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-------------------------- MANDATO 2017-2021 ---------------------------- 

-------------------------- DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA ---------------------------- 

-------------------------- ATA Nº16 ---------------------------- 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Penha de França, na Biblioteca da Escola 

Nuno Gonçalves, sita na Avenida General Roçadas, 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, António 

Neira Nunes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Membros da Assembleia de Freguesia: ---------------------------------------------------------- 

Pelo Partido Socialista: ----------------------------------------------------------------------- 

José de Carvalho Ferreira, Maria de Fátima Carmona Travancinha Leal Gil, Maria 

Luiza Correia Valente, Paulo Manuel da Costa Amaral Prazeres Pais, Dina Esmeralda 

Gomes do Monte e Elsa Maria Noura do Sacramento; --------------------------------------- 

Pelo Partido Social Democrata: ------------------------------------------------------------- 

Afonso Miguel Silveira Machado Pereira Costa, Maria de Lourdes Dionísio Duarte 

Borges e Jorge Manuel Fernandes Duarte das Neves; ---------------------------------------- 

Pelo Partido Comunista Português: ------------------------------------------------------- 

Daniel Alexandre Machado de Oliveira, Anabela de Oliveira Vogado e Carlos 

Alberto Marques Tibúrcio; ----------------------------------------------------------------------- 

Pelo Bloco de Esquerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Rui Emanuel Antunes de Seixas; ------------------------------------------------------------- 

Pelo Partido do Centro Democrático Social/Partido Popular: ----------------------- 

Sofia Rita dos Santos Peralta Félix Teixeira; ----------------------------------------------- 

Pelo Pessoas-Animais-Natureza: ----------------------------------------------------------- 

Maria da Conceição de Souza Sobrinho; ---------------------------------------------------- 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia saudou todos os presentes e informou 

sobre os pedidos de substituição, sobre a renúncia de mandato da eleita do PSD Carla 
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Ferreira e sobre o pedido de suspensão de Mandato do eleito do PAN, Filipe Pimentel 

Rações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------- PONTO NÚMERO UM ---------------------------------- 

Intervenção do Público 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que haviam duas inscrições 

para aquele ponto e indicou que cada interveniente tinha um período de 5 minutos para 

expor os seus assuntos, apelando à capacidade de síntese dos mesmos. --------------------- 

A Senhora Maria Inês Cardoso, moradora na Parada do Alto de São João, e indicou 

que o assunto que ali a levava era relativo a uma atuação da Polícia Municipal na Parada 

do Alto de São João, na semana anterior, em que os moradores da Parada e das zonas 

limítrofes tinham sidos surpreendidos por uma ação, na sua opinião abusiva, sem 

precedentes, sem pré-aviso, sem que tivesse obtido uma resposta atempada por parte da 

Junta, resposta essa que tinha chegado posteriormente e cujo teor a informava de que a 

atuação da Polícia Municipal não dependia da Junta, no entanto entendia que as 

entidades deviam comunicar entre si e caso houvesse falta de comunicação denotava 

algum mal existente. A resposta indicava ainda que iria haver um plano do ordenamento 

do estacionamento e viria a EMEL, ainda em 2019, e que o referido ordenamento do 

estacionamento estava a ser elaborado. Indicou que tinha visto no terreno o referido 

ordenamento pretendido pela EMEL e tinha constatado que o mesmo iria reduzir 

bastante o número de lugares, referindo que tinha assistido, em 2017, a uma Sessão 

Pública sobre o mesmo assunto, tendo intervindo na mesma, e onde se tinha falado da 

possibilidade de construção do silo ou de estacionamento coberto, estranhando bastante 

que passado dois anos houvesse uma atuação da Polícia, sem que tivesse compreendido 

a sua razão, tendo sido rebocadas bastantes viaturas, estivessem em cima do passeio ou 

no eixo central da via, via essa que iria passar a ser local de estacionamento, havendo 

uma série de contrariedades. ----------------------------------------------------------------------- 

A situação surpreendia-a bastante, pois a Junta tinha conhecimento da falta de 

estacionamento, havendo alguma tolerância por parte da Polícia Municipal que conhecia 

o problema de falta de estacionamento dos habitantes da zona do Alto de São João. 
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Referiu que o estacionamento abusivo que se vinha a verificar na Parada do Alto de São 

