro Patrício Cabrita Martins, 

Pedro Manuel Tito de Morais, Paula Cristina Pissarra de Almeida Monteiro, João 

Duarte de Carvalho Rei Manso Pinheiro e o Presidente da Assembleia de Freguesia, 

Rodolfo Jorge dos Santos Ferreira de Castro Pimenta. ---------------------------------------- 

O vogal Pedro Tito de Morais (PS) sugeriu que no PAOD aquando da 

apresentação das declarações de voto, as mesmas fossem apresentadas por escrito 

a fim de ficarem apensas à ata e lidas no final da apresentação e votação de todos os 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia em relação à intervenção 

do Vogal Pedro Tito de Morais (PS) propôs, a fim de facilitar a elaboração da ata, que 

os membros da assembleia enviassem por escrito as declarações de voto, também 

para que não haja disparidades entre o que é dito e o que é escrito. ---------------------- 

Após o voto de todos procedeu-se à sua contagem, na qual se verificou um 

voto contra, cinco votos em branco e sete votos favoráveis, logo Pedro Miguel da Cruz 

Silva de Jesus foi eleito como Vogal da Junta de Freguesia. --------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia quis agradecer publicamente o 

contributo da Dra. Rosa Silva enquanto Vogal do Executivo todo o emprenho, 

dedicação, profissionalismo e tempo que perdeu, em pro-bono, ao longo do ano que 

esteve no Executivo e tem a certeza que, enquanto. Vogal na Assembleia de 

Freguesia, também irá exercer um excelente cargo. -------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------Ponto Dois------------------------------------------------- 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do 

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

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

O vogal João Pinheiro (PCP), antes de começar, fez um pedido ao executivo, 

pedido este, já feito anteriormente: que as questões colocadas fossem respondidas 

na própria sessão; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 3 – Criação de estacionamento à superfície devido a uma ciclovia que 

irá ser criada na zona da Alameda. Valerá a pena roubar o lugar de paragem de um 
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autocarro para criar três lugares estacionamento, havendo centenas de lugares 

disponíveis subterrâneos. A Junta de Freguesia equacionou esta solução ao 

Executivo da CML? -------------------------------------------------------------------------------------- 

Na página 4 – Encerramento dos balcões da CGD e tendo em conta que o Dr. Paulo 

Macedo não se dignou à responder à junta de freguesia, o que é que o Executivo da 

Junta pretende fazer em relação a isso; da parte do PCP sugerem dinamizar um 

abaixo-assinado, tal como se procedeu em relação aos sem abrigo e se esta questão 

merece menos interesse que a questão dos sem abrigo do Casal Vistoso. -------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por esclarecer que irá 

responder às questões apresentadas pelo PCP. Quanto à ciclovia e segundo o projeto 

que lhe foi apresentado iria-se perder quinze a dezassete lugares. Sugeriu então que 

havendo três paragens de autocarros, que as mesmas se juntassem e cedessem o 

espaço para estacionamento para se colmatarem os lugares a serem extintos devido 

à ciclovia, tendo sido uma mera sugestão. -------------------------------------------------------- 

Quanto à CGD, foi solicitada com caráter de urgência uma reunião com o Dr. 

Paulo Macedo, no entanto e visto a CGD estar em mudança de edifício, esta reunião 

ficou a aguardar agendamento. Esta reunião tinha também como propósito, 

sensibilizar a CGA para a colocação de uma máquina Caixa Automática Multibanco – 

ATM na receção da Sede da Junta de Freguesia para utilização dos fregueses. ------- 

A vogal Rute Serra (PS) começou por reiterar as críticas já enunciadas nas 

assembleias passadas de que a informação escrita descreve pouco. Falam das 

iniciativas do Executivo, mas depois há pouca concretização, o que leva de 

assembleia em assembleia a questionar uma série de coisas em detalhe e, portanto, 

também trago um pedido escrito para obter informações relativas à informação escrita, 

em que apesar de trazer este pedido por escrito, irá colocá-las verbalmente: ----------- 

1. “Há vida no meu Bairro”: quais foram as propostas que a Junta apresentou? -------- 

2. Encerramento de balcões da CGD: Que outras diligências estão previstas para 

mitigar o efeito desta decisão? -------------------------------------------------------------------- 

3. Creche do Areeiro: que alterações ao projeto inicial estão previstas e qual o seu 

impacto orçamental? --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Reunião com a Esquadra das Olaias: considerando os valores orçamentados para 

vigilância e policiamento, que conclusões foram alcançadas nesta reunião? --------- 
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5. Nómadas digitais: que espaços da Freguesia estão a ser considerados e porquê?  

