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---------------------------------------MANDATO 2013-2017-------------------------------------- 

----------------SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE DEZEMBRO DE 

-------------------------------------------DOIS MIL E TREZE------------------------------------- 

-----------------------------------------ATA NÚMERO CINCO---------------------------------- 

Aos trinta dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, reuniu a Assembleia de 

Freguesia da Penha de França, na sua Sede, sita na Rua Morais Soares, nº32 32A, em 

Sessão Ordinária, sob a presidência de Maria Luísa Rodrigues das Neves Vicente 

Mendes, coadjuvada pelo Primeiro Secretário Nuno José Simões Carvalho e pelo 

Segundo Secretário Manuel dos Santos Ferreira.------------------------------------------------  

Assinaram a Lista de Presenças, para além dos mencionados, os seguintes Deputados 

da Assembleia de Freguesia: Manuel Malheiro Portugal de Nascimento Lage, António 

Neira Nunes, Celeste Júlia Ferreira Alves, Maria de Fátima do Carmo, Paulo Jorge 

Neves Lemos, Elsa Maria Noura do Sacramento Afonso Miguel Silveira Machado 

Pereira Costa, António Manuel Fernandes Alegrete de Almeida, Carla Ferreira, Rui 

Jorge Lopes Ferreira, Bruno Miguel da Silva Estrelo Futre, Maria Teresa Henriques 

Feira Ricardo de Almeida, Ana Rita dos Santos Penim, Carlos Alberto Marques 

Tibúrcio, Margarida Diogo e Luís Manuel Dias da Silva Costa Matias.--------------------- 

Constatada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

declarou aberta a reunião.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Muito boa noite, vamos 

dar início à nossa primeira Sessão Ordinária, começando por dizer a todas as Senhoras e 

Senhores Deputados que têm documentos nos vossos lugares referentes à Informação 

Escrita da Senhora Presidente da Junta, à Tabela Geral de Taxas, a Proposta de Adesão 

da Junta de Freguesia à ANAFRE, e as Moções e Recomendações que deram entrada na 

nossa Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Começando pelo primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, a Intervenção do Público. ----- 

Na Intervenção do Público temos uma inscrição: - Senhor Jorge Manuel Duarte das 

Neves, tem cinco minutos para apresentar todas as questões.---------------------------------- 

Senhor Jorge Manuel Duarte das Neves: Boa noite a todos os presentes, tenho aqui 

algumas situações para pôr ao Executivo, à nova Assembleia, à Mesa da Assembleia.---- 
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Desejo as maiores felicidades ao Executivo e aos Membros da Assembleia.---------------- 

Vou começar por apresentar sete pontos.--------------------------------------------------------- 

Ponto número um, vejo todos os dias quando vou para o meu trabalho, que é na 

Avenida General Roçadas, o estacionamento na General Roçadas, a única obra que o 

Executivo apresentou aos eleitores de sua iniciativa, para quando a sua conclusão? Uma 

vez que havia estacionamento mas o mesmo não estava ordenado. Na parte de baixo 

ainda não foi feito nada desde as eleições. Fizeram só na parte de cima, talvez porque 

fosse mais visível.------------------------------------------------------------------------------------ 

No Ponto dois; Conferi no programa eleitoral, de reencaminhamento, requalificação e 

reabertura da Piscina Municipal de Penha de França, a mesma encontra-se fechada, não 

se vendo que haja algum tipo de obras.----------------------------------------------------------- 

Para quando é a reabertura da mesma? Este equipamento está fechado, obrigando os 

fregueses a deslocarem-se a outras piscinas e a perderem muito tempo nessas 

deslocações. Pois acho que era um bem que nós tínhamos e perdemos. Com as novas 

eleições foi uma promessa eleitoral, que vinha no programa e a Piscina contínua 

fechada.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto três; Uma obra que não é da competência da Junta, mas sim da Câmara 

Municipal, e continua a estorvar o trânsito da nossa Freguesia. Estou-me a referir à obra 

na Calçada do Poço dos Mouros. A obra que até agora, já lá vão cinco meses, e a 

mesma não está aberta. Para quando a sua abertura?-------------------------------------------- 

O Ponto número quatro, é aquilo que temos constatado ultimamente e eu sei que não é 

da competência da Junta até ao final deste ano. As ruas da cidade cada vez estão mais 

sujas e a nossa Freguesia não escapou.------------------------------------------------------------ 

Que medidas foram tomadas? Na nossa Freguesia, só foram colocados três 

contentores, tardiamente, na Praça Paiva Couceiro, na Avenida Mouzinho de 

Albuquerque e na Rua Penha de França, junto ao mercado. Em breve, estas 

competências vão passar para o Executivo. Que medidas estão previstas e em que 

moldes?------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No Ponto numero cinco, a Vila Rosário. Esta encontra-se encerrada pelo menos há 

quatro anos e antes das eleições o Bloco fez lá uma pintura, mas eu gostava de saber que 
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soluções vão ser dadas pela Junta ou através da Câmara. Se preveem alguma solução da 

Vila do Rosário?-------------------------------------------------------------------------------------- 

No Ponto numero seis, no programa eleitoral do PS, estava reforçar a atividade dos 

voluntários da Proteção Civil, da qual eu faço parte. No mandato anterior, que eu tenha 

conhecimento, só houve uma reunião, onde ficou definido um levantamento da 

Freguesia, mas não houve mais nenhuma reunião para apresentar as conclusões.---------- 

Se houver uma catástrofe eu como voluntário não sei onde me dirigir, nem sei qual é o 

ponto de encontro.----------------------------------------------------------------------------------- 

Por último Ponto; Tive conhecimento que nas outras Freguesias, as pessoas que 

estiveram nas mesas eleitorais, já receberam o dinheiro. Eu gostaria de saber para 

quando é que esta Junta pensa pagar aos fregueses que estiveram a exercer o dever 

cívico. Desejo a todos um bom trabalho e uma boa noite. ------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigada Senhor 

Duarte das Neves. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Presidente da Junta tem a palavra.----------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Em relação à primeira 

questão, temos que nos lembrar que esta é uma nova Freguesia, mas de qualquer 

maneira, há compromissos assumidos das Freguesias anteriores.----------------------------- 

Em relação à Av. General Roçadas, é verdade que foi feita a primeira fase do 

estacionamento e a segunda, para cerca de oitenta lugares, foi aprovada e está no nosso 

plano de atividades. É evidente que terá que ser novamente aprovada no novo 

Executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à piscina da Penha de França, como se deve lembrar, foi aprovado, na 

última Assembleia Municipal de Julho, um empréstimo ao Clube Desportivo Estrelas 

São João de Brito, para recuperação. O tempo foi passando, meteu-se o mês de Agosto, 

o Tribunal de Contas começou a pôr algumas questões e fui acompanhando, também 

estive à espera do início da obra a qual ainda não foi iniciada. Fica já a informação a 

todos os Membros da Assembleia de Freguesia que fui convocada para uma reunião no 

dia sete de Janeiro, com o Senhor Vereador do Desporto e o Clube, onde a Ordem de 

Trabalhos é a Piscina. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Em relação à Calçada Poço dos Mouros, não sei se verificou, mas foi colocada 

informação nas ruas. A EPAL, verificou a necessidade da substituição da rede de 

esgotos, o que originou atrasos na obra. A Junta foi confrontada com essa situação. 

Entretanto a obra está parada, tendo sido já questionada a Câmara. Nesta obra vão ser 

colocadas proteções, guarda-corpos, também estava atrasada a entrega dos guarda-

corpos. Estou a aguardar que a Câmara Municipal me diga quando vai retomar a obra.--- 

Quanto à sujidade das ruas, as medidas que foram tomadas? É evidente que isto é uma 

greve, atenção como diz e bem, esta competência ainda não passou para a Freguesia, 

mas a competência da Junta é varredura e lavagem e não é a recolha de lixo. A Junta de 

Freguesia tendo sido alertada pela Direção Geral de Saúde pela situação do lixo que se 

estava a acumular nas ruas de toda a cidade, sabendo também que tinham sido 

colocados, pela CML, na Praça Paiva Couceiro, na Avenida Mouzinho de Albuquerque 

e na Rua da Penha de França, contentores grandes para recolha de lixo, os jardineiros da 

Junta, foram recolher os sacos fechados e foram colocados dentro desses contentores.--- 

Não foi para substituir ninguém, foi por uma questão de saúde pública, só que não 

chega. Em relação à Vila do Rosário, foi aprovada uma proposta, apresentada pelo 

Bloco de Esquerda, na Assembleia Municipal há cerca de dois anos, onde constava a 

reabilitação da Vila do Rosário. Está parado e é um dos temas que vamos voltar a falar 

com a Câmara Municipal de Lisboa para saber o ponto da situação.------------------------- 

Em relação à Proteção Civil, houve mais uma reunião, mas com alteração no Grupo de 

Proteção Civil que acompanhava a Freguesia da Penha de França o processo 

desacelerou.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fizemos ainda o levantamento só com os Membros do Executivo e com os Membros 

da Proteção Civil em alguns locais, que já definimos como prioritários. A seguir a uma 

reunião em conjunto do levantamento que estávamos a fazer, mudou o grupo e ficou 

parado o processo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Também faz parte, se virem no meu programa, aumentar o número de voluntários, até 

porque na ex Freguesia de São João não havia voluntários da Proteção Civil, é urgente 

que isso aconteça.------------------------------------------------------------------------------------ 

De qualquer maneira, vou já dizer se acontecer alguma catástrofe, o local de encontro 

é no Quartel de Regimento de Transmissões em Sapadores.----------------------------------- 
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Em relação ao pagamento às pessoas que participaram nas mesas eleitorais. É normal 

que o pagamento seja feito quando a Câmara Municipal de Lisboa nos faz a 

transferência. Até à data não recebemos qualquer transferência nesta rúbrica. Logo que 

tal aconteça procede-se de imediato ao pagamento.--------------------------------------------- 

Penso que respondi a todas as questões. Muito Obrigada. ----------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: O nosso Regimento 

aprovado na última Assembleia, diz que o público que se queira inscrever, o deverá 

fazer até à hora do início da Reunião, dando o seu nome e referindo o assunto que 

pretende expor na Assembleia.--------------------------------------------------------------------- 

Acontece que esta é a nossa primeira Reunião Ordinária e tivemos a inscrição do 

senhor Duarte das Neves. Mas havendo um Senhor que está no público e que pediu 

também a palavra, eu pedia a compreensão das Senhoras e Senhores Deputados, e 

ouvíssemos o nosso cidadão. ---------------------------------------------------------------------- 

Senhor João Lopes, faça favor. ------------------------------------------------------------------ 

Senhor João Lopes: Eu começaria com uma pequena introdução.-------------------------- 

Eu às dezanove horas estive na Penha de França para esta reunião e depois vi lá um 

papel, vim para aqui e depois fui para casa e agora voltei.------------------------------------- 

O que eu queria dizer, é que se não estou em erro, acerca de dois ou três anos, tive um 

encontro com a Senhora Presidente, na Castelo Branco Saraiva, para lhe sensibilizar se 

conseguiria fazer ali uma passagem das pessoas que morem ali nos prédios da Câmara, 

na Mouzinho de Albuquerque e que precisam ir para a Castelo Branco Saraiva e que 

passam por pisos de pedras, terra e lama.--------------------------------------------------------- 

Na altura a Senhora Presidente foi lá com uma pessoa ligada à construção, disseram 

que aquilo era fácil, era fazer uma passagem de dois metros de largura, mas entretanto 

já passou este tempo todo e não se vê lá nada. Queria também perguntar, o que é que se 

passa na Quinta de Santo António, por de trás do oitenta e dois da Castelo Branco 

Saraiva? Se alguém me sabe dizer o que é que se passa ali? Parece que há uma feira 

qualquer e também no Caminho do Alto Varejão, ali junto ao número vinte.--------------- 

Aqui há uns anos houve uma coligação de forças de esquerda em Lisboa, que fez uma 

ação muito importante para acabar com as barracas e construíram-se prédios. Agora ao 

fim ao cabo, as forças políticas são as mesmas e vê-se estas coisas.-------------------------- 
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Na Quinta de Santo António, por de trás do oitenta e dois, aquilo é uma jabardice. 

Enfim, não se entende. No Caminho do Alto Varejão, está lá uma tabuleta, não se 

entende se têm o número catorze ou se é vinte. Se é catorze, que já esteve ocupado por 

umas pessoas que já faleceram e aquilo foi desativado.---------------------------------------- 

Entretanto puseram lá uns oleados, moram lá gente, estão legais ou ilegais? Então 

andou-se a gastar dinheiro a acabar com as barracas, mas no entanto agora começam a 

nascer estas ilhas e não se vê atitude, não se vê brilho. E gostava de saber se sabem o 

que é que está a passar e que me informem.------------------------------------------------------ 

Também queria chamar atenção à zona da Mouzinho de Albuquerque do lado direito.- 

Naqueles terrenos que é um vazadouro autêntico. Passam-se anos que não se vê ali 

uma intervenção. Aquilo é o vazadouro da Câmara, dos particulares. As pessoas que 

moram ali de fronte veem só lixo.----------------------------------------------------------------- 

Gostaria que houvesse um acompanhamento sobre esta situação. Eu não sei se sabe e 

eu moro ali há quase trinta anos.------------------------------------------------------------------- 

Existe um prédio, tipo torre, ali na primeira retunda quem desce a Mouzinho de 

Albuquerque e quando eu vim para aqui morar, aquela torre já lá estava. Por acaso é um 

edifício bem construído e não é desagradável. Aquilo está rodeado de terra, pedras.------ 

Entretanto na Avenida Eduardo Galhardo, onde é a polícia foi tudo arranjado e eu às 

vezes começo a pensar, porque passo ali e vejo carros particulares com motoristas à 

porta. Não sei se isto liga alguma coisa. Quer dizer, há situações que as influências 

mandam. Era só isto que queria dizer. Obrigado. ----------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigada Senhor João 

Lopes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Presidente da Junta. --------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Eu lembro-me da conversa 

sobre aquele local, entre a ligação de São João e a Penha de França. Na altura estive lá 

com um senhor construtor e fiquei surpreendida porque na altura pensei que seria uma 

obra mais barata.------------------------------------------------------------------------------------- 

Tentei fazer uma parceria com São João, mas não se conseguiu concretizar. Mas agora 

como somos todos Penha de França, acho que sim, deve ficar nas minhas lembranças.--- 
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Em relação à Quinta de Santo António, o que me está a falar, junto à Rua Castelo 

Branco Saraiva, já estive no local e o processo foi acionado através da Câmara 

Municipal de Lisboa. Viviam no local umas famílias romenas as quais e foram retiradas 

e acompanhadas até ao regresso ao seu país de origem. --------------------------------------- 

São estrangeiros que vêm para Portugal trabalhar e que a vida não lhes corre bem, foi 

o caso daquelas famílias, que entretanto ficaram sem dinheiro para regressar e estavam a 

viver naquela situação. Isto é um problema que está a surgir em toda a cidade. Em 

relação ao Alto Varejão, junto ao número vinte, vou passar por lá. Eu realmente ainda 

não me apercebi dessa situação.-------------------------------------------------------------------- 

Na Av. Coronel Eduardo Galhardo: era uma obra prevista, já era pedida pelos 

moradores há mais de dezasseis anos. Não é de qualquer influência. Era uma promessa 

feita no mandato anterior, andou vários anos e agora aconteceu. Acho que nos devemos 

congratular quando as coisas acontecem. Obrigada e um Bom Ano para si. ---------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigada. Acabamos 

o primeiro ponto da Intervenção do Público e vamos entrar no Período Antes da Ordem 

do Dia. E começo pela Ata. ----------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Eu peço desculpa, Senhora 

Presidente, mas gostaria de justificar a ausência do Senhor Tesoureiro. Está com o 

irmão no Hospital, se conseguir ainda virá a esta Assembleia. ------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigada, Senhora 

Presidente. Eu queria dizer que esta Ata é exatamente a transcrição Áudio.---------------- 

Claro que, em relação à forma, há algumas alterações que deverão ser feitas. Pedia que 

as Senhoras e Senhores Deputados fizessem chegar qualquer alteração de forma, das 

suas intervenções.------------------------------------------------------------------------------------ 

Sugeria que aprovássemos esta Ata em minuta e na próxima reunião, com as devidas 

alterações, será distribuída a Ata com a redação final. ----------------------------------------- 

Senhor Deputado António Almeida, do PSD. ------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França António Almeida 

(PSD): Sobre a Ata, estarmos a aprovar em Minuta a Ata inteira, não me parece que 

faça sentido, a não ser que se diga que há alguma coisa que tem que ficar aprovada, em 
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deliberação e ai deveríamos fazer a aprovação dessas deliberações em específico se não 

mais vale termos a versão final, para sabermos com mais rigor o que estamos a aprovar. 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Temos uma 

deliberação importante que foi a aprovação do Orçamento até trinta e um de Dezembro.- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França António Almeida 

(PSD): Não me recordo se aprovámos em minuta, esse parágrafo devia ser aprovado em 

minuta mas a Ata enquanto todo deveria ser aprovada numa próxima reunião. Não faz 

sentido estarmos a aprovar quando ainda se vão fazer grandes ajustes e não se sabe o 

que vai ser feito. Não faz sentido que a versão final, não venha a esta Assembleia para 

ser aprovada na íntegra. ---------------------------------------------------------------------------- 

Faz mais sentido aprovar o parágrafo do Orçamento Retificativo e depois 

aprovaríamos o texto final da Ata quando estivesse pronto.----------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Teresa Ricardo, do PCP. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Teresa Ricardo 

(PCP): Boa noite a todos. Tenho duas questões.------------------------------------------------ 

Uma delas, estou presente pela primeira vez perante uma Ata transcrita exatamente 

com tudo aquilo que foi dito, e eu percebo porque estive cá, porque se não estivesse não 

percebia nada, ficava completamente fora do contexto.---------------------------------------- 