João também era reflexo do reordenamento do estacionamento que tinha sido feito nas 

zonas limítrofes, e que o reordenamento podia ser ajustado em espinha. ------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que o tempo já tinha sido 

ultrapassado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Maria Inês Cardoso concluiu questionado o porquê da entrada da EMEL 

antes da conclusão do ordenamento do estacionamento, sendo necessário primeiro a 

criação de lugares que servissem as necessidades de todo os residentes. -------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia solicitou que a moradora terminasse 

a sua intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Maria Inês Cardoso indicou que o assunto que ali a tinha levado era o 

que tinha exposto e era sobre o mesmo que solicitava uma resposta. ------------------------ 

 O Senhor João Pedro Seara, morador na Rua Sabino de Sousa, saudou todos os 

presentes, referiu que se apresentava como representante, em virtude da funcionalidade, 

ou não funcionalidade, do Clube Musical União, solicitando esclarecimentos sobre o 

encerramento prático e contínuo da associação, e sobre as práticas menos esclarecedoras 

ocorriam tanto no seu interior como no seu exterior, tal como sobre as pessoas que 

dirigiam os seus Órgãos Sociais que usufruíam do espaço. ----------------------------------- 

Referiu que anteriormente, quando era jovem, a associação era utilizada como espaço 

de cultura e como espaço recreativo, como um espaço de acolhimento para não estarem 

na rua, tendo em conta a sua proximidade da Curraleira, agindo a Associação como 

local essencial para impedir que muitos jovens entrassem nas decadentes práticas 

daquela zona. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que atualmente a Associação estava fechada o dia inteiro, sem iniciativas 

próprias nem para crianças nem para idosos. Indicou que os contactos constantes nas 

brochuras em conjunto com a Junta não eram funcionais, tendo havido várias tentativas 

de contacto a várias alturas do dia sem sucesso. ------------------------------------------------ 

Indicou que se tinha dirigido pessoalmente à Presidente da Direção, tendo a mesma 

dito que não poderia falar com ela e que se teria de dirigir ao esposo, que era Presidente 

da Mesa da Assembleia, tendo falado com o mesmo, Senhor esse que dava aulas de 
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Luta Greco-Romana, tendo ele mesmo praticado esse desporto, uma das iniciativas que 

pretendia promover naquela Associação, ao qual lhe tinha respondido que não mandava 

nada e que se tinha de dirigir à filha da Diretora, que era Vice-Presidente da Associação, 

ilustrando a má constituição dos Órgãos Sociais do Clube. ----------------------------------- 

Indicou que tinha falado com a senhora, mostrando o seu interesse em se inscrever 

no Clube, sugerindo iniciativas a desenvolver, tendo em conta que se encontravam no 

inverno e a zona estava cheia de idosos que se encontravam sozinhos, com carências, e 

que não tinham um espaço onde pudessem estar à noite, achando mau que apenas três 

ou quatro pessoas a tirarem determinados benefícios de um espaço recreativo e de 

utilização pública, sendo também de conhecimento público de que eram recolhidos 

animais na associação, vendo-se pessoas a entrar com gatos, e sem que se visse nada lá 

para dentro, estando tudo à porta fechada, tratando-se de uma associação recreativa e 

não de uma associação zoófila, e como tal não fazia sentido, a nível de regulamentos, 

trocar as coisas, e aquilo que poderia ser prático para a população local, com bastantes 

deficiências a muitos sentidos, era complicado ver a associação estar a ser utilizada para 

fins diferentes dos que eram necessários. -------------------------------------------------------- 

Indicou que, aquando da conversa com a Vice-Presidente, sobre a sua inscrição, 

tendo ele muitas pessoas interessadas e que podiam trazer mais-valias para a associação, 

foi-lhe questionado nos seguintes termos “se aqui não há iniciativas para nada, o que é 

que o senhor quer vir para cá fazer?”, ao qual tinha mencionado o seu passado de 

membro de uma associação humanitária de bombeiros, durante 14 anos, como 

voluntário, tendo aprendido grandes princípios, acompanhado pela Associação que teve, 

posteriormente Direções danosas nas quais não se reviam, acabando por se afastar, e a 

presente Direção não aceitava novos associados, nem novas ideias, nem atendia 

telefones, estando há um ano a aguardar por informações da Associação, e como tal 