6. Manutenção do espaço junto à Pastoral dos Ciganos: que intervenções de apoio a 

esta iniciativa social, existente na nossa Freguesia há 40 anos, estão previstas? -- 

7. Núcleo de Licenciamento: qual o motivo de indeferimento dos três pedidos? -------- 

8. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Centro (CPCJ-Lisboa Centro): 

qual foi a agenda desta reunião? Que conclusões foram obtidas? ---------------------- 

9. Grupo de Trabalho Estratégia Concertada Areeiro, Beato e Marvila: até quando 

estas reuniões se manterão sem que sejam conhecidas quaisquer medidas 

eficazes? Foram alcançadas conclusões? O que foi discutido? Que estratégia está 

definida para a intervenção? Com que prazo? ----------------------------------------------- 

10. Comissão Social de Freguesia do Areeiro: em que ponto está o diagnóstico social 

da Freguesia? Que iniciativas foram encetadas? Estão documentadas? Se não, 

porquê? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. CAF (Componente de Apoio à Família) e AAAF (Atividades de Animação e Apoio 

à Família): existem relatórios de execução? Se não, porquê? -------------------------- 

12. O que é o programa de policiamento comunitário no Bairro Portugal Novo? -------- 

13. Reunião com os Clubes das Associações de Pais do Agrupamento de Escolas D. 

Filipa Lencastre: que parcerias ficaram previstas? Como vão ser 

operacionalizadas? --------------------------------------------------------------------------------- 

14. Que parcerias estão previstas com o Grupo Dramático Ramiro José? --------------- 

15. Qual o plano de formação previsto para os trabalhadores da JFA? ------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que irá responder em 

conformidade por escrito ao pedido de informação apresentado, nomeadamente às 

questões em que não tem presente o detalhe dos assuntos, em relação às restantes, 

prosseguiu com as informações: --------------------------------------------------------------------- 

Questão 1 – Foi uma proposta apresentada pela Vereadora da CML e trata-se de um 

projeto camarário para implementação na Cidade, não tendo ainda uma ideia concreta 

sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Questão 2 – respondida anteriormente aquando do PAOD. ---------------------------------- 

Questão 3 – Houve uma visita à creche com as técnicas da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa (SCML) a fim de avaliar eventuais alterações ao projeto e 

estarem a par do desenvolvimento da obra. Esta obra é extremamente complexa. ---- 
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Questão 4 – O Subcomissário veio apresentar-se e dar-se a conhecer e trocar alguma 

ideias acerca da situação na freguesia, nomeadamente da quantidade de pessoas 

sem-abrigo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 5 – Surgiu a hipótese de arrendamento de um espaço para implementação 

deste projeto, na Avenida João XXI, onde se situava o Banco Santander. Estão a 

ponderar a coexistência de nómadas digitais e coworking. ----------------------------------- 

Questão 6 – Respondida anteriormente. ----------------------------------------------------------- 

Questão 7 – O motivo do indeferimento aos pedidos apresentados é de que os 

mesmos não cumpriam a lei nem os procedimentos necessários. Tratava-se de 

pedidos de estabelecimentos de restauração e bebidas. -------------------------------------- 

Questão 8 – Responderá à posteriori por escrito, devido à falta de elementos. --------- 

Questão 9 - Responderá à posteriori por escrito, devido à falta de elementos. --------- 

Questão 10 - Responderá à posteriori por escrito, devido à falta de elementos. -------- 

Questão 11 – Trata-se de uma delegação de competências da CML para a junta de 

freguesia e posteriormente é celebrado um acordo de colaboração com a Associação 

de Pais do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre no intuito desta proceder 

à implementação e execução deste protocolo e, de acordo com o estipulado no 

mesmo, há relatórios de execução, os quais são remetidos para a CML. ----------------- 