Não gosto da forma, mas se todos concordarem, não me vou opor. Sei que dá mais 

trabalho redigir do que passar um ditado.--------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão que o António do PSD levantou, de facto, temos este 

problema de legitimar as aprovações legais que foram efetuadas aqui e fazer estas 

pequenas correções. E penso que são correções gramaticais e não a nível do conteúdo, 

portando, poderia ser aprovada em minuta e depois corrigi-la de modo a ficar mais 

harmoniosa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Afonso Costa, do PSD. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Gostaria de fazer uma sugestão à Mesa.---------------------------------------------------------- 
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Quando houver uma votação que seja importante que entre em vigor, que se aprove de 

imediato uma Ata em minuta do ponto em concreto, para que a Ata possa demorar mais 

ou menos tempo a ser trabalhada e não haver tanta pressa na aprovação. Fica aprovada 

uma Ata em minuta e hoje vão haver várias votações.------------------------------------------ 

Cada vez que há uma votação aprova-se aquele ponto em Ata em minuta. Assim na 

Assembleia temos mais tempo para alterações, não pondo em risco o trabalho do 

Executivo e das aprovações de Orçamentos.----------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigado Senhor 

Deputado, a Mesa aceita a sugestão. -------------------------------------------------------------- 

Senhor Deputado Manuel Portugal Lage, do PS.---------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): Boa noite. Relativamente à Ata, é mais fácil para os serviços fazerem, mas 

também a que melhor retrata o que se passa aqui, porque não está sujeita a juízos de 

valor nem opinativos e, simplesmente retrata aquilo que foi dito por cada um de nós.---- 

Eu fiz aquilo que pressupôs ser o nosso papel e tenho algumas alterações a propor nas 

minhas intervenções e, nomeada e basicamente, dizem respeito às partes gramaticais e 

certamente aspetos que não ficaram percetíveis na gravação, nomeadamente, na página 

cinco refere que digo "acho que temos um bom Regime" e naturalmente era suposto 

"Regimento" e como não devo ter dito bem ou não deve ter ficado gravado, eu proporia 

esta alteração e faria chegar aos serviços.-------------------------------------------------------- 

Eu compreendo que efetivamente e sem querer perder tempo com esta questão 

burocrática e administrativa, a interpretação dada pela Teresa Ricardo do PCP, poderia 

ser da forma, redigirmos mesmo uma Ata, mas essa sim seria mais trabalhosa no sentido 

que possivelmente poderia ficar, estaríamos sujeitos a um certo sentido opinativo 

natural de quem redige e não de quem transcreve, porque se trata de uma transcrição do 

que está a ser ouvido.-------------------------------------------------------------------------------- 

Por outro lado dá mais trabalho aos Membros da Assembleia, uma vez que têm que ler 

as suas intervenções, e era isso que era suposto ser feito.-------------------------------------- 

Eu não vou ver as intervenções dos outros Deputados, vou ver a minha e as alterações 

que vou fazer serão as mesmas que os outros farão porque no fundo usamos expressões 

que depois quando lemos não fazem sentido e devemos corrigir o texto.-------------------- 
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E por isso proponho que seja aprovada a Ata e que doravante fossemos ganhando o 

ritmo de entregar em tempo à Mesa, até ao início dos trabalhos as alterações que cada 

um faz e depois as Atas são publicadas na internet, como aprovamos nos termos do 

regimento, e portanto, podemos em qualquer momento trazer à colocação numa reunião 

uma determinada Ata se ela foi efetivamente alterada no seu sentido factual e do que foi 

dito, o que não me parece que qualquer um de nós vá fazer face ao que aqui foi dito.----- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigado Senhor 

Deputado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Deputada Margarida Diogo, do BE.--------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Margarida Diogo 

(BE): Acerca da Ata, acho muito importante que as decisões que foram tomadas e que 

são importantes, que entrem em vigor e que fique tudo regularizado.------------------------ 

Por isso, eu propunha que se aprovasse a Ata enquanto minuta, o que não impede que 

fiquem sujeitas a aprovação, numa próxima Assembleia, as alterações de forma que 

cada um de nós propuser, a propósito da sua própria intervenção.---------------------------- 

Eu julgo que assim os dois problemas ficam resolvidos e não nos custa nada, numa 

próxima Assembleia aprovarmos essas alterações de redação, desde que os pontos 

essenciais que forem aprovados fiquem definitivamente aprovados.------------------------- 

Eu acho que a Ata assim não fica bem, não se percebe e, de facto, como diz a Teresa, 

Se não estivéssemos cá não percebíamos.-------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Temos uma proposta 

de aprovação desta Ata, em minuta, e numa próxima reunião, com as devidas correções, 

aprovaremos em termos definitivos.--------------------------------------------------------------- 

Nesse sentido poria à votação a proposta do BE. --------------------------------------------- 

A Proposta foi aprovada por maioria, com a abstenção do Deputado António Almeida 

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

Chegaram à Mesa duas Moções e quatro Recomendações. Essas Moções e 

Recomendações assim que deram entrada na Secretaria, foram enviadas por e-mail para 

todos e têm, simultaneamente, suporte escrito. Estão abertas as inscrições. ---------------- 

Senhor Deputado Luís Matias, do MAPES.---------------------------------------------------- 
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Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Luís Matias 

(MAPES): Boa noite a todos os presentes.------------------------------------------------------- 

Permitam-me que nesta intervenção saúde em primeiro lugar o público aqui presente e 

que por seu intermédio agradeço aos seiscentos vizinhos que votaram no Movimento 

Independente Mais Penha e São João, bem como a toda a sua equipa.----------------------- 

Muito obrigada pela responsabilidade atribuída, diretamente proporcional à garantia de 

que serei a voz de todos os que moram e trabalham na Freguesia, na defesa dos seus 

interesses.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois quero desejar votos de bom trabalho à Assembleia de Freguesia e ao Executivo 

para este mandato.----------------------------------------------------------------------------------- 

Como verificam é possível ser eleito sem a máquina partidária, bastou dinamismo, 

mobilização e participação local. Importa esclarecer que esta foi a primeira candidatura 

independente à Penha de França, constituída por vizinhos de diversos partidos, 

militantes e não militantes, apartidários que não se reveem no Governo dos últimos anos 

na Freguesia. Não estamos contra os partidos, mas sim em divergência com pessoas, 

somos contra governantes que não vivem na Freguesia, como é este exemplo.------------- 

Na Penha de França, vivem pessoas competentes, não é necessário os partidos 

escolherem para governantes locais, pessoas que não vivem no local.----------------------- 

A Democracia não se faz sem partidos, mas também não se faz só com partidos.-------- 

Tenho uma Declaração de Intenções a fazer.-------------------------------------------------- 

Desde a maioridade que acredito no Socialismo e no empenho de Homens e Mulheres 

na construção de uma sociedade livre, igualitária, solidária económica e socialmente 

desenvolvida e ecologicamente sustentável.------------------------------------------------------ 

Foi isso que me levou a filiar no Partido Socialista (PS).------------------------------------- 

Mas quando soube por amigos e vizinhos, relativamente ao anterior Executivo, que 

não estão garantidos os princípios da Democracia, da Liberdade de Expressão, da 

Liberdade de Critica e de Opinião, terão que aceitar que militantes do PS não se revejam 

na candidatura do PS.-------------------------------------------------------------------------------- 

Por ter sido eleito e por me considerar um ser ético, esperava pelo momento certo para 

entregar o cartão de militante. Este momento foi atrasado por um processo levantado a 

alguns militantes desta candidatura e aguardo pela sua conclusão.--------------------------- 
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Porque ético sim, cobarde nunca. O meu compromisso para com os meus vizinhos é 

que farei a entrega quer seja ou não expulso do partido.--------------------------------------- 

O MAPES reuniu previamente às eleições com o Bloco de Esquerda, para equacionar 

a possibilidade de formar lista única com o seu apoio, como aconteceu com o Nova 

Alcântara, mas não houve da parte do Bloco de Esquerda essa viabilidade.----------------- 

Hoje, ainda bem que tal não aconteceu, porque pelos resultados e aplicando o método 

de Hondt, não tínhamos conseguido um terceiro Membro para esta Assembleia de 

Freguesia e estaríamos em divergência com o ou com os Bloquistas que aceitaram 

viabilizar este Executivo PS.----------------------------------------------------------------------- 

Como os últimos quatro anos, na antiga Freguesia da Penha de França não foram 

suficientes para o Bloco de Esquerda verificar o desempenho do Executivo liderado pela 

atual Presidente de Junta, decidiram passar o cheque em branco, viabilizando o 

Executivo todo do PS e colocando-se de fora do Executivo.----------------------------------- 

Setecentos e cinquenta eleitores que depositaram o seu voto no Bloco de Esquerda 

devem estar radiantes com esta atitude, especialmente daqui a quatro anos quando 

confirmarem a inoperância deste acordo.--------------------------------------------------------- 

Em nosso entendimento, é com maioria absoluta que uma força política fica 

legitimada para governar sozinha, tal não aconteceu, e por isso votamos contra na 

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

Ainda assim queremos que saibam que o MAPES enviou a sua proposta ao PS para 

viabilizar o seu Executivo que agora partilhamos com a Assembleia:------------------------ 

Que a Senhora Presidente Elisa Madureira renunciasse ao cargo, assumindo a número 

dois da lista a Presidência da Junta de Freguesia da penha de França.----------------------- 

Sabemos que este Executivo tem pessoas competentes, mas sabemos o que nos espera 

da sua líder. Para nós, este acordo é, como atras referi, um cheque em branco, para um 

dia mais tarde o Bloco de Esquerda ter a sua oportunidade de recompensa política.------- 

Termino referindo que o PS não nos abordou para viabilizar o Executivo, supomos que 

fomos os únicos excluídos, portanto, se não fomos tidos nem achados, e não havendo 

dialogo, não esperam que votemos favoravelmente com quem nos ignorou.---------------- 

Exceção feita se entendermos que haja claro benefício da Freguesia e dos nossos 

vizinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigado Senhor 

Deputado, usou mais um minuto do que lhe estava atribuído.--------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Luís Matias 

(MAPES): Na última Assembleia, não usei o meu tempo.------------------------------------ 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: A questão do tempo 

não é uma questão de se ir acumulando. O tempo é por cada reunião e não acumula. 

Passaram mais trinta segundos com a benevolência da Assembleia. ------------------------- 

Senhora Deputada Ana Rita Penim, do PCP.--------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Rita Penim (PCP): 

Boa noite a todos. Vou fazer a apresentação da Moção do PCP pela concretização do 

Plano Pormenor da Calçada das Lages e depois apresentarei duas questões que nos 

foram colocadas pelos Fregueses relativamente a ações que tem que ser feitas na 

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

Passo a ler a Moção pela concretização do Plano Pormenor da Calçada das Lages, 

Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------- 

“O muro do Edifício Concorde contínua em derrocada, sem qualquer intervenção para 

a sua consolidação, colocando em perigo a segurança de pessoas e bens;------------------- 

Se mantém a ausência de informação sobre o Plano de Pormenor da Calçada das 

Lajes;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parte da Rua Lopes, junto ao Alto Varejão, não foi requalificada, com a “justificação” 

de que estava a aguardar a concretização do Plano referido;----------------------------------- 

O nº19 da Calçada das Lajes, cujo proprietário é a CML, está devoluto desde o 

falecimento da última inquilina, sem porta, é frequentemente ocupado por 

toxicodependentes, tendo a PSP sido chamada várias vezes ao local;------------------------ 

Em 8 de Novembro de 2011 o Grupo Municipal do PCP apresentou na Assembleia 

Municipal uma Moção sobre estas matérias, que foi aprovada e à qual a Câmara 

Municipal, através do Vereador Manuel Salgado, já em Fevereiro de 2012, as seguintes 

respostas: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Uma nova empreitada para a reabilitação de muros municipais seria posta em 

prática até ao final do 1º trimestre de 2012 e o muro em questão seria arranjado.---------- 
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b) No 2º semestre de 2012 seria possível apresentar informação sobre o Plano de 

Pormenor da Calçada das Lajes.------------------------------------------------------------------- 

Não se verificou a concretização de nenhuma das respostas dadas;------------------------- 

Os eleitos do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia da 

Penha de França reunida em sessão ordinária delibere:----------------------------------------- 

Insistir com a CML para que informe esta Assembleia sobre o ponto da situação do 

Plano de Pormenor da Calçada das Lajes;-------------------------------------------------------- 

Exigir da CML uma intervenção urgente no muro da Calçada das Lajes, com vista à 

sua consolidação.------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar à CML que tome as medidas necessárias para que, o nº 19 da Calçada das 

Lajes deixe de ser um fator de insegurança para quem ali passa, sobretudo as crianças e 

os jovens que estudam na Escola Patrício Prazeres.”------------------------------------------- 

Esta Moção foi feita pelo conhecimento que nós temos da nossa Freguesia, já da 

Penha de França na totalidade, e por reclamações e queixas que foram apresentadas 

pelos Fregueses.-------------------------------------------------------------------------------------- 

As outras duas questões verbais que colocarei, têm a ver com o derrube de pilaretes 

que está haver, principalmente durante o período noturno, na Rua Barão de Sabrosa, tem 

sido calcetados os buracos desses pilaretes, mas não têm sido substituídos.---------------- 

Estamos a falar dos troços de passeio na Rua Barão de Sabrosa, entre os números 

cento e oitenta e dois e cento oitenta e seis, sendo que há uma noite atras foi derrubado 

mais um entre esses números, e dois pilaretes que já foram derrubados no início deste 

ano em frente ao cento e cinquenta e cinco A e B.---------------------------------------------- 

Agradecíamos que fosse decidida a colocação dos pilaretes porque já está a haver 

estacionamento indevido, não passam carrinhos, as crianças têm que ir pela estrada, 

todas as questões de segurança que isto implica.------------------------------------------------ 

A outra questão que nos fizeram chegar, têm a ver com o facto dos sinais luminosos na 

Parada do Alto São João, desde que foram substituídos, não têm o sinal sonoro para os 

invisuais, para avisar para o atravessamento da passadeira.------------------------------------ 

Nós sabemos que estes têm, aqueles ficaram sem esse sinal e à moradores invisuais, 

nomeadamente na Rua Lopes, que já sofreram situações de atravessamento em que 
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poderiam ser atropelados e é da maior urgência que esta questão seja regularizada. 

Obrigado à Assembleia.----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Maria de Fátima do Carmo, do PS.---------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Maria de Fátima do 

Carmo (PS): Boa noite aos presentes.------------------------------------------------------------ 

Relativamente a esta Moção pela concretização do Plano de Pormenor da Calçada das 

Lages, que foi anteriormente apresentada, queria dizer que o pormenor com que esta 

Moção que está aqui apresentada transcende qualquer questão política, uma vez que se 

trata de uma questão de segurança de via pública, da passagem de crianças, de adultos, 

invisuais, etc.----------------------------------------------------------------------------------------- 

E portanto, todas estas questões, desde o muro do Edifício, a Rua Lopes que não foi 

ainda requalificada, o número dezanove da Calçada das Lages e todos os outros itens 

seguintes e que estão aqui devidamente apresentados, já foram por parte desta Junta 

questionados junto da Câmara Municipal de Lisboa.------------------------------------------- 

Portanto, todo isto que aqui está apresentado, e que foi já em dois mil e doze 

apresentado, e que deveria ter sido sujeito a uma intervenção e não foi até ao momento, 

a própria Junta, consciente dessa situação já interpelou a Câmara Municipal no sentido 

de saber qual é o ponto da situação, qual é o plano e irá insistir ainda mais.---------------- 

Mas, dado o teor desta Moção, que é uma Moção realista, é uma Moção de 

preocupação pela segurança pública de todas as pessoas, de pessoas e bens, porque não 

é só de pessoas e do bem-estar público, eu acho que é uma Moção de recomendação que 

se justifica e que a sua base e razão de ser e valores inerentes transcendem qualquer 

posição política, isso significa qualquer uma preocupação conjunta e coletiva que a 

todos deve unir.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Carlos Tibúrcio, do PCP.--------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Carlos Tibúrcio 

(PCP): Boa noite, a Moção que vamos apresentar, intitula-se “Implicações para o poder 

local Democrático acordado para o concelho de Lisboa do PS e PSD.”---------------------- 
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“Considerando: A profunda crise económica e social que Portugal atravessa e que, em 

grande parte, deriva das políticas de direita que os sucessivos governos do PS e do PSD 

vêm realizando há mais de 39 anos. E que é neste quadro, e tendo como argumento a 

situação económica, que novos ataques ao regime democrático e à participação popular 

se desenvolvem, a partir do acordo do PS com o PSD em Lisboa, em torno da Lei 

56/2012, que visa descaracterizar o Poder Local democrático;-------------------------------- 

O acordo entre o PS e o PSD para a Reorganização Administrativa de Lisboa e que 

este não teve em conta o interesse da população, o cuidado de preservar a história, a 

realidade dos bairros, as perspetivas de crescimento da cidade previstas no PDM mas 

apenas a distribuição, entre eles, do poder na cidade;------------------------------------------- 

A aprovação pela maioria PS/PSD/CDS na Assembleia da República, da 

Reorganização Administrativa de Lisboa, que aponta para o início de 2014 a 

concretização de significativas transformações na organização e funcionamento de 

serviços públicos essenciais, prestados até à data, pelo Município de Lisboa;-------------- 

O embuste que a Lei 56/2012 configura, na medida em que as alterações que vai 

introduzir trarão muitos problemas aos munícipes, que verão ficar mais distantes dos 

meios indispensáveis para responder às suas necessidades e ser reduzida a sua 

possibilidade recorrerem aos eleitos das freguesias, que por seu lado, são abrigados a 

assumir responsabilidades que só vereadores a tempo inteiro poderiam assumir;---------- 