contactou a CML, aconselhou-se com o seu advogado e estava ali presente com as suas 

indicações. Referiu que tinha, também, enviado um email para a Junta de Freguesia, ao 

qual lhe tinha sido respondido que a Junta não podia intervir mas que podia falar com 

alguém responsável, e que o seu email tinha sido encaminhado para o Pelouro do 

Desporto, mas havia 2 meses que aguardava por um feedback sobre o mesmo, tendo 
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também entrado em contacto telefonicamente naquele mesmo dia, tendo sido 

novamente questionado sobre o assunto sem que tivesse sido dado qualquer 

encaminhamento ao seu anterior contacto após o envio do email. --------------------------- 

Como tal, solicitava esclarecimentos sobre aquele tipo de funcionamento, tendo em 

conta que a Junta funcionava em paralelo com todas as associações, havendo 

financiamentos, e tendo em conta o funcionamento da Associação em questão que era 

contrário aos regulamentos pelos quais devia funcionar. -------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, saudou todos os 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à intervenção da Senhora Maria Inês Cardoso, referiu que a ação da 

Polícia Municipal tinha tido lugar no dia em que se realizou a Reunião Descentralizada 

da CML, tendo a Junta sido apanhada de surpresa, mas tinha tido a oportunidade de 

questionar o Senhor Vereador que tutelava a Polícia Municipal, que lhe indicou o seu 

desconhecimento sobre a realização da ação, tendo a Junta entrado em contacto 

diretamente com o Comando que explicou que tinham havido queixas, sendo essa a 

experiencia que a Junta tinha, de outro casos, com a Polícia Municipal, e que advinham 

de pessoas com pouca mobilidade, e a explicação sobre o procedimento da Polícia 

Municipal era que quando eram chamado a intervir a propósito de uma queixa, se 

fossem encontrados carros mal estacionados, eram obrigados a remover todos os carros 

que se encontrassem a contrariar o disposto no código da estrada. No caso da Parada do 

Alto de São João, dada a sua situação de estacionamento informal, era natural haverem 

muitos carros a incorrerem em contraordenação. Referiu que o problema foi a situação 

ter continuado nos dias seguintes, continuando o Senhor Comandante a dizer que 

haviam queixas, tentando, no entanto, limitar o reboque apenas àqueles que carros que 

tinham sido identificados e estando, sobretudo, na zona das passadeiras. ------------------- 

Clarificou que a ação não tinha sido pedida pela Junta de Freguesia, pedindo sempre, 

como referido, alguma tolerância nas zonas onde não havia ordenamento do 

estacionamento, justamente por haver compreensão quanto ao problema dos moradores, 

julgando que a situação tinha acalmado. --------------------------------------------------------- 



   
 

Página 6 de 57 

  

Referiu que a requalificação da Parada do Alto de São João que se encontrava 

prevista era uma situação diferente, dando conhecimento de que tinha sido informada de 

que o concurso para o projeto ia avançar brevemente, projeto esse já apresentado e ao 

qual a moradora tinha assistido. ------------------------------------------------------------------- 

Indicou que o projeto de intervenção da Parada do Alto de São João nada tinha a ver 

com a intervenção da EMEL nem com o início do estacionamento de superfície tarifado 

pela EMEL naquela zona, que vinha na sequência do que já vinha a ser começado na 

colina da Penha de França, e previa que viessem a ser salvaguardados o maior número 

de lugares, não havendo uma perda de metade dos lugares, como referido, não sendo 

possível manter o estacionamento tal e qual ele existia atualmente, tendo a Parada sido 

desenhada para a volta do elétrico, havendo muitas zonas mortas e subaproveitadas, 

tentando o projeto maximizar todos os espaços disponíveis, requalificando o espaço 

público e mexendo no ajardinamento, instalando equipamentos, um parque infantil. ----- 

Referiu, usando a indicação da moradora, que o estacionamento livre aproveitava 

muito menos o espaço existente do que o estacionamento marcado, havendo um melhor 

aproveitamento do espaço quando os condutores eram orientados a estacionar dentro 

das marcações. Tendo em conta o estacionamento existente e o que iria ter de futuro, era 

possível constatar que a maior parte dos lugares iriam ser salvaguardados. ---------------- 

Indicou que em 2020 estava prevista a construção, pela CML, de bolsas de 

estacionamento alternativo, quer na Praça Paiva Couceiro, quer nas traseiras da antiga 