Questão 12 - Responderá à posteriori por escrito, devido à falta de elementos. -------- 

Questão 14 – Insere-se na problemática existente da escassez de espaços para a 

prática desportiva. Como sabemos existe o Complexo Desportivo Municipal do Casal 

Vistoso, não tendo a junta de freguesia qualquer intervenção na gestão deste 

polidesportivo e há muito que a junta tem vindo a ser solicitada pelo Clube Desportivo 

do Alto do Pina (CDAP). Assim foi uma reunião tripartida com estas três entidades a 

fim de se tentar obter de alguma forma uma solução para a prática da modalidade a 

nível da competição. Ficou decidido voltarem a reunir para se implementar um projeto 

para esta situação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 14 – Responderá à posteriori por escrito, devido à falta de elementos. ------- 

O vogal Pedro Tito de Morais (PS) referiu quatro apontamentos: creche do 

Areeiro – o Senhor Presidente referiu um conjunto obras necessárias a realizar. 

Perguntou então se a obra estava a ser feita sem projeto; relativamente aos nómadas 

digitais, o Senhor Presidente falou em coworking, o que não é o mesmo; quanto à 



 
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  

18 
 

piscina do Casal Vistoso, em relação ao descrito na informação escrita e ao que nos 

disse há pouco, parece haver uma contradição, pois por um lado está em projeto, por 

outro há um problema com a rede; em relação à limpeza urbana, diz que faz a limpeza 

junto das eco-ilha, mas não com a regularidade que seria necessária. Tomou alguma 

diligência para a instalação de mais eco-ilha no território da freguesia? Deu exemplo 

de no Bairro do Arco do Cego só haver uma eco-ilha. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que em relação à 

obra da creche, a mesma tem projeto. O que se passa é que como o edifício data do 

século passado, aquando das obras foram descobertas novas situações que 

necessitam de ser alteradas e até mesmo reforçadas; situações essas que no projeto 

inicial não estavam visíveis. --------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao coworking referiu existir lugar para este tipo de espaço na freguesia e 

que também possa receber os chamados nómadas digitais, trata-se de um projeto 

para dinamizar o empreendedorismo na freguesia do Areeiro. ------------------------------- 

Quanto à piscina do Casal Vistoso, o que está escrito na informação escrita já não é 

a situação atual, não havendo qualquer contradição em relação à informação escrita 

e a informação que transmitiu nesta assembleia. ------------------------------------------------ 

Em relação às eco-ilha, o Bairro do Arco do Cego tem poucas ruas com capacidade 

para ter este sistema, daí a não existência de mais eco-ilha. A zona das Olaias tem 

arruamento com maior capacidade e no entanto não tem eco-ilha. Aliás, elas estão a 

ser paulatinamente implementadas. Quanto ao lixo, as equipas da higiene urbana dão 

várias voltas de manhã e à tarde para apanhar o lixo à volta das eco-ilha. --------------- 

A vogal Paula Monteiro (PS) trouxe preocupações de alguns moradores, 

nomeadamente a sobrelotação do Jardim Fernando Pessa em atividades traduz-se 

numa degradação dos espaços verdes, piqueniques, festas, aniversários, e as 

pessoas pisam a relva, os cães esburacam a relva, deixam dejetos, etc. ----------------- 

Em relação ao campo de futebol, o mesmo é utilizado até altas horas da manhã, sem 

qualquer presença policial, o que torna incomportável o barulho até altas horas da 

noite, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A questão da reavaliação de esplanadas, há algumas que ocupam todo o passeio, 

como é o caso na Avenida Padre Manuel da Nóbrega e Avenida São João de Deus, 

onde as esplanadas ocupam todo o passeio, tendo as pessoas de circular na estrada.  
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Relativamente às reuniões com o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, 

relembrou que na Freguesia também existe outro agrupamento, o da Escola Luís de 

Camões e que ainda não viu na informação escrita qualquer reunião, quer com a 

direção, que com os encarregados de educação com este último agrupamento. ------- 

Questionou quantos lares existem na freguesia, não podendo haver nenhuma 

desatenção em relação aos idosos e se algum membro da freguesia costuma visitá-

los e verificar as condições dos mesmos. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia relativamente ao Jardim 