A Delegação de Competências nos moldes previstos na Lei 56/2012 percebe-se, de 

uma forma clara, que esta situação não só não resolverá nenhum dos grandes problemas 

que se colocam às Juntas de Freguesia, como ainda vai provocar uma profunda 

desorganização dos serviços do Município, com a transferência de alguns sectores para 

a responsabilidade das freguesias, diminuindo-se assim os índices de eficiência, 

otimização de recursos e de ganhos em economias de escala que o facto de estarem 

integrados no Município lhes conferia. Os sectores cujos serviços serão objeto de 

transferência para a responsabilidade das freguesias, vão ficar completamente divididos 

e sem capacidade para dar resposta, por exemplo, a grandes calamidades, como sucedeu 

no inverno passado em Lisboa, em que os serviços de proteção civil municipal 

resolveram rapidamente todos os problemas que então surgiram;---------------------------- 
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A transferência de recursos humanos dos diversos serviços do município para as 

freguesias, que resulta da Lei 56/2012 e que grande parte dos trabalhadores não aceita e 

até recusa, irá igualmente por em risco a capacidade de intervenção dos trabalhadores, 

com consequências ao nível da gestão e direção dos serviços das Juntas de Freguesias, 

mas também ao nível da perda de alguns dos seus direitos;------------------------------------ 

A alteração de todo o edifício do Poder Local Democrático, que a Lei 56/2012 veio 

provocar, com a extinção de Freguesias na cidade de Lisboa, a alteração das 

competências das Freguesias e das regras de financiamento, tudo junto, terá como 

consequência uma diminuição da qualidade dos serviços públicos prestados e o 

afastamento das populações dos órgãos eleitos;------------------------------------------------- 

Os eleitos do PCP na Assembleia de Freguesia da Penha de França repudiam toda esta 

nova situação e apelam aos eleitos de todas as forças políticas para que estejam atentos 

às novas responsabilidades e para que denunciem, junto das populações, todo o 

processo em curso e suas consequências. Nesse sentido, os eleitos do PCP propõem que 

a Assembleia de Freguesia da Penha de França, delibere:-------------------------------------- 

1. Manifestar o seu desacordo à concretização da Delegação de Competências prevista 

na Lei 56/2012, e promover desde já uma ampla e participada discussão com todas as 

partes integrantes do processo sobre quais os sectores que devem ficar sobre a égide da 

Câmara Municipal e aqueles que deverão transitar para as Freguesias, como previsto no 

art.º 13º da lei em apreço;--------------------------------------------------------------------------- 

Exigir junto da Câmara Municipal de Lisboa que o processo não se concretize de 

imediato, como forma, de impedir precipitações que culminem na desorganização de 

sectores municipais estratégicos, tais como, Educação, Desporto, Ação Social, Limpeza 

Urbana, Espaços Verdes, Mobilidade, entre outros, e a consequente diminuição da 

qualidade do serviço público prestados às populações;----------------------------------------- 

3. Remeter a presente moção para: Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; 

Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa; Presidente da Assembleia Municipal de 

Lisboa;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal de Lisboa do PS, PPD-PSD, PCP, 

BE, CDS-PP, PEV, MPT, PAN, PNPN;---------------------------------------------------------- 
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Grupos Parlamentares da Assembleia da República do PPD-PSD, PS, CDS-PP, PCP, 

BE, PEV; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Local--------------------------------------------------------------------------------- 

Redação da Agência de Notícias de Portugal – LUSA e do Jornal Comércio de 

Alcântara. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os eleitos do PCP.” -------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Nós temos um 

Regimento que foi objeto de três reuniões e de bastante discussão. Um dos pontos 

importante do Regimento, e até para o bom funcionamento da nossa Assembleia, é 

exatamente a gestão dos tempos e eu fui condescendente com o Senhor Deputado, mas 

pedia a todos os Deputados que cumpríssemos aquilo que fizemos, o Regimento, e que 

foi aprovado em sede da nossa Assembleia.------------------------------------------------------ 

Dou a palavra ao Senhor Deputado Afonso Costa, do PSD. --------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

O PSD irá votar favoravelmente todas as Moções, com a exceção de uma Moção, a que 

acabou de ser lida.------------------------------------------------------------------------------------ 

Não vou entrar em discussão sobre o tema, já debatemos este tema dezenas de vezes, o 

PSD e o PS têm um posição firmada sobre esta descentralização de competências, têm 

uma posição firmada sobre esta reforma Administrativa na Cidade de Lisboa e foi um 

reforma debatida e trabalhada, que foi consultada e oscultada por parte da população.---- 

Portanto, o PSD sente-se confortável com esta reforma, só queria deixar aqui um lapso 

da Moção do PCP, visto que o PCP diz que a profunda crise económica e social que 

Portugal atravessa em grande parte deriva das políticas dos sucessivos Governos de PS 

e PSD há mais de trinta e nove anos, portanto, estamos a falar do Vinte e Vinco de 

Abril.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu calculo que queira incluir os Governos do PCP. Convinha alterarem a redação e já 

agora, eu percebo que tenha vindo do diretório e que vocês tenham feito copy paste, 

mas o Jornal do Comércio de Alcântara não faz sentido, não vale a pena enviar para o 

Jornal do Comercio de Alcântara, basta enviar para a Lusa ou para o Expresso do 

Oriente que tem trabalhado nesta zona.----------------------------------------------------------- 
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Pedi ao MAPES para fazer uma alteração na Moção e precisava de saber se o MAPES 

fez ou não fez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Não houve nenhuma 

alteração a qualquer Moção ou Recomendação. ------------------------------------------------ 

Senhor Deputado Manuel Portugal Lage, do PS. --------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): Relativamente a esta Moção do PCP, o PS votará contra e espanta-nos um 

pouco a forma como aparece esta Moção e o seu conteúdo.----------------------------------- 

Mais uma vez, o PCP pretende que tudo fique na mesma e as propostas desta Moção 

limitam-se a manifestar a posição e a promover uma discussão e exigir que não se 

concretiza de imediato esta transferência de competências para impedir precipitações 

que culminem na desorganização de sectores.--------------------------------------------------- 

E há aqui uma questão de princípio que nos parece relativamente complicada, e que 

nos custa compreender, atendendo a que todos nós achávamos até aqui que havia um 

grande sentido do poder local por parte do PCP.------------------------------------------------ 

Qual maior defesa se não a Reforma Administrativa da Cidade de Lisboa que foi feita, 

com o reforço das competências que é feito por esta Lei que foi feita pelo PS, PSD e 

CDS e por quem quis defender, de facto, o poder local, transferindo competências e 

verbas correspondentes, para que essas competências venham a ser praticadas.------------ 

É certo que não interessa a todos que isso aconteça, nós compreendemos que não 

interessa que haja o esclarecimento, e a única coisa com que concordamos é quando se 

pede estejam atentos às novas responsabilidades e que denunciem junto das populações 

o processo em curso e as suas consequências.--------------------------------------------------- 

Porque aquilo que temos assistido, e o PCP tem uma grande responsabilidade nisso e 

poderia começar por fazer aquilo que propõem, é esclarecer as pessoas e não confundi-

las, porque aquilo que se tem assistido relativamente a esta questão da reforma e 

relativamente à questão dos resíduos sólidos urbanos e do lixo, é uma desinformação 

clara que tem vindo a ser praticada e que é claramente partidarizada, e que leva que os 

prejudicados sejam os munícipes.------------------------------------------------------------------ 

Por uma razão muito simples, é que nesta Reforma Administrativa, e como os 

Senhores sabem, a população pode não saber mas os Membros eleitos do PCP nas 
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diversas Assembleias de Freguesia, sabem que nunca esteve em causa na Reforma 

Administrativa da Cidade e na Lei cinquenta e seis de dois mil e doze, a transferência de 

qualquer competência que tenha a ver com os resíduos sólidos urbanos e com a sua 

gestão por parte do Município, pois essa continuará sempre a ser feita pelo Município e 

nunca passará para a competência das Juntas.-------------------------------------------------- 

Portanto, aqui aplica-se o provérbio empregue em Frei Tomás, "faz como ele diz, não 

faças como ele faz". Pois nós faremos como dizemos, votaremos contra e ajudaremos 

em tudo para que esta Reforma Administrativa seja implementada o mais rapidamente 

possível, porque, quando ela foi amplamente sufragada e seu modelo foi amplamente 

sufragado pelos eleitores nestas ultimas eleições, dando um claro sinal positivo à maior 

Reforma feita nos últimos cem anos e á sua rapidez e á sua conclusão.---------------------- 

Não se tratou apenas de redesenhar o mapa Autárquico, com régua e esquadro, como 

aconteceu numa Reforma feita há cinquenta e poucos anos, trata-se de uma verdadeira 

Reforma Administrativa da Cidade, com transferência de competências, de poderes 

efetivos para as Juntas de Freguesia e acho que isso é de salutar e é de salutar que todos 

demos o nosso contributo para que ela se concretize e que possa rapidamente produzir 

os seus efeitos para que as Juntas de Freguesia, esta e as demais vinte e três, possam 

exercer as funções que lhes forem transferidas. ------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Bruno Futre, do CDS-------------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre 

(CDS/PP): Sobre a moção do PCP, se fosse possível, O CDS gostaria que a votação 

fosse ponto a ponto porque poderão haver opiniões a nível dos pontos apresentados.----- 

Por exemplo, no ponto número um, o CDS votará contra uma vez que o CDS é a favor 

da delegação de mais competências para as Juntas de Freguesia pois estas são as que 

estão mais próximas dos habitantes e, com os meios necessários poderão responder de 

forma mais imediata a situações que antes eram da competência da CML.------------------ 

Ao nível do ponto dois, O CDS votará a favor uma vez que o CDS, considera que nem 

a CML, nem as Juntas de Freguesia, estão em condições de receber técnicos e material 

no período desejado pela CML. Estas transferências deverão ser feitas de forma faseada 

e não de uma forma imediata,---------------------------------------------------------------------- 
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Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Margarida Diogo, do BE. --------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Margarida Diogo 

(BE): Eu propunha ao PCP a alteração no ponto sete, ou a seguir ao ponto sete, no 

ponto um da deliberação, "manifestar a sua discordância" em vez de "oposição". Isto 

por razões das consequências que um termo ou outro podem ter. Uma coisa é manifestar 

discordância e outra coisa é manifestar oposição relativamente à situação em que se fica 

depois de uma aprovação deste tipo. Quanto ao resto da moção, estamos de acordo, nós 

somos por reformas que aproximem os cidadãos e que lhes deem mais poder mas as 

reformas só porque são reformas não são necessariamente boas, e esta parece-nos 

particularmente má, pelas razões que aliás o Senhor Deputado do CDS acabou de expor. 

Nós estamos de acordo com esta moção, portanto, vamos votar a favor, com esta 

alteração que proponho. No que diz respeito à intervenção do MAPS, o Bloco de 

Esquerda explicou numa Assembleia anterior porque é que viabilizou o executivo do PS 

e dispensamos mais considerações a esse respeito.---------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Bruno Futre, do CDS. ------------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre 

(CDS/PP): Gostaria de apresentar a recomendação feita pelo CDS/PP, para a criação de 

um concurso criativo com a criação de um logotipo para a Junta de Freguesia.------------ 

Os Portugueses estão cada vez mais afastados da vida política e da participação em 

actos eleitorais, privando-se ou desistindo do seu direito de voto. As eleições do passado 

dia vinte e nove de Setembro registaram uma taxa de abstenção de 47,4%, a mais alta 

das autárquicas desde o escrutínio autárquico de 1982. Só na nossa freguesia, a taxa de 

abstenção foi de 57,44 %, estando acima da média nacional.---------------------------------- 

O CDS/PP apurou junto dos cidadãos da Freguesia da Penha de França, que estes 

sentem falta do envolvimento nas decisões da freguesia e sentem que existe uma falta de 

incentivo, por parte da Junta de Freguesia, para recolher propostas que eles possam ter 

para melhorar a qualidade de vida e a imagem da nossa Freguesia.-------------------------- 

Atualmente, devido à reforma administrativa, a nova Junta de Freguesia da Penha de 

França encontra-se sem logotipo estando a recorrer ao brasão da República Portuguesa. 
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O CDS/PP relembra que com três escolas oficiais, e outras tantas particulares, na 

nossa Freguesia, seria uma enorme falta de oportunidade não incentivarmos os nossos 

jovens a participarem num concurso promovido pela Junta junto das escolas, para criar 

um novo logotipo para a nossa Freguesia.-------------------------------------------------------- 

Assim, o grupo CDS/PP propõe à Assembleia de Freguesia da Penha de França, 

reunida na Sessão Ordinária de trinta de Dezembro de dois mil e treze, que recomende à 

Junta de Freguesia da Penha de França:----------------------------------------------------------- 

A criação de um concurso criativo, junto das escolas da freguesia, para elaborar um 

novo logotipo, que a Junta de Freguesia poderá utilizar nos seus documentos oficiais.--- 

Esta ação será certamente uma mais-valia para a nossa freguesia, não só porque a 

Freguesia terá novamente um elemento diferenciador face a outras Freguesias, mas 

também será uma forma de incentivar os jovens, pais, avós, familiares e amigos, a 

participar numa vida ativa na nossa Freguesia.-------------------------------------------------- 

Gostaria também de fazer referência a um ponto: foi extrema satisfação que o CDS-PP 

recebeu a recomendação enviada pelo MAPES. Digo extrema satisfação, uma vez que 

esta recomendação enviada pelo MAPES é prova de que as forças políticas que 

constituem a Assembleia de Freguesia estão atentas e concordam com a recomendação 

do CDS/PP, ao ponto de a utilizarem como inspiração para a redação da sua 

recomendação. Se não vejamos:------------------------------------------------------------------- 

1- Tal como a recomendação do CDS/PP, também o MAPES faz referência à elevada 

abstenção.-------------------------------------------------------------------------------------- 

2-  Tal como a recomendação do CDS/PP, também o MAPES faz a recomendação 

para que a Junta de Freguesia organize um concurso criativo junto das escolas da 

freguesia;--------------------------------------------------------------------------------------- 

3-  E, tal como a recomendação do CDS/PP, também o MAPES acredita que esta 

ação será uma forma de aproximar a população ao poder local.---------------------- 

Com duas recomendações semelhantes, esperamos assim que a Junta de Freguesia 

aceite estas recomendações de forma a mostrar que está recetiva a propostas 

enviadas pelas forças políticas aqui representadas. -------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado, 

queria dizer o seguinte: enquanto a sua recomendação diz respeito a um logotipo para a 
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Junta, a outra recomendação diz respeito a um logotipo para a Assembleia de Freguesia, 

o que não é a mesma coisa. ------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Deputado Neira Nunes, do PS. --------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Neira Nunes (PS): O 

PS não tem nada a opor a esta recomendação do CDS. Antes pelo contrário, achamos 

que é boa ideia e aproveitar as crianças das nossas escolas para fazer funcionar os 

cérebros e eles terem ideias e criarem, acho que é bom e útil. Por isso, vou votar a favor 

desta recomendação e elogio a ideia do CDS. --------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Manuel Lage, do PS. ------------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Lage (PS): 

Gostaria apenas de perceber se os outros documentos que foram entregues, que nós 

recebemos e que constam aqui, serão apresentados, ou se nos inscrevemos para deles 

falar porque falta uma moção do CDS sobre uma calçada e as duas moções do 

MAPES.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado, os 

documentos deram entrada. Se os proponentes não querem usar da palavra estão no seu 

direito. Mas se utilizaram, para defenderem um dos documentos, o tempo todo que 

dispunham e ainda o ultrapassaram, já não poderão usar da palavra. ------------------------

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Uma interpelação à Mesa. O PSD cede o seu tempo a quem não apresentou as moções e 

não tenha tempo para as apresentar. -------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Neste momento, o 

PSD tem seis minutos e trinta segundos. --------------------------------------------------------- 

Senhor Deputado Bruno Futre, do CDS.-------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre 

(CDS/PP): O CDS não está a apresentar a outra recomendação, uma vez que já falámos 

com a Presidente de Junta e esta situação já foi encaminhada para as entidades 

responsáveis que poderão resolver este problema, portanto, não fará sentido estarmos a 

falar sobre algo teoricamente já está a ser resolvido. ------------------------------------------- 
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Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Luís Matias, do MAPES, usando o tempo cedido pelo PSD. --------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Luís Matias 

(MAPES): As nossas duas Moções. Sobre a primeira, a nossa foi aquela ideia 

apresentada em Comissão. É o logotipo da Assembleia de Freguesia, para distinguir a 

Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia.------------------------------------------------ 

Obviamente, que apresentaram uma Moção antes da nossa mas estamos disponíveis 

para votar favoravelmente ao logotipo da Junta. Ainda que a Junta use, no geral, o seu 

brasão heráldico.------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à nossa segunda Moção, que nós apresentámos na sexta-feira, para que 

todas as forças políticas pudessem intervir nela, e apresentarem nomes de antigos 

membros das Assembleias de São João e da Penha de França, porque, entendemos nós, 

apesar de haver distinções de bancadas, devem ser lembrados membros das Assembleias 

de Freguesia e dos anteriores Executivos e, por isso, a nossa moção, que eu entreguei à 

Mesa. Houve um acrescento por parte do PSD e eu entreguei essa alteração à Mesa.----- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Direi a alteração 

quando procedermos à votação. ------------------------------------------------------------------- 

Senhora Deputada Elsa Sacramento do PS.----------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Elsa Sacramento 

(PS): Em relação à recomendação que não foi apresentada e agora presente a todos pelo 

CDS, referente ao empedramento dos passeios, peço que seja retirada.---------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Paulo Lemos, do PS.--------------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Paulo Lemos (PS):---- 

Relativamente à recomendação do MAPES pela criação do símbolo, nós pensamos 

que este texto deveria produzir duas alterações.------------------------------------------------- 

Primeiro, é que a mesma fosse alargada a todas as escolas da Freguesia e não só à 

António Arroio, e também que seja retirada a palavra símbolo, porque o símbolo é o 

brasão, e passar a constar logotipo, visto que é o logotipo que se pretende para a 