Junta de São João, atrás dos prédios onde se situava o Banco Espirito Santo, quer 

tentando aproveitar todo o espaço expectante existente para fazer estacionamento 

efémero, dando o exemplo da Avenida Mouzinho de Albuquerque. ------------------------- 

Concluiu que, não podendo a Junta responder a toda a procura, o que a Junta 

esperava era que a procura que existia à data e que, de alguma forma, sobrecarregava a 

Parada, pudesse dispersar mais por várias zonas da Freguesia. Indicou que a experiência 

que a Junta tinha com a Colina da Penha de França, e que levava à necessidade da 

extensão da intervenção da EMEL, era que a convivência de zonas tarifadas e não 

tarifadas levava os condutores a fugirem para as zonas não tarifadas, tornando-se 

necessário defender os residentes através do estacionamento tarifado da EMEL, uma 
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vez que os moradores teriam os dísticos de estacionamento ao passo que todo o 

estacionamento oportunista deixavam de ser possível uma vez que não teriam dístico, 

sendo a experiência da Junta que onde não melhorava não piorava, mas que também não 

resolvia todos os problemas, mas a constatação era de que a situação na Colina da Penha 

de França e nas zonas envolventes tinha melhorado muito. ----------------------------------- 

Indicou que a Junta mantinha um contacto estreito com a Polícia Municipal, 

solicitando encarecidamente que não voltasse a ter intervenções daquele género sem 

informar previamente a Junta, sendo bastante desagradável a Junta ser confrontada com 

a situação sem ter qualquer explicação que pudesse dar aos moradores. -------------------- 

Relativamente às questões sobre o Clube Musical União, referiu que a Junta de 

Freguesia tomava boa nota das afirmações produzidas, sendo que a Junta não tutelava 

nenhuma associação nem nenhum clube recreativo, independentemente dos projetos que 

possa desenvolver ou dos apoios que até pudesse conceder, havendo um regime próprio 

e sendo fiscalizados de maneira própria, não sendo competência da Junta fiscalizar o 

funcionamento dos Órgãos Sociais das associações. ------------------------------------------- 

--------------------------- PONTO NÚMERO DOIS --------------------------- 

Atas nº11, nº12, nº13, nº14 e nº15 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia indicou que apenas as 

Atas nº11 e nº13 seriam votadas, uma vez que as Atas nº12, 14 e 15 não tinha sido 

possível lavrá-las, pelo que seriam apresentadas na Sessão Ordinária seguinte. ----------- 

A Ata nº11 teve a seguinte votação: ----------------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 2 1 1 - - 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº11 foi Aprovada por Unanimidade pelos presentes na referida Sessão -- 
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A Ata nº13 teve a seguinte votação: ----------------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 2 1 - - - 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Ata nº13 foi Aprovada por Unanimidade pelos presentes na referida Sessão – 

-------------------------------- PONTO NÚMERO TRÊS -------------------------------- 

Período antes da Ordem do Dia 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que para aquele Período 

tinham sido apresentados dois Votos de Pesar, um Voto de Protesto, uma Saudação e 

quatro Recomendações. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, saudou os presentes, e referiu que 

tinham acabado de ter uma prova do porquê da necessidade de alterar o Regimento da 

Assembleia, uma vez que as Forças Políticas não tinham podido intervir no Período de 

Intervenção do Público. Saudava que a alteração do Regimento que seria aprovada mais 

à frente permitia aos Partidos pudessem falar com a população que lá ia colocar os seus 

problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que iria começar por ali, independentemente das pessoas já se terem 

ausentado, e tendo em conta que a emissão estava a ser grava e ficaria em Ata, gostava 

de dissertar duas coisas. ---------------------------------------------------------------------------- 

Começando pela Parada do Alto de São João, referiu que já tinham anteriormente 

assistido, na parte alta da Penha de França, à mesma situação que estava a acontecer na 

Parada do Alto de São João, tendo a Policia Municipal, que raramente vinha à 

Freguesia, passado a estar muito mais presente, mesmo antes da entrada da EMEL, 

rebocando diariamente carros na zona, sendo uma prática corrente da CML enviar a 

Polícia Municipal para impor o terror à população nos locais onde a EMEL iria entrar, e 

depois claro que havia um sentimento de alivio, por parte da população, após a entrada 

da EMEL, uma vez que deixava de ser “atacada” diariamente pela Polícia Municipal. --- 