Fernando Pessoa, lembrou que a Junta não pode controlar o número de pessoas que 

vão ao jardim. Quanto ao parque canino, foi criado para acautelar as questões 

enunciadas pela Vogal e é solicitado o acompanhamento da Polícia Municipal para 

estas situações e também são apanhados os dejetos caninos, pelos serviços. Quanto 

ao campo de futsal, foi acordado com os responsáveis do quiosque ficaram com uma 

chave e às 21h00 encerrarem o campo. No entanto, o gradeamento lateral foi 

arrombado pela segunda vez. Cortar a luz está fora de questão, trata-se de um circuito 

e, portanto, apagaria a luz de um setor inteiro. --------------------------------------------------- 

Quanto à esplanada referida, a mesma não está licenciada e daí há fiscalização e 

caso se verifique instauração de processo de contraordenação. ---------------------------- 

Em relação à escola Luís de Camões, a competência é da CML, no entanto a junta 

não se imiscui de ajudar este agrupamento de escolas, fazendo o que é necessário a 

pedido da direção. Mesmo assim, a junta dispõe de um psicólogo na escola para 

apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto aos lares de idosos, existe no site o guia de recursos da freguesia, onde 

poderão ser consultados os lares existentes. Em relação às visitas regulares, a Junta 

não tem competência nessa matéria, cabe à Segurança Social e / ou ao Delegado de 

Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia relembrou a assembleia 

que já eram 23h45 e que segundo a disposição regimental as sessões devem terminar 

às 00h00, perguntou à assembleia se desejam prolongar os trabalhos ou se 

pretendem convocar uma segunda sessão. ------------------------------------------------------- 

A vogal Rute Serra (PS) em nome do PS são da opinião de remarcar uma 

nova sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vogal Pedro Folgado (PSD), não se opõem a ser remarcada uma segunda 

sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A vogal Susana Beirão (CDS-PP-PP) concorda com as posições tomadas 

pelo PS e pelo PSD. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia relembrou que um dos 

pontos é uma Revisão Orçamental, questionou o Executivo se pretende a discussão 

deste ponto ainda nesta sessão. --------------------------------------------------------------------- 

O vogal Pedro Folgado (PSD), após análise, e caso cause transtorno aos 

serviços de tesouraria da autarquia este adiamento, também não se opõem à 

continuação desta sessão desde que seja alterada a ordem dos trabalhos. ------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia após discussão, colocou 

à votação a continuidade desta sessão com a alteração dos pontos da ordem de 

trabalhos, nomeadamente a Revisão Orçamental passar para o ponto a seguir à 

informação escrita. A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------ 

O vogal Rui Martins (PS) questionou se a verificação de calçadas é uma 

competência da junta de freguesia? As intervenções são casuísticas. Há uma 

ocupação de passeio na Rua Augusto Gil, esta esplanada foi autorizada pela junta de 

freguesia? Há vários pilaretes danificados, como por exemplo na Avenida Óscar 

Monteiro Torres, a junta não os substitui? Junto ao Campo de Jogos do Ramiro José, 

os bancos estão sem madeiras, a quem compete aquilo? Lavagens mecanizadas, há 

pontos entre a Avenida de Roma e a Avenida João XXI encardidos há vários anos. No 

lago da Praça Afrânio Peixoto o fluxo de água está ligado durante a noite, Porquê? – 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que junto à Avenida 

Afonso Costa, a CML irá efetuar a obra. Quanto às fugas de águas, estão a trabalhar 

com a EPAL na resolução das mesmas. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia passou para o ponto 5º, 

Revisão Orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A vogal Rute Serra (PS) colocou uma questão prévia. Se vamos discutir esta 

Revisão Orçamental e se não vamos discutir os pontos dos CDC’s e se esta revisão 

orçamental acomoda os CDC’s, não faz sentido discutir e votar este ponto. ------------- 

O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra pediu para que fosse marcada 

nova sessão o mais depressa possível. ------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia salientou a possibilidade 

de continuar a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O vogal Pedro Folgado (PSD), deu a nuance de continuar a sessão. ----------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação a 

continuidade da sessão. Aprovada com os votos a favor do PSD e do CDS-PP e os 

votos contra do PS, do PCP e da IL. ---------------------------------------------------------------- 