Assembleia de Freguesia. Portanto, se não virem nenhum inconveniente nestas 

alterações, o PS vota a favor.----------------------------------------------------------------------- 
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Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Manuel Portugal Lage, do PS. --------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): O PS vota a favor quando tem de votar a favor e vota contra quando tem de 

votar contra.------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, no caso da Proposta de Louvor, apresentada pelo MAPES, atendendo a que só nos 

foi divulgada a proposta conforme está, sem qualquer pedido de inclusão e sem 

qualquer demonstração de abertura, aquilo que vimos aqui dizer é que se efetivamente 

houver uma alteração à recomendação de Voto de Louvor para que nela não seja 

indicado nenhum nome em concreto, mas todos os nomes, falando de todos os autarcas, 

de todas as forças político-partidárias e independentes, o PS votará a favor.---------------- 

Mas tem incluir todos e não fazer a nomeação um por um, sob pena de ficarem 

pessoas de fora, o que não faz parte da matriz ideológica do Socialismo Democrático 

que defendemos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Bruno Futre já fez chegar à Mesa a intenção de tirar a sua recomendação referente ao 

empedramento dos passeios na Freguesia. ------------------------------------------------------- 

Senhor Deputado Luís Matias, do MAPES. --------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Luís Matias 

(MAPES): Só peço trinta segundos. Relativamente ao símbolo, logotipo, chamem-lhe o 

que quiserem.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Obviamente, que concordamos que com as escolas e que seja feita a alteração.---------- 

Relativamente aos nomes, o que quero dizer é que gostaria de ouvir o PCP porque 

suponho que só têm um membro cessante que foi o indicado.--------------------------------- 

Da parte do PSD estão todos os Membros cessantes ou não? Não. A questão que 

coloco é se não tiverem nomes, se estas pessoas receberão esta missiva, este Voto de 

Louvor.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Manuel Portugal Lage, do PS.- -------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): O que propúnhamos, no caso de o MAPES aceitar, é que esta recomendação 
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por um Voto de Louvor, aprovada que fosse com a inclusão de todos os Autarcas, dos 

Executivos e das Assembleias de Freguesia de São. João e da Penha de França.----------- 

Fosse o Voto de Louvor remetido a todos eles individualmente e publicitado e 

divulgado no site da Junta de Freguesia, mas que fosse remetido a todos não nomeando 

porque, e aqui vamos ser muito claros, não se trata só da ausência de nomes do PS, há 

nomes do CDS/PP que não constam, há nomes do PSD que não constam, portanto, eu 

acho que era importante que fosse efetivamente aceite esta proposta que nós fizemos.--- 

Nós não nos oporemos e solicitamos que a Mesa faça depois chegar a todos os 

visados, a todos os Autarcas cessantes, este Voto de Louvor que, certamente, será 

aprovado por unanimidade, caso inclua todos. -------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Luís Matias 

(MAPES): Nós fazemos a alteração. Aliás, a ideia era incluir os nomes que as forças 

políticas decidissem incluir. ------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Vamos passar à 

votação. Se houver qualquer alteração nas moções e recomendações, na devida altura 

direi quais são.---------------------------------------------------------------------------------------- 

O poder Autárquico é um Órgão de Soberania que me toca profundamente e não há 

poder Autárquico Individual, e deve haver um trabalho coletivo que se reflete na 

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

E se há trabalho coletivo, é exatamente o trabalho de uma Assembleia de Freguesia e o 

trabalho de um Executivo. O trabalho Autárquico é o oposto do trabalho individual, 

portanto, aceito a sua recomendação e gostaria que depois dissesse como é que irá ficar 

antes de a pormos à votação.----------------------------------------------------------------------- 

Vamos começar as votações, na medida em que a Junta prescinde de usar da palavra.-- 

Moção número um: Irei ler só a parte deliberativa.------------------------------------------ 

A moção número um, apresentada pela CDU, diz respeito às implicações para o poder 

local democrático acordados para o concelho de Lisboa pelo PS/ PSD. E a parte 

deliberativa diz o seguinte: Os eleitos do PCP repudiam Os eleitos do PCP na 

Assembleia de Freguesia da Penha de França repudiam toda esta nova situação e apelam 

aos eleitos de todas as forças políticas para que estejam atentos às novas 

responsabilidades e para que denunciem, junto das populações, todo o processo em 
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curso e suas consequências. Nesse sentido, os eleitos do PCP propõem que a 

Assembleia de Freguesia da Penha de França, delibere:---------------------------------------- 

“1-Manifestar o seu desacordo à concretização da Delegação de Competências 

prevista na Lei 56/2012, e promover desde já uma ampla e participada discussão com 

todas as partes integrantes do processo sobre quais os sectores que devem ficar sobre a 

égide da Câmara Municipal e aqueles que deverão transitar para as Freguesias, como 

previsto no art.º 13º da lei em apreço; ------------------------------------------------------------ 

2-Exigir junto da Câmara Municipal de Lisboa que o processo não se concretize de 

imediato, como forma, de impedir precipitações que culminem na desorganização de 

sectores municipais estratégicos, tais como, Educação, Desporto, Ação Social, Limpeza 

Urbana, Espaços Verdes, Mobilidade, entre outros, e a consequente diminuição da 

qualidade do serviço público prestados às populações; ---------------------------------------- 

3. Remeter a presente moção para: -------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; -------------------------------------------- 

Vereadores da Câmara Municipal de Lisboa;------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;---------------------------------------- 

Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal de Lisboa do PS, PPD-PSD, 

PCP, BE, CDS-PP, PEV, MPT, PAN, PNPN;------------------------------------------ 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República do PPD-PSD, PS, CDS-PP, 

PCP, BE, PEV;------------------------------------------------------------------------------ 

Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local.---------------------------------------------------------- 

Redação da Agência de Notícias de Portugal – LUSA.-------------------------------- 

Corta o jornal Comércio de Alcântara.---------------------------------------------------------- 

Esta deliberação, a pedido do CDS/PP, irá ser votada ponto por ponto.-------------------- 

Ponto número um: O ponto número um foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD e 

CDS, com a abstenção do MAPES e com votos favoráveis do Bloco de Esquerda e PCP. 

Ponto número dois: Este ponto foi rejeitado com os votos contra do PS e PSD e votos 

favoráveis do BE, PCP, CDS e MAPES.--------------------------------------------------------- 

O ponto número três fica sem efeito.------------------------------------------------------------  

Moção número dois: Apresentada pela CDU e cuja parte deliberativa diz o seguinte:- 
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Os eleitos do PCP propõem que a Assembleia da Penha de França, reunida em Sessão 

Ordinária delibere Insistir com a CML para que informe esta Assembleia sobre o ponto 

da situação do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes;-------------------------------------- 

Exigir da CML uma intervenção urgente no muro da Calçada das Lajes, com vista à 

sua consolidação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Solicitar à CML que tome as medidas necessárias para que, o nº 19 da Calçada das 

Lajes deixe de ser um fator de insegurança para quem ali passa, sobretudo as crianças e 

os jovens que estudam na Escola Patrício Prazeres. -------------------------------------------- 

Moção aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------- 

Passamos às Recomendações:-------------------------------------------------------------------- 

A Recomendação número um, apresentada pelo CDS/PP, que diz respeito ao 

empedramento dos passeios na Freguesia da Penha de França foi retirada.----------------- 

A Recomendação número dois, apresentada pelo CDS/PP, em que a parte 

deliberativa diz o seguinte: “Assim, o Grupo do CDS-PP propõe que a Assembleia de 

Freguesia da Penha de França reunida em sessão ordinária a 30 de Dezembro de 2013 

recomende à Junta de Freguesia da Penha de França: ------------------------------------------ 

1. A criação de um concurso criativo junto das escolas da freguesia para elaborar um 

logotipo que a Junta de Freguesia poderá utilizar nos seus documentos oficiais.----------- 

Esta ação será certamente uma mais-valia para a Freguesia, não só porque a Freguesia 

terá novamente um elemento diferenciador face a outras Freguesias mas também será 

uma forma de incentivar jovens, pais, avós, famílias e amigos a participarem com uma 

vida ativa na nossa Freguesia.---------------------------------------------------------------------- 

Recomendação aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------- 

Recomendação número três, apresentada pelo MAPES. Tem algumas alterações.----- 

No quinto parágrafo, onde se lê: "Tendo em conta que existe na Freguesia a Escola 

Secundária Artística António Arroio" passar-se-á a ler "Tendo em conta que existem na 

freguesia três escolas de sobejo reconhecimento, que ultrapassa largamente o âmbito 

educativo ao promover múltiplas atividades culturais, e que a Assembleia de Freguesia, 

ao aprovar esta Moção, pode realizar um concurso para a criação do seu logotipo". São 

estas as alterações. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): Senhora Presidente, podemos sugerir que fique agrupamentos de escolas e 

não escolas? Dizem-me que é essa a terminologia. --------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Um agrupamento 

pode ter escolas em duas ou mais Freguesias. Portanto, ficam várias escolas, concorda 

Senhor Proponente? E deixa de ser a criação do símbolo e passa a ser a criação do 

logotipo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vamos passar à votação.-------------------------------------------------------------------------- 

Foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------ 

Temos agora a Recomendação para o Voto de Louvor.--------------------------------------- 

Há um acrescento.---------------------------------------------------------------------------------- 

No ultimo parágrafo dos considerandos, onde está "Carlos Alberto Rebelo da Costa e 

João Paulo Farrim", tira-se o "e" e acrescenta-se Tiago Albuquerque do PSD.------------- 

O proponente mantém a recomendação com o acrescento deste nome. -------------------- 

Rejeitada com os votos contra do PS, PCP, Bloco de Esquerda e CDS/PP e com votos 

favoráveis do PSD e do MAPES. Declaração de voto do PCP.------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Teresa Ricardo 

(PCP): O sentido de voto do PCP tem, única e exclusivamente, a ver com o seguinte.--- 

Todas estas pessoas que estão aqui mencionadas nesta recomendação, que se pretendia 

que se transformasse no Voto de Louvor, foram importantes para a Freguesia mas todos 

aqueles que por aqui passaram também foram e, portanto, uma vez que ambas as 

Freguesias acabaram por ser extintas, o PCP teria votado favoravelmente uma 

recomendação que atribuísse um Voto de Louvor a todos os ex-autarcas de ambas as 

Freguesias, quer da Penha de França, quer de São João. --------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Declaração de voto 

do CDS/PP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre 

(CDS/PP): Eu tentei referir este problema antes da votação, mas o CDS, neste caso, 

vota contra uma vez que não consta o nome do ex-autarca eleito pelo CDS-PP, 

Fernando Gonçalves no voto de louvor pelo MAPES.------------------------------------------ 



 

 
 

Assembleia de  

Freguesia da Penha de França 
 

 

Rua Morais Soares, nº 32/32A 
1900-361 Lisboa Página 30 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Manuel Portugal Lage, do PS. Declaração de voto. -------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): O PS adere à declaração de voto do PCP. ----------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Declaração de voto 

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

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Na sequência da última Assembleia de Freguesia realizada nesta sala, ainda na antiga 

Freguesia de São João, o PSD apresentou uma Moção que foi aprovada por 

unanimidade, de homenagem a todos os Autarcas que passaram por esta Freguesia de 

São João.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

É verdade que esta Moção só tem alguns Autarcas, mas não era por isso que 

deixaríamos de votar favoravelmente porque os autarcas que estão nomeados também 

nos merecem a mesma consideração. ------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Margarida Diogo, do Bloco de Esquerda, para uma declaração de voto.--------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Margarida Diogo: O 

Bloco de Esquerda votou contra. Mas teria aprovado uma Moção que tivesse incluído 

todas as pessoas dos Executivos e das Assembleias das duas Ex-Freguesias.--------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Vamos entrar no 

período da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre 

(CDS/PP): Gostaria de dizer uma coisa antes de entrarmos no período da Ordem do 

Dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao nível da recomendação do CDS/PP, do concurso das escolas, na recomendação fa z 

referência apenas a três escolas oficiais. Bem sabemos que já foi votado mas, neste 

caso, gostaríamos apenas de referir que deverá ser feita a alteração de modo a colocar 

todas as escolas da Freguesia, porque na altura foi um lapso e foram postas apenas três 

escolas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------------------------------------PERIODO DA ORDEM DO DIA----------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Passando agora ao 

período da Ordem do Dia, foi distribuída a todos os Senhores Deputados uma proposta 

de adesão da Junta de Freguesia à ANAFRE. --------------------------------------------------- 

Senhora Presidente de Junta. --------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Em relação à ANAFRE, 

penso que foi distribuída também a carta dirigida à Senhora Presidente da Assembleia 

de Freguesia, que passo a ler:-------------------------------------------------------------------- 

"Dando cumprimento ao Decreto-Lei 65/2013, de 12 de Setembro, o artigo 9º, alínea j, 

compete à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia, autorizar a 

Freguesia a estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas".------ 

Portanto, a ANAFRE é uma entidade privada.------------------------------------------------- 

Face ao exposto, submeto para aprovação da Assembleia de Freguesia, a proposta de 

adesão à ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, que foi aprovada por 

unanimidade em Reunião Extraordinária do Executivo de vinte e um de Dezembro de 

2013.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação a esta proposta de adesão à ANAFRE, digo que tanto a anterior Junta de 

Freguesia de São. João, como a antiga Freguesia da Penha de França, sempre fizeram 

parte da ANAFRE.----------------------------------------------------------------------------------- 

A ANAFRE é a única Associação Nacional de Freguesias onde nós, enquanto 

freguesia, estamos representados.------------------------------------------------------------------ 

Submeto à vossa aprovação a proposta de adesão à ANAFRE, Obrigado.----------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Estão abertas as 

inscrições para este ponto.-------------------------------------------------------------------------- 

Gostaria de dizer que, quer a antiga Freguesia da Penha de França, quer a antiga 

Freguesia de São João, eram Membros fundadores desta Associação Nacional de 

Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Deputado Afonso Costa, do PSD. ------------------------------------------------------ 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Como é óbvio, o PSD vai votar a favor.---------------------------------------------------------- 
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Eu só queria deixar um pequeno reparo à Mesa que tem a ver com a forma como está a 

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

Nós só tivemos informação hoje de que se tratava da adesão à ANAFRE.---------------- 

Na Ordem de Trabalhos estava apenas escrito ANAFRE e o tema poderia ter sido 

qualquer um. Como é óbvio, o PSD vai votar a favor, mas gostaria que para a próxima, 

atempadamente, esclarecessem o conteúdo do ponto da Ordem de trabalhos. -------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Não havendo mais 

intervenções, vou pôr à votação a adesão da Freguesia da Penha de França à ANAFRE.- 

Foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

Quem aprova este ponto da Ata em minuta? --------------------------------------------------- 

Aprovada por unanimidade ---------------------------------------------------------------------- 

Passamos ao outro ponto. Informação Escrita da Senhora Presidente de Junta da Penha 

de França.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Em relação à informação 

escrita, como podem reparar, a informação é só de dois de Novembro a vinte de 

Dezembro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Portanto, apanhamos a época natalícia e, como digo na introdução, além dos festejos 

natalícios que são habituais nesta época, tivemos o concerto de Natal e fizemos o 

Almoço de Natal no Mosteiro de Santos-o-Novo, com a intenção de ser o primeiro 

encontro de todos os fregueses das duas Ex-Freguesias da Penha de França e de São 

João.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na área da Educação, não sei se têm alguma questão, mas há uma retificação a fazer, 

em vez de Clube Desportivo do Alto do Pina será Ginásio do Alto do Pina.---------------- 

Em relação às visitas, caracteriza-se por um período com bastantes visitas, quer com a 

Câmara Municipal de Lisboa quer com outras instituições, como é normal em princípio 

de Mandato e se quiserem fazer alguma pergunta em relação a este período, façam favor 

de dispor.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chamo a atenção para um ponto importantíssimo que é o da Segurança e Protecção 

Civil, este encontro que reuniu a presença da APAV, da AMCV e da Quinta Divisão da 

PSP, teve como fim a formação um grupo de apoio à violência, na Freguesia, dado o 
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acréscimo de violência que está a acontecer um pouco por toda a cidade. Eu iria esperar 

que alguma questão fosse colocada e depois responderia.-------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Está inscrito o Senhor 

Deputado Bruno Futre, do CDS/PP.--------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre 

(CDS/PP): Ao nível destas obras que estão aqui na informação escrita, tal como 

referido na Informação Escrita da Presidente, o CDS sabe que na realização dos 

trabalhos foram encontradas condutas da EPAL bastante degradadas, o que levou as 

obras a terem um atraso significativo.------------------------------------------------------------- 

Uma vez que as condutas já estão substituídas e a obra está quase concluída, o CDS 

deseja saber se existe alguma data oficial para a abertura da Calçada do Poço dos 

Mouros. O mesmo se inclui saber se já se sabe uma data oficial para a conclusão das 

obras na Avenida Eduardo Galhardo.------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Ana Rita Penim, do PCP.--------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Rita Penim (PCP):---- 

Queria colocar duas questões para recebermos mais esclarecimentos, nomeadamente, 

das reuniões com a Vereadora da Câmara Municipal, da parte da Higiene Urbana.-------- 

Independentemente deste período que estamos a viver da luta dos trabalhadores da 

parte da higiene da Câmara Municipal de Lisboa, nós sabemos que as ruas de Lisboa, os 

passeios, as sarjetas, toda a situação da higiene e da limpeza da cidade não tem sido 

feita, já de há bastante tempo para cá, como deve ser, por causa da questão de saúde 

pública e questões também do próprio mérito da cidade.--------------------------------------- 

O que é que está a ser feito, o que é que houve, o que é que foi visto nesta reunião 

relativamente a este assunto, o que é que está em cima da mesa para concretizar.--------- 

A outra questão é relativa áquilo que foi visto na reunião com o posto de limpeza da 

zona três.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como é que vai ser o funcionamento doravante? Como é que vai ficar a situação ao 

nível dos trabalhadores, ao nível das tarefas de concretização do funcionamento do 

posto de limpeza?------------------------------------------------------------------------------------ 
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Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado Rui 

Ferreira, do PSD.------------------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Rui Ferreira (PSD):--- 