Referiu que era do conhecimento de todos que a Freguesia tinha dificuldades de 

estacionamento, e que sempre tinha tido, não sendo apenas um problema atual,  sendo a 
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zona da Parada do Alto de São João uma zona particularmente problemática, como era 

do conhecimento da Senhora Presidente, uma vez que tinha lá morado, e o Projeto de 

Requalificação da Parada do Alto de São João ia reduzir, e muito, o estacionamento na 

zona, com a agravante de que aguardavam pela construção dos silos há vários anos, 

sabendo já que o Senhor Vereador não ia construir nenhum silo ali, indo construir 

apenas um elevador. Em resumo, iam reduzir os lugares de estacionamento, o silo, que 

era uma reivindicação da Freguesia, já não ia ser construído, ia ser construir um 

elevador para peões que ligava a Avenida Mouzinho de Albuquerque à Parada do Alto 

de São João, um dos principais cemitérios do País ia deixar de ter estacionamento, a 

EMEL ia passar a ter uma receita extra com as pessoas que iam para aquela zona, e a 

população da antiga Freguesia de São João ia passar a ter menos estacionamento e a ter 

de pagar uma taxa à EMEL, sendo aquela a forma de atuação da CML e do Partido 

Socialista que governava a Câmara e que queria impor a EMEL em tudo o que era sitio, 

sendo que naquela zona não havia metropolitano e passavam apenas duas carreiras de 

autocarro, pelo que ninguém ia estacionar ali para ir para uma boca de metro ou para 

apanhar transportes públicos, não passando a EMEL de uma imposição, sendo uma 

verdade tão forte que tinha sido tema de campanha. Portanto, quando a população ia ali 

refilar, ou quando se corria as redes sociais onde eram debatidos aqueles temas sociais, 

viam-se os protestos da população, mas a verdade era que a população sabia que a Junta 

de Freguesia queria a EMEL, tendo a experiência de ver a prática da EMEL na zona alta 

da Penha de França antes da campanha, e agora, como era óbvio, a EMEL iria avançar, 

continuando o PSD a achar que era um erro, nomeadamente quando reduziam o 

estacionamento e quando não contruíam o prometido silo. ------------------------------------ 

Relativamente ao Clube Musical União, referiu que era associado do Clube e que 

tinha ficado surpreendido, indicando que em 2009 o Clube tinha passado por um 

momento bastante difícil, tendo quase entregue as chaves ao Governo Civil e a fechar, e 

a Direção da altura, que era presidida por ele próprio, tinha conseguido reabilitar o 

Clube e criar práticas desportivas no Clube. Indicou que não tinha visitado o Clube nos 

últimos tempos, e como tal não sabia se as afirmações proferidas correspondiam à 

verdade, mas questionava o Executivo sobre quais eram os Protocolos que a Junta tinha 
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com o Clube, na área do desporto, e quais os tipos de financiamentos que a Junta fazia 

ao Clube, uma vez que o que tinham ouvido podia, ou não, ser verdade, mas constavam 

em todos os Relatórios que o Clube era financiado pela Junta e para tal tinha de ter 

atividades, calculando que não eram só os gatos, sabendo que havia a pratica de luta 

greco-romana para crianças, que acompanhava via Facebook. Questionou se a Junta 

estava a par da situação reportada, e se correspondia à verdade, sendo que ele próprio 

era associado do Clube e encontrando-se a Presidente da Direção do Clube na Bancada 

à sua frente, e como tal podiam ter ali os devidos esclarecimentos. -------------------------- 

Relativamente aos documentos apresentados, indicou que o PSD iria votar todos 

favoravelmente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Daniel Oliveira, do PCP, saudou os presentes, e indicou eu pretendia 

apenas tecer umas breves considerações sobre as intervenções do público, 

nomeadamente sobre a Parada do Alto de São João. ------------------------------------------- 

Referiu que também partilhada da mesa estranheza da Senhora Presidente da Junta 

quanto à ação da Polícia Municipal, mas a coincidência era abastante grande dado que 

quando eram os próprios moradores a denunciar práticas abusivas de estacionamento, 

durante anos, nunca haviam meios disponíveis, e três dias antes de começarem a ser 

distribuídos os folhetos sobre a entrada da EMEL numa determinada zona, a Policia 