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

------------------------------------------------Ponto Três------------------------------------------------- 

Ratificação do Contrato de Delegação de Competências de Manutenção de 

Espaços Verdes entre o Município de Lisboa e a Freguesia do Areeiro. ------------ 

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

A vogal Rute Serra (PS) na cláusula 8ª oitava gostaria de saber a periocidade 

prevista para as referidas auditorias; cláusula 12º refere o prazo do protocolo e pelo 

previsto, o mesmo está prestes a terminar, logo se o que tem sido executado fora do 

prazo está a ser executado fora do protocolo; relativamente ao ano de 2023, o que 

está previsto; outra questão é se este tipo de contrato são recorrentes, porque não se 

fazem este tipo de contratos plurianuais; na discussão de houve na AML, o mesmo foi 

aprovado na condição de ser alterada uma cláusula. Esta foi alterada? o valor 

protocolado é suficiente para os trabalhos a efetuar? a CML apresenta uma 

declaração de disponibilidade de fundo, que já não se encontra válida, logo questionou 

se a transferência é de facto feita. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu em conformidade 

começando por esclarecer o que era esta contrato de delegação de competências. 

Um exemplo é o espaço da Praça Francisco Sá Carneiro, isto porque inicialmente não 

foi passado para a Junta de Freguesia. Neste protocolo será futuramente incorporado 

o espaço junto à Pastoral dos Ciganos. ------------------------------------------------------------ 

Quanto às vistorias, não estão fixados prazos, mas quando existem situações 

anómalas são efetuadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao valor, este é fixo para todas as juntas de acordo com a metragem 

feita aos espaços verdes de cada freguesia. ------------------------------------------------------ 

O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra salientou que o valor do protocolo 

em causa já foi transferido para a junta de freguesia. ------------------------------------------ 
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O vogal António Manso (IL) referiu que a discussão deste ponto a esta hora 

tardia é o reflexo a que se chegou na freguesia e no país. ------------------------------------ 

O vogal Rui Martins (PS) este CDC não transfere a Praça de Londres nem a 

Afonso Costa, sendo espaços de grande interesse para a junta, continuando na CML.  

O vogal Pedro Tito de Morais (PS) perguntou se a junta de freguesia tem 

pessoal suficiente para executar as tarefas ou vai ter de contratar mais pessoal e não 

entregar a uma empresa externa. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que já dispõe de pessoal 

suficiente para a execução das tarefas. ------------------------------------------------------------ 

O vogal João Pinheiro (PCP), salientou a questão da rega inteligente e porque 

só estar a ser testada no Jardim Fernando Pessa. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que há espaços onde 

não se justifica o investimento em rega inteligente, mas que, se iniciará noutros 

espaços onde se justifique, como por exemplo na Alameda D. Afonso Henriques. ---- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, não havendo mais 

pedidos de esclarecimentos, passou à votação deste ponto - Ratificação do Contrato 

de Delegação de Competências de Manutenção de Espaços Verdes entre o Município 

de Lisboa e a Freguesia do Areeiro, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com 

os votos a favor do PSD, do CDS-PP, do PS, da IL e a abstenção do PCP. ------------- 

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

----------------------------------------------Ponto Quatro------------------------------------------------ 

Autorizar o Contrato de Delegação de Competências entre o Município de Lisboa 

e a Freguesia de Areeiro no âmbito do Desenvolvimento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família e da Componente de Apoio à Família – Escolas 

Básicas (Educação Pré-Escolar e 1º. Ciclo): António José de Almeida e São João 

de Deus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A vogal Rute Serra (PS) na cláusula 5ª, relativa aos custos financeiros, a 

questão é se estes protocolos de colaboração não foram atualizados os valores para 

os anos subsequentes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que os valores são 

os mesmos que nos anos anteriores, não sofrendo, por isso quaisquer alterações. --- 
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O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, não havendo mais 

pedidos de esclarecimentos, passou à votação deste ponto - Autorizar o Contrato de 

Delegação de Competências entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Areeiro no 

âmbito do Desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família e da 

Componente de Apoio à Família – Escolas Básicas (Educação Pré-Escolar e 1º. 