Um dos pontos que tinha para falar foi referido pela Senhora Deputada do PCP e tem a 

ver com a Higiene Urbana.------------------------------------------------------------------------- 

O problema não é de agora, com as greves dos trabalhadores da Câmara, o problema é 

anterior. Há mais de um mês que eu não vejo que as ruas da Freguesia sejam lavadas ou 

varridas sequer. Gostaria de saber o que é que foi feito por parte do Executivo da Junta, 

não obstante isto ser uma competência da Câmara Municipal, para minimizar este 

problema ou, pelo menos, tentar resolvê-lo.------------------------------------------------------ 

Segundo o que eu entendi, da Informação Escrita, na questão dos Alfacinhas, eu penso 

que na Escola Vítor Palla ainda não estão a ser usados e eu gostaria de saber qual o 

motivo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estamos a entrar no segundo período escolar e, até ao momento, ainda não houve 

transporte escolar para as crianças da Escola Vítor Palla.------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Afonso Costa, do PSD.------------------------------------------------------------------------------ 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Não tenho muito a acrescentar sobre a Informação Escrita em si, mas tenho a lamentar a 

forma como a Informação Escrita está feita.----------------------------------------------------- 

Eu estive, nos últimos dias, à procura de documentos antigos, que não eram da Penha 

de França eram de São João, e tive a curiosidade de tentar encontrar documentos que 

apanhassem a coligação PS/PCP a governar a Freguesia de São João, que apanhassem a 

coligação PS/PSD a governar a Freguesia de São João, que apanhassem o PS sozinho a 

governar a Freguesia de São João, e trago aqui o que era uma informação escrita no 

tempo da Freguesia de São João.------------------------------------------------------------------- 

A informação escrita na Freguesia de São João era absolutamente transparente a todos 

os níveis, fosse qual fosse o partido que estivesse no poder.----------------------------------- 

Isto que está aqui é absolutamente nada em termos de informação financeira. Mais 

grave ainda, é que nem sequer contas consolidadas tem.--------------------------------------- 

Apresentam um saldo bancário, sem extratos bancários e sem contas consolidadas.---- 
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Isto não é nada, isto que está aqui é zero. Desta vez, o PSD vai relevar, mas apela ao 

bom senso do Executivo que está em funções para que não transforme este assunto num 

cavalo de batalha.------------------------------------------------------------------------------------ 

Certamente há assuntos mais importantes nesta Freguesia, que façam com o mesmo 

zelo que o PS teve nos últimos 15 ou 20 anos nesta Freguesia e que mantenham o 

procedimento que teve na Freguesia de São João.----------------------------------------------- 

Da Penha de França não falo porque lá fui autarca durante quatro anos e onde tive 

mais atividade política foi aqui.-------------------------------------------------------------------- 

Por todos os motivos, o PS esteve a governar com o PCP, o PS esteve a governar com 

o PSD, o PS esteve a governar sozinho nesta Freguesia e manteve sempre uma linha de 

transparência, com informação regular, inclusive a informação que vem aqui tem as 

adjudicações e as propostas do Executivo, tem a informação financeira relevante para a 

Freguesia e não uma soma de saldos que eu nem sequer sei se são verdadeiros porque 

não tem nada que os suporte.----------------------------------------------------------------------- 

Eu lamento que tenha sido esta a atitude adotada pelo Executivo e espero que no 

futuro não se repita porque não é assim que eu acho que a Democracia deve funcionar.-- 

Deve funcionar com a maior transparência possível.------------------------------------------ 

E a transparência é boa para que não se levante suspeição. Sem transparência começa 

a surgir suspeição e isso não é bom para a Democracia.---------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Manuel Portugal Lage, do PS.---------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): Relativamente à Informação Escrita da Presidente, a bancada do PS quer 

congratular o Executivo atendendo ao facto de, pese embora nenhum de nós ter feito 

uma pesquisa tão exaustiva como o Senhor Deputado Afonso Costa, até pela 

experiência que ele já teve de Presidente de Junta de Freguesia, que em todas essas que 

foram encontradas eu duvido que alguma tenha 38 dias e não o período habitual que, se 

não me engano, são quatro meses.----------------------------------------------------------------- 

Trinta e oito para cento e vinte dias é uma grande diferença e, portanto, quero 

congratular o Executivo por todo o trabalho que nestes trinta e oito dias já foi feito, 

congratular e agradecer o facto de o nada para a bancada do PSD significar para a Junta 
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de Freguesia e para os nossos fregueses cento e noventa e nove mil oitocentos e vinte e 

sete euros e três cêntimos.-------------------------------------------------------------------------- 

Obrigada ao executivo por este grande nada de quase duzentos mil euros e digo que 

para nós a palavra e a assinatura do tesoureiro é mais do que bastante, e seria aliás 

perigoso que houvesse documentos bancários a circular por aí e, certamente, estarão 

disponíveis para consulta no caso de alguém o entender.-------------------------------------- 

De qualquer maneira, no PS temos essa certeza, de que a Senhora Presidente e o 

Executivo farão o seu trabalho e continuarão e desempenhar as suas funções, para as 

quais foram eleitos, com a mesma força, dinâmica e rigor com que fizeram até aqui e, 

certamente, os resultados serão positivos e estarão à vista de todos. E, certamente, como 

no passado, serão reconhecidos por todos.------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Teresa Ricardo, do PCP. ---------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Teresa Ricardo 

(PCP): Relativamente à questão aqui colocada sobre a Informação Escrita, de facto, nós 

sempre disponibilizámos a informação toda, quer a nível de correspondência recebida, 

quer a nível de correspondência expedida, quer a nível de reuniões, quer a nível de 

atividades dos diversos pelouros, o que não deixava de ser um bocado maçudo e, 

verdade seja dita, a única pessoa que se esmerava em consultar toda aquela 

correspondência era o Vítor Ferreira, com louvor para ele que tinha um trabalho 

exaustivo e, às vezes, até nos ajudava com o nosso.-------------------------------------------- 

Relativamente à informação financeira, uma folha de papel com três ou quatro 

parcelas com os números pode ser a maior verdade do mundo mas também pode não 

ser.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eu acredito que os nossos colegas do PS, aqui presentes, tenha a total confiança nessa 

Mesa, e acredito que o Bloco de Esquerda também a tenha, mas nós gostaríamos de ter 

mais qualquer coisa.--------------------------------------------------------------------------------- 

Porque não é preciso grandes coisas quando a aplicação contabilística emite relatórios 

automaticamente.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uma coisa é sabermos quanto dinheiro é que existe, outra coisa é sabermos em que 

rúbrica é que existe o dinheiro, é diferente. Qual foi a execução rubrica a rubrica, isso é 

completamente diferente.--------------------------------------------------------------------------- 

Quando vamos ter essa informação? Quando formos aprovar as contas, ano e meio 

depois de aprovarmos o orçamento?--------------------------------------------------------------- 

Não, se não há nada a esconder, a aplicação contabilística emite relatórios 

automaticamente.------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu não estou a dizer que nos forneçam cópias dos extratos bancários mas os relatórios 

que saem da aplicação contabilística não há problema nenhum em distribuir e permite 

que a Assembleia de Freguesia vá periodicamente fiscalizando, ou tomando 

conhecimento, de como é que o dinheiro está a ser gasto ou recebido, qual a execução 

orçamental de cada rubrica e que dinheiro é que há em cada rubrica.------------------------ 

Há alterações orçamentais que podem ser feitas ao nível do executivo e que nós não 

temos conhecimento com este papel aqui.-------------------------------------------------------- 

Tivemos conhecimento de um Orçamento que aprovámos, ou não, mas depois não 

sabemos se há alterações orçamentais porque não temos acesso a essa documentação.--- 

Portanto, é imprescindível que sejam fornecidos aos membros da Assembleia os 

relatórios.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Penso que o PS não tem nada a temer quanto a isso, não dá trabalho nenhum, é a 

própria aplicação, os senhores que fazem o acompanhamento das contas sabem fazê-lo, 

bem como os funcionários da contabilidade.----------------------------------------------------- 

É só imprimir os relatórios e disponibilizá-los. ------------------------------------------------ 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Margarida Diogo, do BE. --------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Margarida Diogo 

(BE): Acerca deste assunto, nós já conversámos várias vezes e, julgo eu, até em 

reuniões do grupo de trabalho, e houve sempre opiniões distintas sobre o que esta 

informação escrita deve conter.-------------------------------------------------------------------- 

O PS entende que esta informação não deveria incluir informação financeira, o Bloco 

de Esquerda já deixou a sua posição na última Assembleia quando aprovámos o 
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Orçamento Intercalar. Naturalmente, que por trinta e oito dias não faria sentido que a 

informação fosse muito pormenorizada, e nem sei se seria exigível.------------------------- 

Os extratos bancários, obviamente não, mas todos os dados que podem ser extraídos 

da contabilidade, com certeza.--------------------------------------------------------------------- 

Nós entendemos que, neste momento, as coisas aparecem assim porque é a fase em 

que estamos, mas não deixaremos de exigir na próxima Assembleia que a informação 

financeira seja prestada adequadamente.---------------------------------------------------------- 

E deveria ficar esclarecido se, de facto, o PS entende que deve ou não prestar 

informação financeira neste ponto. --------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Afonso Costa, do PSD. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Dois pontos rápidos.--------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro, isto é saldo em banco, saldo em caixa, isto não é um saldo consolidado. Eu 

não sei se estão cento e noventa e nove mil oitocentos e vinte e sete euros e três 

cêntimos, pode não ser real.------------------------------------------------------------------------ 

Um saldo consolidado tem que ter tudo o que são cheques em trânsito e isto não tem 

aqui a informação, e portanto, este saldo pode não ser real. Isto sem pôr em causa a boa-

fé do Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Isto não é um saldo consolidado, e um saldo bancário não consolidado não vale nada.-- 

Relativamente à informação financeira. Relativamente à informação escrita, concordo 

que havia alguns exageros em São João, que tiveram a ver com a tentativa de 

transparência, ao ponto de incluirmos a correspondência e era um exagero.---------------- 

No entanto, acho que a execução orçamental era uma coisa facílima de retirar.---------- 

Aliás, o antigo Presidente de São João, com um executivo todo PS, fazia-o.-------------- 

Fê-lo todos os três meses, fê-lo a primeira vez que foi a uma Assembleia de Freguesia 

e tinha tomado posse também há dois meses.---------------------------------------------------- 

Eu fi-lo quando tive a primeira Assembleia de Freguesia, mais, tenho aqui. Eu estou 

como o Bloco de Esquerda, é a primeira, é uma nova Freguesia, é a fusão, pode o 

sistema ainda não estar totalmente alinhado nas duas Freguesias.---------------------------- 
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Vamos deixar passar esta mas na próxima não pode passar, porque nós precisamos de 

informação.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se há ponto assente que esta Freguesia tem, é a fiscalização do Executivo. Nós, 

inclusive o PS, que aí está sentado, tem a obrigação de fiscalizar o Executivo, e para 

fiscalizar precisa de informação e não há melhor forma de o fazer que não seja através 

de informação financeira.--------------------------------------------------------------------------- 

É só isto que o PSD tem a dizer sobre este assunto, que tem mais a ver com a 

informação financeira que com a informação escrita, porque essa o Executivo fá-la 

como bem entender, achando eu que ficaria bem, visto que na Câmara Municipal de 

Lisboa há um boletim municipal e aqui não há, que pusesse na sua informação escrita 

aquilo que aprova ou não em Executivo, como também se fez no passado.----------------- 

Quem não deve não teme, por isso apresente à Assembleia aquilo que aprova e não 

aprova, apresente à Assembleia a forma como gere ou não gere, apresente à Assembleia 

as alterações ou não alterações de cabimento, porque nós aprovamos, ou não, um 

Orçamento hoje e amanhã o Executivo pode alterar o Orçamento e nós só vamos saber 

daqui a um ano. Não é assim que se fiscaliza. No nosso entender, não é transparente. ---- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

António Almeida, do PSD. ------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França António Almeida 

(PSD): Com base em dados concretos e com base no relatório feito por um Executivo 

só do PS, que estava nesta Junta antiga de São João, era dada com total transparência 

toda a informação, aliás, o que recebemos aqui hoje corresponde apenas à primeira 

página do que era dado pelo Executivo de São João.------------------------------------------- 

Inclusive, eram dados extratos bancários, não sei se o PS entretanto mudou de opinião 

sobre esse tema, mas eu não preciso de vê-los, e era dado, por cada uma das rubricas do 

Orçamento, qual é que era o montante que estava gasto e qual é que era o grau de 

execução orçamental.-------------------------------------------------------------------------------- 

Se o PS entende, e aí concordo com o que foi dito há pouco, que a passagem do tempo 

serve para termos menos transparência e para termos menos informação, se é esse o 

entendimento do PS e deste Executivo é bem que isso fique claro para todos para 

também sabermos com o que podemos contar no futuro.-------------------------------------- 
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Se não entende, também é bom que o diga aqui, claramente, o Executivo e não a 

bancada do PS, porque quem tem que dar informação é o executivo, que diga qual vai 

ser a postura e o que é que podemos esperar deste Executivo nos próximos tempos.------ 

Eu acho que sim, que estamos a começar mas, de qualquer maneira, sejam trinta e oito 

dias, sejam trezentos, sejam cento e oitenta, sejam os que forem, com o programa 

informático fazer meia dúzia de prints não é muito difícil.------------------------------------- 

Portanto, a questão não é dificuldade de logística, a questão é de opção política e de 

qual é a política deste Executivo para os próximos quatro anos.------------------------------ 

E é isso que temos que saber aqui, hoje. O que é que vai acontecer nos próximos 

quatro anos e se vamos ter acesso à informação ou não. --------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Eu vou intervir como 

Membro da Assembleia: quero dizer que quando aqui é referido que faziam essas 

informações tão detalhadas, eu fazia parte desse Executivo, bem como a nossa colega 

Teresa Ricardo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Efetivamente, essas informações, com a correspondência, etc., fomos nós que num 

Executivo de Esquerda pusemos em prática. Eu lembro que esta informação escrita diz 

respeito a um mês e uma semana.------------------------------------------------------------------ 

E o que aqui está a ser feito é que querer comparar a informação de quatro meses com 

a informação de um mês.---------------------------------------------------------------------------- 

Chamo a atenção que é uma nova Freguesia e, pessoalmente, gostaria de dar os 

parabéns à Senhora Presidente de Junta pelo trabalho que neste um mês e uma semana, 

a Senhora Presidente e o seu Executivo fizeram. E insinuações de falta de transparência, 

eu penso que isso, em relação ao PS, com os anos todos que tem dado provas, isso não 

dá.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se há partido que tem sido transparente, é o PS.----------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França António Almeida 

(PSD): Já cá estamos há muitos anos e também não me ouviu dizer que havia falta de 

transparência, ouviu-me foi fazer um pedido muito claro para saber qual a política deste 

executivo e só falei desta questão porque foi ouvido da bancada do PS que já passou 

muito tempo desde que eram apresentadas estas informações. Eu espero que passar 

muito tempo seja para melhorar. Esse é o primeiro ponto.------------------------------------- 
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Não acusei ninguém de falta de transparência, nem acusaria, se tivesse alguma razão 

para achar que houvesse alguma prática menos licita, denunciaria sem qualquer 

problema.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se quiser também lhe digo qual foi o Presidente de Junta que foi várias vezes inquirido 

por mim numa célebre Assembleia de São João que não foi aqui mas num clube, para 

perguntar sobre uma determinada verba e que ele se recusou a responder, e que também 

se lembra porque estava lá de certeza e não sei se fazia parte do Executivo mas da 

Assembleia de Freguesia lembra-se.--------------------------------------------------------------- 

Mas já foi há alguns anos, eu tinha dezoito ou dezanove, e acho que aí sim, já passou 

muito tempo, mas como não gosto de deixar nada menos claro, também lhe digo quem 

foi e em que Assembleia.--------------------------------------------------------------------------- 

Há outro ponto que me parece importante.----------------------------------------------------- 

Está-se aqui a focar a questão da informação no juízo político, bom ou mau, da 

atuação do Executivo.------------------------------------------------------------------------------- 

Eu não sei se foi problema de expressão meu, do Afonso, da Teresa, ninguém está aqui 

a dizer que o Executivo agiu bem ou mal durante estes trinta e oito dias, nem que devia 

estar aqui mais ou menos coisas, agora o que me parece evidente é que eu pegava numa 

informação escrita, feita, mais uma vez, por um senhor que era do PS e que era 

Presidente do Executivo de São João, e eu chegava aqui e dizia: foi feita a oferta de um 

livro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pegava na informação financeira desse período e via quanto é que se gastava com essa 

atividade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoje em dia, sejam trinta e oito dias, sejam cento e vinte, sejam trezentos, se mantiver 

esta política, não vou poder fazer isto.------------------------------------------------------------ 

É muito simples e ainda pergunto outra coisa mais simples. Qual é o programa 

contabilístico que esta Junta está a usar, não é o Fresoft, é outro? Se calhar mudou, não 

sei, não sou contabilista, mas parece-me que tudo era muito simples e estamos a perder 

tempo demais.---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente do Executivo só precisa de dizer o que pretende fazer no futuro.- 

Foi uma pergunta clara, direta e simples.------------------------------------------------------ 
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Agora registo que o PS já queria ser julgado por esses trinta e oito dias, isso também é 

positivo, mas não é isso que estamos aqui a fazer. De momento, só queremos saber qual 

vai ser a política no futuro e eventualmente tentar exercer o melhor que sabemos a nossa 

capacidade de fiscalizar, com base na documentação que foi disponibilizada para esta 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Manuel Portugal Lage, do PS. --------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): Era para prestar um esclarecimento porque aparentemente não ficou muito 

claro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É que, nos termos do nosso Regimento há uma figura que, prevista no artigo 

cinquenta, numero dois, é que as chamadas vozes de concordância ou análogas, e 

quando eu há pouco referi que já passou muito tempo, aquilo que eu quis dizer como 

voz de concordância ou análoga, neste caso análoga, era dizer que já passou muito 

tempo desde que o Senhor Deputado Afonso Costa foi Presidente da Junta de Freguesia 

de São João, foi só o que quis dizer, não é há muito tempo desde que estes relatórios 

eram apresentados.----------------------------------------------------------------------------------- 

Tanto é, que estes relatórios foram apresentados durante os últimos quatro anos. O que 

está aqui em causa, o que eu quis dizer foi que passou muito tempo desde que ele foi 

Presidente da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------ 

E depois também acho que era importante deixar aqui também muito claro que esta 

discussão está a demorar algum tempo porque está presa a uma questão burocrático-

administrativa, porque a verdade é que da análise da informação escrita da Presidente 

sobre a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia não há questões. E porquê?----- 

Porque há trabalho e, portanto não há julgamento por parte da oposição porque se 

houvesse algum julgamento, ele teria sido positivo. E tanto que nos custa quando temos 

que dizer bem de quem está no poder e somos da oposição, eu bem os compreendo, 

mas, às vezes, é preciso e, neste caso, não percebo que a oposição não queira fazer o 

juízo sobre o trabalho que foi desenvolvido em trinta e oito dias.----------------------------- 

Eu, se estivesse na oposição e visse um relatório de atividades destes dizia: “Se isto 

continuar assim não há maneira de me safar”. E, por isso, eu compreendo que, 
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efetivamente, nós estejamos aqui a discutir o balancete e a carta expedida e tudo o 

mais.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu compreendo perfeitamente, eu também estive na oposição e estou na oposição a 

nível nacional, é um bocadinho mais fácil.------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Afonso Costa, do PSD. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Eu só queria deixar claro que a questão da falta de transparência que levantei aqui, eu 

disse que a relevava nesta apresentação, que poderia ser por não terem tido tempo, por o 

sistema informático de São João ser diferente do da Penha de França e não terem tido a 

capacidade de agregar os dois.--------------------------------------------------------------------- 

Acho que são os dois Fresoft mas não tenho a certeza. Eu espero é que no futuro e na 

próxima Assembleia, na próxima informação escrita, nós possamos ter esta informação 

que eu acho fundamental.--------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita aos considerandos do Dr. Manuel Lage, deixe-me dizer que o PSD 

não faz oposição como o PS, não deita abaixo só por deitar abaixo, isso seria irrefletido. 