Municipal tinha feito aqueles raids, e por mais que dissessem que não havia 

conhecimento por parte da Senhora Presidente da Junta nem da parte do Senhor 

Vereador responsável por aquele pelouro, não haviam coincidências. Indicou que eram 

deixados muitos carros ao abandono na Freguesia, e que eram alvo de denuncias, mas 

para tal nunca haviam meios. ---------------------------------------------------------------------- 

Referiu que aquele tipo de ações não constituíam uma novidade para o PCP, sendo a 

luta do PCP a mesma de sempre, e ter a EMEL a taxar os moradores na medida em que 

taxava para pintarem meia dúzia de rabiscos no chão, que constituía o único retorno que 

a EMEL trazia à Freguesia, parecia absolutamente inconcebível, sem que o PCP visse 

alguma maneira de ver o aproveitamento daquela taxa para qualquer tipo de intervenção 

e favorecimento ao estacionamento na Freguesia, sendo que, muito provavelmente, o 

estacionamento até à data criado, e presumia que até o estacionamento efémero indicado 
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pela Senhora Presidente de Junta, seria feito às custas da Junta ou da Câmara, o silo não 

ia ser construído, ignorando assim toda a participação pública, iam ser construídos 

parques de estacionamento efémeros, uma solução parcial para os problemas de 

estacionamento da Freguesia, defendida e apresenta pelo PCP tanto na AML como ali 

na Assembleia de Freguesia, mas na realidade, aquilo que eram intervenções 

estruturantes que facilitassem a vida dos moradores iam continuar sem acontecer, mas a 

taxa ia lá estar, a EMEL ia lá estar, e sem dúvida que o estacionamento ia ficar mais 

ordenado durante o dia, mas durante a noite o problema de estacionamento ia continuar 

o mesmo, continuando a própria zona alta da Freguesia a passar por aquela situação, e 

recordava-se de ouvir a Senhora Presidente da Junta, ainda no mandato anterior, afirmar 

que a EMEL não iria resolver os problemas de estacionamento noturnos mas que a Junta 

ali estaria para ver a situação, e agora ali estavam a ver a situação, e a verdade era que 

tudo se repetia e não era a parte positiva que se repetia. --------------------------------------- 

Relativamente aos documentos apresentados pelas várias forças políticas, referiu que 

o PCP iria votar favoravelmente os documentos relativos à vida da Freguesia 

apresentados pelo CDS/PP, uma vez que era soluções viáveis, e quando não eram da 

competência da Junta pediam a intervenção da Câmara Municipal. Sobre os Votos de 

Pesar e Saudações, cada um votaria sobre a sua consciência, tomando uma posição já 

por demais conhecida. ------------------------------------------------------------------------------ 

Referiu que pretendia dar algumas notas sobre os documentos apresentados pelo 

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

Relativamente à Recomendação sobre a Escola Professor Oliveira Marques, uma 

escola cujo único pátio era exterior e sem qualquer tipo de cobertura, o que levantava 

algumas dificuldades às crianças, algumas bastante pequenas, impedidas de ir para o 

exterior em qualquer dia de chuva, obrigando-as a ficar no interior, imaginando-se os 

problemas que tal situação levantava, tanto para os alunos como para os docentes e 

auxiliares, e tendo a construção daquela mesma cobertura sido prometida pelo Senhor 

Vereador Manuel Grilo, do BE, e tinham tido conhecimento na reunião descentralizada, 

um ano depois, de que aquela construção seria mais uma competência transferida para a 
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Junta de Freguesia, questionando quais os planos de construção daquela obra e se iriam 

continuar a fazer promessas e a protelar o seu cumprimento. --------------------------------- 

Relativamente à Recomendação sobre a construção de um parque infantil no Bairro 

Horizonte, outro assunto que o PCP de grande gravidade, e tendo em conta que iriam 

posteriormente discutir e votar o Orçamento e as Opções do Plano para 2020, e o PCP 

tinha proposto, aquando da discussão das propostas para o Orçamento de 2019, a 

construção daquele mesmo parque infantil, da qual tinha sido tomada boa nota e, 

presumia, tinha sido inserida a respetiva verba no Orçamento, e um ano depois não se 

viam quaisquer sinais de mudança no Bairro Horizonte e muito longe da construção do 

parque, e indignava bastante o PCP que a cidadania, a participação cívica e a 

democracia fossem tão queridas nas revistas da Junta de Freguesia e quando, 

efetivamente, elas aconteciam as propostas fossem aceites e colocadas na gaveta, não 

sendo aquela a única Recomendação sobre uma promessa não cumprida em 2019 e que 

iria transitar para 2020. ----------------------------------------------------------------------------- 