Ciclo): António José de Almeida e São João de Deus, tendo o mesmo sido aprovado 

por maioria com os votos a favor do PSD, do CDS-PP, do PS, da IL e a abstenção do 

PCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------------------------------------------Ponto Cinco------------------------------------------------ 

Discussão e votação da 2.ª Revisão Orçamental 2022. ------------------------------------ 

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

O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra iniciou a sua intervenção referindo 

o porque desta revisão orçamental, nomeadamente para incorporar os valores dos 

protocolos aprovados na assembleia anterior, os valores dos protocolos aprovados na 

assembleia de hoje e algumas diferenças de receita devido ao orçamento do estado 

ter sido aprovado extemporaneamente. ------------------------------------------------------------ 

A vogal Rute Serra (PS) questionou a existência de um valor de 536000,00€ 

para outros serviços, a que se refere este valor? ------------------------------------------------ 

O valor que vai ser transferido da CML ao abrigo do protocolo ora aprovado é 

suficiente? Isto porque aparece na revisão um reforço de verba no montante de 

50000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No plano plurianual de investimentos (PPI), convinha perceber o porquê de rúbricas 

com 10,00€. Estamos a falar dum plano plurianual, logo tem de haver aqui um 

investimento à la longue. Ainda no PPI, há uma rúbrica com o valor de 1000,00€ 

referente a telecomunicações, como é que é possível um investimento com este valor?  

Também temos um valor orçamentado de 2500,00€ para apoio a outras instituições e 

gostaríamos de saber quais. --------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, a existência de um valor de 13000,00€ para apoio a instituições desportivas, 

em que gostariam de saber, também, quais são. ------------------------------------------------ 

O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra respondeu que, os 536000,00€ é 

o valor total das subdivisões das rúbricas de conservação de zonas verdes, 
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conservação e manutenção de espaço público, conservação e manutenção de 

sinalização vertical e horizontal. ---------------------------------------------------------------------- 

Os 14000,00€ que foram transferidos da CML para a Junta têm de chegar. -------------  

Estes 50000,00€ dizem respeito a podas de árvores. ------------------------------------------ 

Rúbricas abertas – Investimento – este ano há dificuldade em aumentar as receitas 

para investimento. A solução é abrir as rúbricas e posteriormente alocar verbas, com 

a respetiva alteração orçamental, as estas rúbricas. Não há nenhuma despesa feita 

pela Junta que não esteja orçamentada, que não tenha cabimento, que não tenha 

compromisso e fazemos o pagamento a trinta dias, isso é ponto de honra. -------------- 

Quanto ao esquipamento de telecomunicações, é mais uma rúbrica semelhante à 

anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos apoios, são os apoios previstos a essas várias instituições – Luís 

de Camões, Filipa de Lencastre, a outras que se não estiverem mencionadas, mas 

podem vir pedir apoio pela primeira vez, desde que cumpras todos os preceitos legais. 

O vogal João Pinheiro (PCP), o PCP considera que a análise política ao 

documento já foi feita, e não querendo impedir a aprovação do mesmo, irão-se abster.  

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, não havendo mais 

pedidos de esclarecimentos, passou à votação deste ponto - Discussão e votação da 

2.ª Revisão Orçamental 2022, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com os votos 

a favor do PSD, do CDS-PP, e da IL e a abstenção do PS e do PCP. --------------------- 

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

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

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia salientou que a Ordem 

de Trabalhos estava concluída e antes de encerrar a Sessão pediu à Assembleia o 

voto de confiança para aprovar a ata em minuta do que se tinha deliberado, dos pontos 

três, quatro e cinco, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------

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

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

OS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ORA ELEITOS 

 

_______________________________________ 

(Presidente da Mesa da AF – Rodolfo Jorge dos Santos Ferreira de Castro Pimenta) 
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_______________________________________ 

(1º Secretário da AF - Jorge Manuel Loução de Oliveira) 

 

 

_______________________________________ 

(2º Secretário da AF - Cecília Francisca Nascimento Silva Coelho Gonçalves Bastos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