Se quer fazer uma avaliação de uma informação escrita de trinta e oito dias, mas sim 

começar já a preparar aquilo que é o futuro desta Freguesia e a forma como ela deve ser 

transparente, para que a Assembleia representada aqui por nós, que indiretamente 

representamos as pessoas que nos elegeram, possam saber aquilo que o Executivo faz, 

não só em termos de trabalho mas também a forma como gerem os recursos. ------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Não havendo mais 

intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Presidente da Junta. --------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Pela ordem das perguntas, 

eu tentarei ser rápida.-------------------------------------------------------------------------------- 

Primeiro, em relação à conclusão da Calçada do Poço dos Mouros e da Eduardo 

Galhardo gostaria muito de ter datas, não as tenho.--------------------------------------------- 

Como disse no início ao nosso freguês, pedi também essa informação à Câmara 

Municipal de Lisboa. Penso que logo que sejam retomados os trabalhos, não demorarão. 
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Em relação à reabertura da Piscina da Penha de França, penso que também já respondi 

quando disse que iria ter uma reunião.------------------------------------------------------------ 

Em relação à reunião com o Vereador da Higiene Urbana, pensei que esta era uma 

questão que iria ser posta quando chegássemos à parte do Orçamento.---------------------- 

Estas reuniões com a Higiene Urbana têm sido, primeiro com o posto de limpeza, a 

que eu também tenho ido, a Zona três.------------------------------------------------------------ 

Estive na zona três para perceber como funcionam os serviços e também para, em 

relação aos dados que me têm sido dados pela Câmara Municipal de Lisboa, perceber 

quantas pessoas lá estão e quantas as pessoas a Câmara tenciona transferir e se as 

pessoas que tencionam transferir são as que precisamos. Se são a mais, se são a menos, 

por isso é natural que eu faça este confronto. É evidente com a Zona três é constante o 

nosso pedido de limpeza, esse é o trabalho normal da Junta quando algumas das ruas 

está menos limpa e precisa de lavagem, nós passamos para o Posto de Limpeza três é 

evidente que a Zona três têm um programa onde tenta encaixar os nossos pedidos 

quando possível, outras vez não está programado e as coisas não acontecem.-------------- 

Também a verdade seja dita, que passamos o mês de Agosto, Setembro, e 

normalmente é sempre assim na cidade, os meses de Agosto e Setembro são alturas em 

que há muito pessoal em férias e também é uma altura que estão mais sujas as ruas da 

Cidade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à higiene urbana, o que temos feito, e vocês sabem que isto já vem do 

Executivo anterior, tanto do lado da Penha de França como de São João, era sempre 

assim, passamos meses a insistir com o Posto, mas está a terminar, dentro de um mês e 

pouco passará para a Junta de Freguesia, é evidente que agora há menos boa vontade 

que isto aconteça, como é normal, não é por acaso que estamos em greve.------------------ 

Em relação ao Transporte Alfacinhas, está dito pelo senhor vogal da Educação que no 

segundo período estará a funcionar na Escola Vítor Palla.------------------------------------- 

Houve um atraso, os dados foram dados pela Junta e também são dados pela Escola, 

houve um atraso no sistema, mas há garantia que o programa se irá iniciar no segundo 

período.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em relação à Informação Escrita, consultei a Informação Escrita em São João, mas de 

qualquer maneira a Penha é uma nova Freguesia, mas tendo acesso a algumas de São 
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João, achei que estar a pôr correspondência, entrada e saída não faria muito sentido, 

imaginem o que era estar a passar duzentos ou trezentos e-mails, porque a 

correspondência agora é por e-mail e é muito superior ao que era normal quando era por 

carta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu penso que não é isso que traz a transparência, estou aqui á disposição para qualquer 

questão, mas não me parece que faça muito sentido e seria maçudo.------------------------- 

Em relação ao que se referiram, quando eu ouvi o Sr. Afonso Costa falar, pareceu-me 

que havia alguma suspeição, sobre este Executivo o que me parece não ser saudável.---- 

Eu só vou dizer que há um pormenor, e que ninguém não reparou nisto, é que o 

Orçamento de 2013 foi aprovado em nove dias uteis, logo é impossível trazer mapas 

atualizados sobre a Informação Financeira.----------------------------------------------------- 

Tomei em consideração o que disseram, não está aqui o Senhor Tesoureiro e irei 

transmitir, com certeza como quem não deve, não teme, não temos qualquer problema 

em que possa ser assim, toda a informação solicitada irá chegar de futuro.----------------- 

Temos presente o Senhor Rui Ferreira que sabe que na nossa execução nunca foi 

necessário fazer alterações Orçamentais, portanto é muito controlado. E vão verificar 

que dificilmente irá acontecer.--------------------------------------------------------------------- 

Neste momento, sim, devemos ter alterações Orçamentais mas que são normais, 

porque estamos numa situação extraordinária em relação a Orçamentos. Portanto, não 

há qualquer problema de futuro, que este trabalho seja feito e vão receber com certeza, 

até porque eu gosto que a oposição conheça como é que a situação financeira vai 

evoluindo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agora, a assinatura do Senhor Tesoureiro aqui, de certeza que ninguém pôs em 

questão e, é evidente, que se estivesse presente teria as folhas dos Bancos com ele e 

poderia mostrar. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Há um pedido de 

esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Faça favor Senhor Deputado Afonso Costa.---------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Esta é a posição financeira.------------------------------------------------------------------------- 
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Realmente, são os saldos que estão em caixa.-------------------------------------------------- 

Não pus em causa que seja ou não seja, eu gostava era de saber porque é que não estão 

aqui os saldos consolidados, a não ser que não haja nenhum cheque em trânsito na 

Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao que a Senhora Presidente acabou de dizer, fico muito agradado que 

a Senhora Presidente tenha aqui reafirmado e faço a questão nesse sentido. Reafirmou 

que a Informação Financeira, nós iremos de futuro recebe-la, e deixar-lhe aqui claro que 

eu não levantei aqui nenhuma suspeição.--------------------------------------------------------- 

Eu disse foi: Uma falta de transparência pode levantar suspeições. e é isso que queria 

evitar. E é nesse posição que o PSD se insere. Numa posição construtiva, para que haja 

a maior transparência possível e que a Democracia funcione para todos os cidadãos.----- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Presidente da 

Junta, faça favor. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Face estar tudo 

devidamente esclarecido, dou como fim este ponto. ------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Vamos passar ao 

outro Ponto da Ordem de Trabalhos, que é o Regulamento e Tabela Geral de Taxas. 

Foram-nos distribuídas umas alterações, em que na Tabela Geral de Taxas há uma 

substituição na folha quinze.------------------------------------------------------------------------ 

A alteração que vi e que obrigou a esta substituição, foi a explicação do asterisco. 

Senhora Presidente de Junta, para a apresentação da proposta.-------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Não entreguei na Mesa, 

mas há aqui uma alteração que gostaria que tomassem em consideração. No preâmbulo, 

o artigo sétimo, deverá ser introduzido.----------------------------------------------------------- 

O artigo sétimo, que diz valores clínicos, pagina sete, agradecia que considerassem 

como o ultimo parágrafo do preambulo. O artigo oitavo passa a sétimo e por diante, 

descem todos um artigo.----------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Afonso Costa, do PSD. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Antes do pedido do esclarecimento à Junta, deixe-me afirmar que é como ato de boa-fé 

que o PSD vai votar favoravelmente estas Taxas.-------------------------------------------- 

Sendo que, visto que não tivemos a informação necessária, portanto não temos 

comparativos, sei que são Freguesias diferentes mas não há um comparativo com as 

anteriores Freguesias. Por isso, pedimos ao Executivo que explicasse quais foram as 

alterações de fundo que ouve. O ato de Boa-fé é mesmo por não termos o comparativo e 

não sabermos se estas Taxas se aplicavam ou não, visto que eram duas Freguesias e, 

como é óbvio numa faze inicial de uma Freguesia, ela não pode viver sem estas Taxas, e 

dai o voto favorável do PSD.----------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Manuel Portugal Lage, do PS. --------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Manuel Portugal 

Lage (PS): O PS gostaria de realçar que desta Tabela Geral de Taxas da Freguesia da 

Penha de França há uma opção politica e de saudar o que diferencia quem gere o quê e 

quando.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta manutenção das Taxas constantes do anexo três, durante o ano 2014, como aqui 

vem previsto, são um sinal claro do esforço que a Junta de Freguesia fez e que este 

Executivo faz e que o PS enquanto gestor e enquanto Freguesia faz.------------------------- 

Relativamente aos valores clínicos cobrados aos fregueses. Acho que é de realçar este 

aspeto de que pesa embora haja o reconhecimento de que os custos imputados aos 

fregueses não são suficientes para a manutenção ou para cobrir os gastos que existem 

com a manutenção do serviço, o Partido Socialista toma uma posição política e assegura 

esta questão.------------------------------------------------------------------------------------------- 

E é importante que tenhamos a consciência clara de que se trata de uma opção de 

gestão, uma opção política e ideológica que nos tempo que correm, a muitos faz falta e 

cada vez mais faz falta os serviços que são prestados pela Junta de Freguesia e que ao 

contrário de outros, o que acontece é que não há aumentos, não há uma cobrança extra 

dos serviços prestados, independentemente de não trazerem beneficio económico para a 

freguesia mas para que façam um trabalho social que é fundamental e que há que realçar 
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e deixar aqui muito claro que é uma opção politica, ideológica e que enche de orgulho a 

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

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Teresa Ricardo, do PCP.---------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Teresa Ricardo 

(PCP): Relativamente à questão das Taxas, eu penso que já existe uma diferença entre 

as Taxas, eu não conheço as da Penha de França, mas que existe uma diferença entre as 

Taxas praticadas numa Freguesia e outra, eu penso que a opção que este Executivo 

escolheu, foi nivelar pelas taxas mais reduzidas.------------------------------------------------ 

O PCP não pode deixar de se congratular por essa decisão tendo em conta a situação 

social que a maioria do povo Português está a viver, em virtude das políticas praticadas 

pelo governo do PSD e do CDS, e que tudo indica só vão agravar no futuro próximo.---- 

Portanto, o PCP queria congratular-se com a opção que o Executivo tomou. ------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Muito obrigada 

Senhora Deputada. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais inscrições, Senhora Presidente da Junta.--------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Foi isso mesmo, as Taxas 

foram consideradas as Taxas mais baixas comparando as duas Freguesias, optou-se pela 

Taxa mais baixa.------------------------------------------------------------------------------------- 

De qualquer maneira compete também um pouco de gestão à Junta de Freguesia e pedi 

às Freguesias de Marvila e do Beato, a comparação e não estamos muito longe porque 

também não faria muito sentido olhar para as Freguesias ao lado, até poderia ter sido 

surpreendida pelo contrário, mas não.------------------------------------------------------------- 

As nossas Taxas, algumas são idênticas.-------------------------------------------------------- 

Não há grandes diferenças, mas sempre Taxas mais baixas.--------------------------------- 

Também há um ponto que não sei se repararam, a enfermagem está gratuita.------------- 

Nós tínhamos na ex-Freguesia da Penha de França a enfermagem gratuita, e a 

enfermagem em São João era paga.--------------------------------------------------------------- 

Verifiquei as receitas da enfermagem, que eram normalmente setenta, sessenta, 

oitenta, cinquenta euros, nunca mais do que isto.------------------------------------------------ 
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Portanto não é isso que vai alterar o orçamento da Junta de Freguesia, portanto passou 

também a ser gratuita aqui, na Morais Soares. A Enfermagem é gratuita, fizemos foi um 

melhor aproveitamento dos serviços da Senhora Enfermeira. Ou seja, a Senhora 

Enfermeira como tem uma avença e como a avença é fixa, vai passar a fazer apoio 

domiciliário. Temos muitas pessoas de idade que não podem deslocar-se à Junta.--------- 

Não temos mais nada a acrescentar.------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Não havendo mais 

inscrições.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vou pôr à votação o Regulamento e Tabela Geral das Taxas.------------------------------- 

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

Ata em minuta, aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------- 

Vamos entrar no último ponto.------------------------------------------------------------------- 

Orçamento e Grandes opções do Plano para 2014. ------------------------------------------ 

Senhora Presidente da Junta.---------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Nas Grandes Opções do 

Plano para 2014, estamos numa Freguesia Nova, numa realidade diferente como todos 

sabemos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu tentei na introdução, explicar como é que este Orçamento está constituído.----------- 

O que direi novamente é que o nosso programa, as Grandes Opções do Plano, têm por 

base o nosso programa eleitoral. Contudo, apesar de estarem definidos já os custos, não 

estão ainda definidos os Recursos Financeiros.-------------------------------------------------- 

Apesar de estarem definidos os Recursos Financeiros a serem transferidos para a Junta 

de Freguesia, não estão ainda, até à data, definidos quais são os Recursos Humanos, 

Financeiros e de Património que irão ser atribuídos à Junta de Freguesia.------------------- 

O que eu quero dizer, é que neste momento sabemos o que é que vamos receber em 

termos de Orçamento de Receita.------------------------------------------------------------------ 

Em relação ao Orçamento de despesa, também sabemos que terá que ser igual ao 

Orçamento de receita, como faria sentido, mas estamos ainda em discussão na Câmara 

Municipal ponto por ponto. Porquê? Por exemplo, em relação à Higiene Urbana, temos 

informação que do montante que foi considerado pôr Decreto - Lei que oitocentos e 

quarenta e cinco mil se refere à Higiene Urbana, mas ainda não há formas 
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discriminadas. Porquê? Porque ainda estamos em discussão se vamos receber vinte e 

quatro, se vamos receber vinte oito ou se vamos mesmo receber trinta funcionários.------ 

Ainda está em discussão o número de funcionários que serão transferidos do posto de 

limpeza e respetivos encargos.--------------------------------------------------------------------- 

Evidentemente que não é só isso. Dos oitocentos e quarenta e cinco mil, só para terem 

uma noção, oitenta por cento será para pessoal, segundo indicações da Câmara 

Municipal de Lisboa e vinte por cento serão para o restante apoio.--------------------------- 

Quando nós falamos do restante apoio e são cerca de dezasseis mil, que serão para 

agua, eletricidade, gás. Portanto, nós ainda estamos, neste momento, com a Câmara 

Municipal de Lisboa, a analisar as transferências.----------------------------------------------- 

Por isso mesmo é que vão encontrar despesas nas rubricas, não descriminadas, 

deixamos em aberto, porque teremos de voltar a esta Assembleia, com certeza dentro de 

um mês, depois de tudo clarificado. -------------------------------------------------------------- 

É evidente que não vamos deixar de considerar a Acão Social e outras áreas, mas 

temos primeiro que nos precaver com os encargos que virão em relação à transferência 

de competências da CML para a Junta de Freguesia. ------------------------------------------- 

Também vamos precisar de Técnicos, a verdade é que vamos ter licenciamentos e não 

temos Técnicos preparados para isso, por isso vamos ter que os receber e discutir com a 

Câmara Municipal de Lisboa este tema. --------------------------------------------------------- 

Nós podemos ter um número de pessoal suficiente, mas não adaptado. Ou seja, nós 

precisamos, por exemplo, de um jurista na área de bens e serviços, não temos, 

precisamos de um jurista na área da contratação, não temos, precisamos de alguém na 

área da contabilidade, porque como vocês sabem, as Freguesias têm a SPGI, mas SPGI 

é uma empresa que fiscaliza as contas e que vêm uma ou duas vezes por mês, mas 

precisamos de ter a base de apoio, precisamos de trabalhadores na área da 

contabilidade/finanças.------------------------------------------------------------------------------ 

Ainda em relação ao nosso Orçamento, ao nosso Plano, iria chamar-vos a atenção que 

já começámos a colocar algo que faz parte do nosso programa. ------------------------------ 