O que a ação da Junta de Freguesia dizia ao PCP, e que iria, de certa forma, 

influenciar o seu sentido de voto nos documentos apresentados naquela Sessão, não 

tinha apenas uma ver com uma situação muito específica como a questão do Parque 

Infantil no Bairro Horizonte, mas mostrava, sim, o tipo de comportamento e de ação que 

aquele Executivo tinha tido sobre o resto da Freguesia. --------------------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, saudou todos os presentes, e muito 

sucintamente explanou as propostas apresentadas pelo CDS/PP. ----------------------------- 

Indicou que uma das propostas dizia respeito a passadeiras com boa visibilidade, 

com um sistema que já tinha sido implementado em algumas cidades do País, e que 

consistia em passadeiras com LEDs que serviam para alertar os peões mais distraídos, e 

que já tinham evitado alguns atropelamentos um pouco por toda a Europa. ---------------- 

Relativamente à Proposta sobre a recolha seletiva porta-a-porta de resíduos orgânicos 

nas áreas habitacionais, referiu que a higiene urbana era um dos principais problemas na 

Freguesia, e como tal o CDS/PP era da opinião de que um sistema de recolha seletiva 

viria a ajudar um pouco na higiene urbana. ------------------------------------------------------ 
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Relativamente ao Voto de Protesto, ao qual queria dar especial relevo, indicou que o 

mesmo tinha a ver com o incumprimento do acordo estabelecido com o CDS/PP e 

referente à rede de cuidadores informais, e ao respetivo gabinete de apoio ao cuidador 

na Freguesia da Penha de França. Recordou os presentes sobre o referido acordo e sobre 

o indicado nas Opções do Plano para 2019, tendo ficado em junho uma reunião por 

agendar para o último semestre, reunião essa que nunca se realizou, estando o CDS/PP 

com bastante preocupado, uma vez que se encontravam já na reta final de 2019 e o 

acordo não tinha sido cumprido, e como tal o CDS/PP pretendia ser esclarecido sobre a 

situação, recordando também que, aquando da sua última presença nas Sessões, 

precisamente havia um ano, tinha indicado que o CDS/PP iria estar vigilante 

relativamente à situação da Senhora Presidente se encontrar apenas a tempo parcial na 

Junta, sem assumir que esse facto estaria diretamente readicionado com a falta de tempo 

para a realização da referida reunião, e como tal havia a necessidade de esclarecer a 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente às restantes propostas apresentas, nomeadamente as do PCP, indicou 

que o CDS/PP iria votar favoravelmente e que estavam igualmente solidários. ------------ 

Relativamente à questão da EMEL, reforça apenas que era prática usual, sempre que 

a EMEL ia entrar numa zona, começar o terror com a Polícia Municipal, mas essa 

situação não era única da cidade de Lisboa e acontecia em todas as cidades em que o 

estacionamento era tarifado, alegando a possível existência de uma cartilha comum aos 

Presidente de Câmara nessas cidades. ------------------------------------------------------------ 

A Deputada Conceição Sobrinho, do PAN, saudou todos os presentes, e referiu que 

pretendia questionar sobre a EMEL, mas que tanto o PCP como o PSD já tinham 

levantado questões muito pertinentes e, como moradora da Freguesia, era a sua opinião 

que os moradores deviam ser ouvidos antes de serem tomadas decisões daquele género, 

lamentado que a interveniente já se tivesse ausentado sem antes ter ouvido a opinião das 