Por exemplo, na Saúde já repararam que já estamos a considerar mais uma 

especialidade na área do Posto Médico.----------------------------------------------------------- 

Há uma grande aposta no apoio domiciliário de que já vos falei.--------------------------- 
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Vamos também colocar uma plataforma, um elevador aqui nas escadas acesso ao 

Posto Medico. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Na Educação, vai começar o programa "Diverte-te no Bairro", como também o projeto 

"Programa Interajuda". Vamos manter as Atividades de Enriquecimento Curricular. ----- 

No desporto, vamos começar os Jogos da Penha, vamos dinamizar também o salão. As 

oficinas de teatro da Freguesia da Penha de França sempre tiveram um grande 

problema, que era o espaço para o ensaio e para apresentação das peças, portanto, 

vamos dinamizar o teatro que virá para estas instalações ensaiar e apresentar as suas 

peças. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na área dos Espaços Verdes, vamos preocupar-nos já com a Praça Paiva Couceiro e o 

Jardim da Parada do Alto São João. -------------------------------------------------------------- 

Nas Atividades Económicas também vamos apostar, no que o ano passado correu 

muito bem na Penha de França, durante as Festas da Cidade tivemos a autorização da 

Câmara Municipal de Lisboa, para se colocarem esplanadas de rua para a divulgação do 

seu comércio.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Vamos fazer uma angariação de mais Membros para voluntários do ambiente, vamos 

fazer o acompanhamento das obras nas "Torres do Alto da Eira", que é uma das nossas 

grandes preocupações, há uma comissão de acompanhamento da Assembleia de 

Freguesia que não está eleita, que será à posteriori. -------------------------------------------- 

Vamos continuar a insistir na construção de uma Creche, um Jardim de Infância e um 

Centro de Dia, já eram problemas que vinham do tempo da Penha de França. Juntámos 

as Freguesias mas as pessoas estão cá todas e continuamos com falta de uma Creche e 

de um Jardim de Infância na Freguesia, bem como um Centro Dia e essa é uma das 

nossas apostas junto da Câmara Municipal de Lisboa para que tal aconteça. --------------- 

Há um espaço infantil na Avenida General Roçadas que não foi feito porque 

estávamos nas vésperas de eleições, tinha sido aprovado pelo anterior Executivo da 

Penha de França, como só estava pronto para ser colocado uns quinze dias antes, 

tomámos a decisão política de não o fazer e portanto como já tinha sido entregue uma 

parte, vai ser feito em breve. ----------------------------------------------------------------------- 
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Na Higiene Urbana, como também já digo aqui, é uma matéria sensível mas com 

certeza que iremos chegar a bom porto. É criado o gabinete de Apoio à Vitima onde 

cada vez mais há mais vítimas de violência. ----------------------------------------------------- 

Temos a sorte de ter uma técnica nos quadros da Junta de Freguesia que fez um 

estágio na Associação de Mulheres Contra a Violência e que irá fazer esse 

acompanhamento.------------------------------------------------------------------------------------ 

Está incluído o Banco do Tempo, que vem da anterior Freguesia da Penha de França e 

que é uma novidade um São João.----------------------------------------------------------------- 

O Orçamento Participativo, nós considerámos no Orçamento Participativo para 2014 

vinte cinco mil euros. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Salão, nas instalações da delegação aqui da Junta, é evidente que irá ser totalmente 

aproveitado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vamos trazer mais atividades aqui para este espaço, até para irmos buscar alguns 

fundos, já que temos que compensar o que em termos de Taxas não conseguimos para 

cobrir as despesas. Portanto, iremos com certeza pôr aqui mais atividades a funcionar. 

Eu iria dar-vos a palavra. --------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Afonso Costa, do PSD. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Eram vinte e dois mil quatrocentos e noventa euros, o Orçamento Participativo, não sei 

se gastaram ou não, mas a previsão de Orçamento era essa. Senhora Presidente, vou 

fazer uma pergunta muito direta e vai depender da sua resposta o nosso sentido de 

votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente explicou-nos por A mais B que ainda não têm as coisas tratadas 

com a Câmara Municipal de Lisboa, que ainda não sabe bem os quadro que vêm para a 

Junta, dai o Orçamento não estar concretizado na sua plenitude. ----------------------------- 

O que eu percebi da sua intervenção, a intenção da Senhora Presidente, mal tenha 

essas negociações fechadas, trazer um Orçamento retificativo a esta Assembleia de 

Freguesia. É uma pergunta muito direta, se a Senhora Presidente poder responder.-------- 

Já agora, uma interpelação à Mesa, que têm a ver com a Ordem de Trabalhos.----------- 
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Eu não faço questão que os Pontos sejam separados, mas as votações têm que ser 

separadas, porque são dois pontos da Ordem de Trabalhos e não me importo nada que 

estejam juntos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: A discussão deve ser 

conjunta, porque uma reflete a outra. A votação será em separado.-------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Afonso Costa (PSD): 

Não vou levantar isso porque não me importo, mas a Convocatória deveria estar em 

separado e nós aqui deliberaríamos o contrário, só queria alerta-la para que a votação 

fosse feita em separado. ---------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia da Penha de França: Seria uma novidade em toda a 

cidade e em todo o País porque discute-se o Plano e o Orçamento em conjunto e vota-se 

é em separado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Deputada Teresa Ricardo, do PCP.---------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Teresa Ricardo 

(PCP): Relativamente à questão deste Orçamento e desta Plano, isto está uma grande 

confusão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este Orçamento e este Plano, vão depender em muito da proposta que foi aprovada 

pela Câmara Municipal e que ainda não foi retificada na Assembleia Municipal e vai ter 

que ser. Portanto, só vai ser lá para meados ou finais de Janeiro e isto com muita boa 

vontade, este Orçamento só poderá estar concretizado na sua plenitude lá para o mês de 

Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Já tive a oportunidade, na reunião de Estatuto de Direito da Oposição de colocar 

algumas questões à Senhora Presidente. --------------------------------------------------------- 

Uma vez que já decorreram alguns dias desde ai, eu ia colocá-las novamente. Novas 

Competências para a Junta. ------------------------------------------------------------------------ 

Em termos de limpeza, já sabemos que vêm aqui o Posto três e, portanto, aquilo que é 

o Posto de Limpeza da General Roçadas. -------------------------------------------------------- 

Fica à responsabilidade da Junta a limpeza das vias, expeto das vias estruturantes. 

Certo? De acordo com a proposta aprovada na Câmara, as vias estruturantes, e que 

ficam para a Câmara, no que diz respeito à nossa Freguesia são: Avenida Mouzinho de 
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Albuquerque, Praça Paiva Couceiro, Rua António Gonçalves, Rua do Sol a Chelas e 

Rua Morais Soares, e eu pergunto: E a Afonso III? Chega ao Alto de São João e pára?--- 

A Afonso III não é via estruturante porquê? Qual é que foi o critério? Porquê é que a 

Afonso III que é o seguimento de uma via estruturante, não é considerada também via 

estruturante? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pavimentos pedonais. Todos os que são Espaços Verdes ou vias não consideradas 

estruturantes, portanto todos os pavimentos pedonais, ficam na competência da 

Freguesia, à exceção destas vias que constam neste anexo que eu acabei de referir, 

certo? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mobiliário Urbano. A mesma coisa. ------------------------------------------------------------ 

Todo o Mobiliário Urbano é da competência da Junta de Freguesia com exceção 

daqueles que estão colocados nestas vias estruturantes que eu referi. Sinalização 

Horizontal e Vertical, exatamente a mesma coisa, nos Espaços Verdes.--------------------- 

O cemitério do Alto São João fica para a Câmara Municipal de Lisboa, mas na 

proposta, fala do equipamento Municipal UCLA. ---------------------------------------------- 

Que equipamento Municipal é este e onde está implantado? Parques Infantis. Fica para 

a Junta a construção, a gestão e a manutenção. ------------------------------------------------- 

Eu lembro que há um parque Infantil na Freguesia que está na via estruturante, que é 

na Avenida Mouzinho de Albuquerque. Talvez fosse bom alertar a Câmara que aquele 

parque de acordo com a proposta, é da competência da Câmara.----------------------------- 

Balneários. Construção, gestão e manutenção de todos os que não estão em espaços, 

vias ou equipamentos estruturantes.--------------------------------------------------------------- 

E eu pergunto, então a Paiva Couceiro é um equipamento estruturante e a Alameda 

Dom Afonso Henriques não é? É um canteiro? Para quem é que fica a Alameda? Para 

quantas Juntas? E os balneários que lá estão? Já eram geridos por nós através do 

protocolo de Delegação de Competências, mas a Alameda não é estruturante?------------- 

Chafarizes, fontanários, fontes e lagos.---------------------------------------------------------- 

Agora é da Junta de Freguesia, aquele da Afonso III, também não é via estruturante? 

Ou é? -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escolas, não podemos esquecer que a Delegação de Competências e o dinheiro que as 

Juntas recebiam das Delegações de Competências eram para pequenas reparações, eram 



 

 
 

Assembleia de  

Freguesia da Penha de França 
 

 

Rua Morais Soares, nº 32/32A 
1900-361 Lisboa Página 55 

para substituir um vidro que se partia, uma fechadura, uma torneira. Agora se a parede 

estiver rachada e for precisa uma obra de fundo, é a Junta que a tem que a concretizar 

com o mesmo dinheiro da Delegação de Competências das pequenas reparações.--------- 

Equipamentos Culturais. A Biblioteca da Penha de França. Eu penso que esta 

Biblioteca, nunca foi gerida pela Junta, sempre foi gerida diretamente pela Câmara e 

agora como é que vai ficar a ser? Vai continuar na Câmara ou vai ser pela Junta?--------- 

Equipamentos Desportivos. Piscina da Penha de França. Qual é a sua situação, não é 

mencionada na proposta da Câmara, porque aqui na proposta da Câmara os espaços 

mencionados são aqueles que não vão para as Juntas, que ficam na Câmara ou são 

concessionados, e ela não está aqui, portanto, presumo que vá para a Junta.---------------- 

Com que dinheiro é que se vai gerir, como é que se vai fazer a manutenção?------------- 

Relativamente aos trabalhadores. Dos mil e oitocentos trabalhadores que a Câmara 

pensa em transferir para as Juntas de Freguesia, isto dá uma média de setenta e cinco 

trabalhadores por Junta. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente já teve oportunidade de dizer que não virão tantos, virão cerca 

de trinta e tal, contando com os Senhores da Limpeza do posto três e com alguns 

Administrativos ou técnicos que possam vir para cá. ------------------------------------------ 

Não nos esqueçamos que nós já temos no mapa de pessoal trinta e quatro, são mais 

trinta e tal, isto dá quase meio Orçamento da Junta de Freguesia. ---------------------------- 

Nós no PCP, nas nossas reuniões, quando nós decidimos, nós também somos muito 

ambiciosos. Vamos fazer isto e aquilo, mas agora aqui se pergunta, não quem faz, mas 

com que é que se faz. ------------------------------------------------------------------------------- 

Com que dinheiro é que vão fazer esse plano que têm ai? Se mais metade do 

Orçamento, ou metade, vai para pagar salários e encargos? Como é que pensa 

concretizar esse plano, que dinheiro é que vai vir, porque, de acordo com o que nós 

sabemos, o que vai é o FEF, mas isso vem diretamente da DGAL e vem o dinheiro da 

Delegação de Competências. ---------------------------------------------------------------------- 

Mas as reparações das Escolas não é agora só vidros e fechaduras, a Paiva Couceiro e 

o Alto São João não são aqueles pequenos canteiros ao lado do Centro de Saúde e 

portanto, parece -nos que é uma ilusão aquele plano de atividades que apresentaram 

com um Orçamento e com todas estas Competências que vão vir, e algumas questões 
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que nós já tínhamos falado e que a Senhora Presidente ficou de saber como é que eram 

porque não nos parece que isto seja exequível. Portanto a nossa posição relativamente a 

este Orçamento vai ser uma posição de oposição.----------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Bruno Futre, do CDS ------------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre 

(CDS/PP): No caso deste orçamento, O CDS considera que este Orçamento, no geral, é 

um Orçamento bem concebido, com algumas exceções, e apoia a aposta da Junta de 

Freguesia em alocar mais recursos à Higiene Urbana, Espaços Verdes, Espaço Público e 

Intervenção Social. Estes quatro, e devido á atual conjuntura económica e social, são 

sem dúvida áreas onde a Freguesia deve estar mais atenta, mas nunca nos podemos 

esquecer de outras áreas. --------------------------------------------------------------------------- 

Por exemplo, o caso da Cultura. Nós achamos que há pouca aposta na Cultura, mas 

isso é qualquer coisa que nós podemos ver mais à frente. Penso que não é pecado, 

utilizando as palavras do Dr. Paulo Portas, “concordarmos com o PS” quando as coisas 

são bem-feitas, com exceções claro. Podemos ser de cores políticas diferentes, mas na 

realidade da nova Reforma Administrativa assim o exige” ------------------------------------ 

Ao nível dos Grandes Planos para 2014, é com grande satisfação o CDS vê incluída a 

proposta do fundo social de Freguesia, que visa apoiar pessoas e famílias que se 

encontrem em emergência social e é também com grande satisfação que do CDS que é 

mantido na nossa Freguesia o Fundo de Emergência Social, o FES.------------------------- 

Eu gostaria de colocar apenas duas questões à Presidente. Quais os valores alocados 

para cada um destes dois fundos? ----------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado Rui 

Ferreira, do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Rui Ferreira (PSD):--- 

Confesso que apanhei alguma desilusão quando vi as Grandes Opções do Plano para 

dois mil e catorze. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Estava à espera de mais, ainda para mais com a confusão das Freguesias. Tenho aqui 

algumas dúvidas, relacionadas com a forma como algumas das coisas podem ser 
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exequíveis ou não, nomeadamente, na parte da Ação Social, no transporte Solidário, 

como é que tencionam implementar este programa. -------------------------------------------- 

Na parte das AEC, eu não sei se é intenção desta Junta de Freguesia consumir a 

promoção das AEC das Escolas que faziam parte da Junta de São João, assim como 

fazem com a Escola Vítor Palla ou se vão continuar com a mesma situação atual.---------

-Dizem aqui que irão criar condições para melhorar o funcionamento dos Bancos 

Alimentares da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

Como é que tencionam fazer isto? Com que pessoas? Também, organizar uma parceria 

tripartida com estabelecimentos escolares do primeiro ciclo, ensino superior, projeto-

piloto do programa entreajuda. Como é que tencionam fazer este programa?-------------- 

O que eu questiono aqui é que deviam aprofundar um pouco mais as ideias e as 

intenções que têm neste plano de atividades. Que outras atividades é que preveem 

implementar e dinamizar neste salão? ------------------------------------------------------------ 

Relativamente aos Espaços Verdes, qual é que vai ser a política deste Executivo? Irão 

fazer a contratação de uma empresa para a manutenção dos Espaços Verdes, ou será 

feita através da contratação de funcionários, ou utilização dos funcionários atuais?------- 

Um dos pontos que estranhei estar totalmente ausente, é o Transito. Não têm uma 

única frase sobre o Transito, neste Plano de Atividades. -------------------------------------- 

Calculo que o problema de estacionamento e de carros abandonados, não é um 

problema para o Executivo da Junta de Freguesia. --------------------------------------------- 

Relativamente ao Orçamento, eu gostaria que houvesse uma clarificação, 

nomeadamente, qual o número de funcionários afetos a cada rubrica, porque vocês têm 

o Orçamento dividido por centros de custo e não têm clarificado qual o pessoal que está 

atribuído a cada centro de custo.------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Carlos Tibúrcio, do PCP.---------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Carlos Tibúrcio 

(PCP): O PCP propõe a formação de uma Comissão de acompanhamento do processo 

de transferência de Competências ao nível da Assembleia de Freguesia.-------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Terá que apresentar 

por escrito, Senhor Deputado. --------------------------------------------------------------------- 
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Senhora Deputada Margarida Diogo, do Bloco de Esquerda.-------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Margarida Diogo 

(BE): Relativamente às Grandes Opções do Plano, pela forma como estão formuladas e 

pelo próprio conteúdo, nós diríamos que estamos de acordo com estas Grandes Opções 

que estão definidas e seria difícil não se estar.--------------------------------------------------- 

O meu problema coloca-se precisamente nestas boas intenções, nesta vontade de levar 

para a frente este Plano e depois as verbas que vão estar disponíveis, ou não estar, para 

realizar o que está previsto. E, naturalmente, o que é consonante com a posição que 

tomamos à pouco da moção que foi proposta pelo PCP. Nós consideramos que todo este 

processo de transferência de Competências à pressa e com critérios duvidosos, não vai 

ser nem pacífica, nem fácil, nem vai ter resultados positivos.--------------------------------- 

De forma que, embora estejamos de acordo com alguma das opções que o Orçamento 

manifesta, não podemos deixar de considerar que estas Grandes Opções do Plano vão 

ser difíceis de conseguir e de concretizar.-------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Não há mais 

inscrições. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia da Penha de França Bruno Futre (CDS): 

Uma vez que provavelmente será a minha última intervenção hoje, quero desejar a 

todos os presentes, aos que assistem a esta Assembleia, à Senhora Presidente da Junta, 

Executivo, Membros da Assembleia de Freguesia e Funcionários da Junta um excelente 

dois mil e catorze para todos vocês.--------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Deputada 

Teresa Ricardo, do PCP----------------------------------------------------------------------------- 

Deputada da Assembleia de Freguesia da Penha de França Teresa Ricardo 

(PCP): É só uma pergunta, porque estava no encadeamento das zonas estruturantes e 

não estruturantes e falhou-me uma coisa que tem a ver com as licenças.-------------------- 

Utilização e Ocupação de Via Pública, Ruído e Associados, Obras Sujeitas a Controlo 

Prévio. Quem é que fica? Também são vias estruturantes? E as outras? Quem é que 

cobra estas licenças? Utilização e Ocupação de Via Publica Associada à Venda 

Ambulante.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Comércio Não Sedentário. Todas as associadas a Filmagens, Sessões Fotográficas, 

em vias, espaços ou equipamentos municipais independentemente da Freguesia que tem 

a gestão. Como é que é? Licenças associadas a eventos organizados ou coorganizados 

pelo município independentemente da Freguesia.----------------------------------------------- 

Licenças associadas a eventos que sejam de relevância para a cidade por ocuparem 

mais do que uma Freguesia e eventos com número de frequentadores superiores a mil. 

Eventos com impacto nacional e internacional. Como é que é a cobrança destas licenças 

todas? Quem é que cobra, onde é que cobra, como é que é?----------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Obrigada. -------------- 

Senhor Deputado Manuel Portugal Lage do PS.----------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia Manuel Portugal Lage (PS): Já há pouco a 

Senhora Membro da Assembleia Teresa Ricardo, do PCP, veio aqui ler a Proposta 

Novecentos e Quinze, que eu também tenho, mas que é uma proposta da Câmara 

Municipal submetida para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, e que é 

discutida no âmbito de uma Comissão Permanente de Acompanhamento da Assembleia 

Municipal, que por acaso dos seus quinze elementos três estão nesta sala, mas o facto é 

que virmos discutir para uma Assembleia de Freguesia e no Ponto do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano, a Proposta Novecentos e Quinze da Câmara Municipal à 

Assembleia Municipal do Gabinete da Vereadora Graça Fonseca, é uma questão que eu 

não consigo compreender.-------------------------------------------------------------------------- 

Como também não consigo compreender qual é que é o intuito e a mais-valia da 

criação de uma Comissão de Acompanhamento da Transferência das Competências que 

vêm da Câmara para a Junta de Freguesia e qual é o intuito, e quais são os verdadeiros 

poderes, dessa eventual Comissão a ser criada por esta Assembleia. Ou seja, o que é que 

pode dar senão mais umas reuniões, mais umas senhas, mais uns encontros para nós. 

Enfim, isto é mais do mesmo. --------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Presidente de 

Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Vou tentar responder a 

todas as questões. Em relação ao PSD, a primeira pergunta é se seria logo após 

concretizar todas as transferências, se viríamos à Assembleia de Freguesia.---------------- 
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Sim, a primeira preocupação logo após chegarmos a um entendimento com a Câmara 

Municipal de Lisboa em relação ao que é de transferir, ao número de pessoal, quais as 

competências, vai ser essa a minha primeira preocupação, até porque precisamos de ter 

um Orçamento Retificativo para começarmos a trabalhar numa base sólida.---------------- 

É evidente que vai ser feita uma retificação do Orçamento, penso que dentro de um 

mês estamos aqui novamente, depende da Câmara.--------------------------------------------- 

Em relação às novas Competência, alguns destes pontos vão estar em discussão numa 

Proposta da Câmara, irão à Assembleia Municipal, só lhe posso responder a algumas 

questões. A Avenida Afonso III não estar como estruturante também me chamou a 

atenção e alertei a Câmara.------------------------------------------------------------------------- 

Nem tudo é perfeito, não faria sentido termos a Rua Morais Soares e depois a Avenida 

Afonso III não ser estruturante.-------------------------------------------------------------------- 

Também foi chamada a atenção, até porque está o Cemitério, e também temos, do 

outro lado, a Parada do Alto de São João considerada estruturante. Em relação à 

Alameda Dom Afonso Henriques também me questionei, até porque os balneários estão 

sob a responsabilidade da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------- 

Em relação às reparações das escolas, ainda não houve reunião com a Vereadora da 

Educação, não foi ainda definido. Até onde é que chegam as obras, porque a Câmara vai 

continuar a fazer obras estruturantes. Por exemplo, vamos ter agora na Vítor Palla obras 

na escola mas depois, como diz e bem, como é que é quando cair o muro?----------------- 

Também ainda não está definido, com os Senhores Presidentes, o que é que serão as 

obras pequenas, o que é que não serão, porque realmente a soma do que vai ser 

transferido corresponde exatamente ao passado das duas Freguesias e o montante não 

daria cobertura.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à Biblioteca Municipal, sempre houve Biblioteca por isso é que está aí.---- 

Em relação à Piscina, não sei se tomou atenção ao que eu disse no início desta 

Assembleia, que fui convocada para uma reunião com a Câmara Municipal, com o 

Vereador e com o Clube Desportivo Estrelas de São João de Brito que está encarregue 

de fazer a sua reabilitação. Só após essa reunião poderei dar à Assembleia mais 

informações sobre a mesma. ----------------------------------------------------------------------- 
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Há uma questão que pensei que a Assembleia me viesse a colocar, que é o espaço 

físico para recebermos o pessoal que será transferido da CML para a Junta de 

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

Em relação ao Posto três de Limpeza, foi reabilitado recentemente. A verdade é que 

não temos ainda espaço físico para receber os restantes quadros e não são assim tão 

poucos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda não temos números certos, tem a ver com as necessidades da Junta. Estamos à 

procura de um espaço para a sede da Junta de Freguesia.-------------------------------------- 

A UCLA é na Gualdim Pais e é a Residência dos Embaixadores da União de Capitais 

de Língua Portuguesa.------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de aprovada a Proposta que está neste momento em discussão na Assembleia, 

com certeza, não vamos fazer uma Assembleia mas podem acompanhar a aprovação e 

discussão na própria Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

Bancos Alimentares. Em primeiro lugar, o espaço. Não podemos continuar a ter um 

Banco Alimentar em que as pessoas estão à espera de ser atendidas na rua.---------------- 

Estamos à procura, sabendo que há espaços que a Câmara tem neste momento livres, 

encontrar um espaço para o Banco Alimentar na Freguesia, melhorar, para já é criar 

condições para que as pessoas não estejam na rua.---------------------------------------------- 

Por outro lado, também já solicitámos uma reunião com o próprio Banco Alimentar 

porque não está a dar cobertura às necessidades da Freguesia.-------------------------------- 

Iria passar ao Trânsito. Está no Espaço Público, na página oito, Trânsito, e como, se 

por um lado dizem, do lado do PSD, que é muito ambicioso, por outro lado o PCP acha 

que é curto, isto complicado. Vamos fazer o nosso melhor. ----------------------------------- 

Temos estado a analisar, estudar e escolher um Espaço Público a requalificar em 

termos de Trânsito, Estacionamento e Equipamento Urbano, convidando os moradores e 

comerciantes a se pronunciarem. Perguntam também sobre o Transporte Solidário. 

Neste momento temos na Freguesia dois motoristas e três carrinhas. Portanto, é 

aproveitarmos, organizarmos o trabalho para começarmos a lançar o Transporte 

Solidário que faz também parte do nosso programa e vai ser feito.--------------------------- 

O Transporte Solidário vai começar por facilitar o acesso dos Fregueses ao Centro de 

Saúde localizado em frente à Igreja dos Anjos. ------------------------------------------------- 
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Em relação à Educação vou passar para o Vogal da Educação. ----------------------------- 

Vogal da Educação da Junta de Freguesia da Penha de França David Erlich: Eu 

creio que esta é a primeira vez que me dirijo a esta Assembleia, a noite já vai longa e 

vou tentar ser telegráfico, mas antes de mais desejar um bom mandato a todos os 

Membros da Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------------- 

Respondendo às questões do Senhor Deputado Rui Ferreira, que colocou questões 

relativamente a dois temas do Plano de Atividades, o Programa Entreajuda e as AEC.-- 

Começando pelo Programa Entreajuda. O programa, basicamente, visa estabelecer 

uma parceria tripartida entre a Junta de Freguesia, um estabelecimento escolar do 

primeiro ciclo e uma universidade.---------------------------------------------------------------- 

E a ideia é junto de estudantes carenciados que não podem pagar explicações mas que 

precisam de explicações e de um apoio ao estudo que a escola nem sempre dá, poder 

recorrer a estudantes do ensino superior em regime de voluntariado. O estudante por 

estar a apoiar, através de explicações, uma criança do primeiro ciclo do ensino básico, 

irá receber créditos de Bolonha como suplemento ao Diploma.------------------------------- 

E esta é uma maneira de podermos aumentar as possibilidades de sucesso escolar das 

crianças da nossa Freguesia, de uma maneira criativa, realista e ambiciosa.---------------- 

A Junta de Freguesia basicamente agiria como um eixo de ligação entre estudantes que 

até estão disponíveis para dar uma hora ou duas por semana para dar explicações a 

crianças que precisam de explicações. Essa é a base do Programa de Entreajuda.---------- 

Relativamente às AEC, a Junta de Freguesia é a entidade que executa as AEC na 

Escola Vítor Palla.----------------------------------------------------------------------------------- 

As três restantes escolas do primeiro ciclo da Freguesia, elas são a Escola Oliveira 

Marques e a Escola Patrício Prazeres, inseridas no Agrupamento Patrício Prazeres, e a 

Escola Actor Vale, inserida no Agrupamento das Olaias.-------------------------------------- 

Quem atualmente gere e executa as AEC no Agrupamento das Olaias, ou seja, a 

Escola Actor Vale, é uma associação chamada "Know-How", e quem atualmente 

executa as AEC no Agrupamento Patrício Prazeres, ou seja, a Escola Oliveira Marques 

e a Escola Patrício Prazeres, é uma associação cívica, uma associação de educação 

chamada "Estudar a Sorrir". O que é que acontece? Para este ano, temos o compromisso 

no Plano de Atividades de continuar a gerir, como temos feito, as AEC na Vítor Palla e 



 

 
 

Assembleia de  

Freguesia da Penha de França 
 

 

Rua Morais Soares, nº 32/32A 
1900-361 Lisboa Página 63 

temos no programa eleitoral esta ideia de futuro, de gerir as AEC de toda a Freguesia, e 

em princípio vai acontecer, até porque têm chegado alguns depoimentos informais de 

que a qualidade das AEC destas associações não é a melhor, que a Junta se assuma 

como entidade gestora e executora das AEC nestas escolas.----------------------------------- 

A decisão, em última análise, é do Agrupamento de Escolas, mas existe uma prática e 

um costume de que sempre que há uma Autarquia que quer gerir, o Agrupamento de 

Escolas escolhe a Autarquia, e por isso, ao longo do ano, nós teremos oportunidade de 

reunir com as escolas e manifestar a nossa intenção de assumir a gestão, que é um 

compromisso nosso ao longo dos quatro anos, que é procurar assumir a gestão das AEC 

ao serviço de uma melhor qualidade de ensino para as crianças.------------------------------ 

Creio ter esclarecido todas as questões na área da educação.-------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Muito Obrigada. Sei que as 

AECs também no passado foram asseguradas pela ex-Freguesia de São João, e portanto 

há que retomar, há sempre coisas boas, nem sempre tudo é negativo e portanto, vamos 

retomar com certeza. -------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Bruno Futre, do CDS/PP. --------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia Bruno Futre (CDS/PP): Senhora Presidente, 

neste caso estou só a dizer que a Senhor a Presidente de Junta acabou por não me 

responder qual o valor alocado a cada fundo, ao Fundo Social da Freguesia e ao FES. --- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhor Deputado 

Afonso Costa, do PSD. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia Afonso Costa (PSD): Provavelmente será a 

minha última intervenção esta noite.-------------------------------------------------------------- 

Primeiro, agradecer o esclarecimento que a Senhora Presidente me deu, parabenizar o 

Executivo por retomar o enriquecimento curricular. Acho que foi uma conquista que 

outrora esta Freguesia teve.------------------------------------------------------------------------- 

Só queria dizer que o PSD vai votar favoravelmente a este Orçamento pela seguinte 

razão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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É um Orçamento de transição, é um Orçamento de gestão e com o compromisso que a 

Senhora Presidente aqui de trazer o Orçamento retificativo, aí sim, nós podemos debater 

o Orçamento real que a Junta de Freguesia irá ter no futuro.---------------------------------- 

Neste momento, nós temos um a projeção de receita e que também não é real porque a 

Senhora Presidente não sabe quanto é que vai receber nas taxas de publicidade, não sabe 

quanto vai receber noutro tipo de taxas que vem ajudar também a reforma 

administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

E também não sabe o que vai alocar à despesa, portanto, nós estamos aqui comum 

Orçamento de Gestão.------------------------------------------------------------------------------- 

Podíamos ir para duodécimos mas acho que não vale a pena, podemos avançar com 

este Orçamento e o PSD irá votar favoravelmente. Mas eu não poderia deixar passar 

esta, apesar de tudo, a Senhora Presidente tinha, até porque vamos aprovar e tem que ser 

corrigido.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se estiver errado o Mapa de Pessoal, porque a Senhora Presidente disse que tinha dois 

motoristas e que no Mapa de Pessoal só aparece um.------------------------------------------- 

E também não respondeu à questão dos Espaços Verdes que o Rui Ferreira lhe 

levantou.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que toca ao Plano de Atividades, eu lia o Orçamento e em Fevereiro com mais 

substância, na sua plenitude, nós podemos debatê-lo e poupar-nos hoje, quase em 

véspera de Ano Novo, a continuação deste debate. E já agora, Bom Ano Novo para 

todos, aqui aos presentes e ausentes também. --------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Senhora Presidente de 

Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Em relação aos Espaços 

Verdes, nós vamos aproveitar, é evidente, temos três jardineiros nos quadros, pelo 

menos exercem as funções de jardineiros aqui na Junta de Freguesia, e já estão a ser 

aproveitados e é esse trabalho que vão fazer. ---------------------------------------------------- 

Se necessário, vamos ter uma empresa para apoiar mas, para já, os jardineiros que 

estão na Freguesia é para exercerem as funções de jardineiros. ------------------------------ 

Em relação ao Fundo Social da Freguesia está reservado vinte e cinco mil euros.-------- 
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Em relação ao FES, a Câmara Municipal de Lisboa tinha muito pouco, tinha quatro 

mil euros por Freguesia e quando terminava podíamos pedir um reforço devidamente 

justificado. Não sei como é que vai ser agora, ainda não há decisão, espero que não 

sejam quatro mil euros porque estes quatro mil, na atual crise, não fazem qualquer 

sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Em relação ao motorista, eu digo em Junho de 2014, dois motoristas porque temos um 

motorista e temos outro que irá terminar funções, até porque é um desempregado que 

veio através do Centro de Emprego. ---------------------------------------------------------- 

Mas vai haver sempre outro motorista, como devem calcular, por isso eu digo que 

temos dois motoristas, sendo esse ou outro, vai existir. ---------------------------------------- 

O segundo não está nos quadros porque não pertence ao quadro de pessoal da Junta de 

Freguesia. Não sei se falta alguma coisa. Muito Obrigada. ------------------------------------ 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Não havendo mais 

inscrições, vamos passar à votação. -------------------------------------------------------------- 

Vamos votar primeiro o Plano e depois votamos o Orçamento. ---------------------------- 

Quero informar que deu entrada aqui uma Proposta do PCP, que também irá ser 

votada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grandes Opções do Plano para dois mil e catorze. ------------------------------------------ 

Aprovado com o voto contra do MAPES, com a abstenção do PSD e do PCP e com os 

votos favoráveis do PS, do BE e do CDS. -------------------------------------------------------- 

Ata aprovada em minuta.-------------------------------------------------------------------------- 

Orçamento para dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------- 

Aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS, com a abstenção do BE e 

com o voto contra do MAPES e do PCP. -------------------------------------------------------- 

Ata aprovada em minuta.------------------------------------------------------------------------- 

Deu entrada na Mesa, uma Proposta do PCP que diz o seguinte: --------------------------- 

“O PCP propõe a formação de uma Comissão de Acompanhamento do Processo de 

Transferência de Delegação de Competências ao nível da Assembleia de Freguesia”.---- 

Senhor Deputado Manuel Portugal Lage do PS------------------------------------------------ 

Deputado da Assembleia de Freguesia Manuel Portugal Lage (PS): Senhora 

Presidente, eu gostava que essa Proposta pudesse ser debatida em sede da Comissão 
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Permanente da Assembleia, nomeadamente, quanto à sua composição, período de 

funcionamento e de vigência e outro tipo de assuntos que me parecem mais pertinentes, 

fora estarmos a um quarto para a uma da manhã, a debater esse assunto, nesta 

Assembleia de Freguesia, em véspera de Ano Novo. ------------------------------------------ 

Se estivessem de acordo, numa reunião de Comissão Permanente víamos isso em vez 

de estarmos aqui a votá-la à pressa. --------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Penha de França: Esta Proposta do PCP 

foi retirada -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de dar por encerrada a sessão, gostaria de dar a seguinte informação: o Voto de 

Pesar pela Morte do Nelson Mandela foi entregue na Embaixada Sul-Africana e quero 

dizer que em nome da Assembleia de Freguesia e em meu nome pessoal, enviei hoje as 

Boas Festas e o desejo de um Bom Ano a todos os funcionários e colaboradores da 

Junta de Freguesia, bem como à Senhora Presidente e restante Executivo. ----------------- 

Gostaria de desejar a todos os Membros da Assembleia de Freguesia, ao Executivo e a 

todos os presentes um Bom Ano de dois mil e catorze, um ano de paz, um ano de êxitos 

pessoais, profissionais, autárquicos e políticos, desejando que dois mil e catorze seja um 

ano de Esperança. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhora Presidente de Junta.---------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Junta de Freguesia da Penha de França: Obrigada Senhora 

Presiedente. Temos ali um Bolo-rei e vinho do Porto. ----------------------------------------- 

Falando de brasões, tenho aqui para entregar, porque faz parte da história da Nova 

Freguesia, o pin de São João e da Penha de França para todos os elementos da 

Assembleia de Freguesia. Um Bom Ano para todos e respetivas famílias.------------------ 

 

A Senhora Presidente, constatando não haver mais intervenções, deu por encerrada a reunião 

pelas vinte e quatro horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, funcionário desta Autarquia, e pela 

Presidente da Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------------- 

 

O Funcionário da Junta de Freguesia  A Presidente da Mesa da Assembleia 

   

Alexandre Ribeiro  Maria Luísa Vicente Mendes 
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