Forças Políticas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao acordo entre o PAN e o Partido Socialista da Freguesia, indagou 

sobre a questão das beatas, um ponto que necessitava de divulgação e de sensibilização 

sobre o que era a beata tal como lhe dar um fim adequado, e como seria isso feito. ------- 
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Outra questão que tinha prendia-se com o pombal contracetivo, cuja construção 

devia estar concluída até ao final daquele mês, suspeitando que a mesma iria passar para 

o ano seguinte, ficando o PAN a aguardar que essa obra aconteça, e a continuar a 

apostar no acordo que tinham feito com a Junta. ------------------------------------------------ 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia alertou para o facto de que o ponto 

seguinte da Ordem de Trabalhos, a Informação Escrita, era o mais adequado para a 

colocação de certas questões, em vez de as mesmas serem colocadas no Período Antes 

da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Deputado Rui Seixas, do BE, saudou todos os presentes, e reforçou a ideia 

defendida pelo BE de que o estacionamento continuava caótico na Freguesia, tal como 

admitido pela própria Presidente, sendo o estacionamento noturno o maior problema, 

sem que a EMEL consiga resolver essa questão, não passando por uma questão de 

ordenamento, mas sim por uma questão de falta de espaço. No entanto, a Junta de 

Freguesia não podia manter a Freguesia como refém da sua opção política de chamar a 

EMEL sem antes garantir uma solução de estacionamento prática para os moradores. --- 

Relativamente ao Clube Musical União, compreendia a resposta da Senhora 

Presidente, que não se podia imiscuir no funcionamento de uma Associação, mas 

achava engraçado ver o financiamento de Protocolos, como o da Fundação Benfica, 

com valores avultados, independentemente do seu mérito, e ao mesmo tempo deixar as 

Associações da Freguesia, que tinham pessoas motivadas, que queriam fazer desporto e 

chamar os jovens a participar, à deriva. O BE achava aquelo facto preocupante, do 

ponto de vista da Junta de Freguesia e do ponto de vista da proximidade do Poder Local 

com as pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado José Ferreira, do PS, saudou os presentes e indicou que pretendia dar 

nota sobre o sentido de voto do PS quanto aos vários documentos apresentados. ---------- 

Indicou que, por uma questão de coerência, o PS iria novamente votar contra o Voto 

de Pesar referente a Adelino Amaro da Costa e Francisco Sá Carneiro, sem que 

tivessem algo contra o valor daquelas personagens, mas não achava que as Assembleias 

de Freguesia fossem o local apropriado para lhes fazer a memória anual, havendo tantos 
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outros que poderiam igualmente ser trazidos, tanto enquanto partidos e como sociedade 

civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, demonstrando que nada tinham contra as personagens em si, indicou que o PS 

votaria a favor no Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Freitas do Amaral, uma vez 

que tinha acontecido naquele ao e parecia lógico, ao PS, que se fizesse o memorial na 

primeira Assembleia após o seu falecimento. --------------------------------------------------- 

Propôs que se juntassem os Votos de Pesar e que fosse feito um minuto de silêncio 

conjunto, caso as restantes Forças Políticas estivessem de acordo. -------------------------- 

Relativamente ao Voto de Protesto por incumprimento, referiu que havia algo que 

não estava a bater certo, uma vez que o que tinha sido combinado com o Deputado 

Pedro Cardoso, em virtude do estudo que a CML estava a realizar relativo à área dos 

cuidados continuados, tinham achado por bem, com a sua concordância, que após o 

levantamento das necessidades e respostas que o município estava a levar a cabo, e 

enquadrando naquele trabalho da Cidade a própria resposta para a Penha de França. 

Referiu que o acordo não seria de iniciativa da Junta de Freguesia, carecendo de 

entidades privadas, creditadas, que se chegassem à frente e que teriam o apoio da Junta. 

Indicou que não compreendia o porquê de a questão de incumprimento não ter sido 

levantada anteriormente, e ser levantada na sua ausência. ------------------------------------- 

Relativamente às Recomendações do PCP, indicou que nada tinha o PS contra a 

cobertura de um pátio nem contra um parque infantil, mas conforme indicado, e bem, o 

assunto tinha sido abordado na reunião descentralizada e a cobertura no pátio seria 

colocada pela Junta. Quanto ao parque infantil, o PS concordava com a sua necessidade, 

no entanto existiam uma série de intervenções pensadas, algumas com recurso a fundos 

europeus, esperando que o parque infantil seja enquadrado naquele conjunto de 

intervenções. Referiu que através do BIP/ZIP estava prevista a construção de um Centro 

Comunitário, que necessitou de alterações, indicando que o espaço previsto seria uma 

boa localização para a construção do parque infantil. ------------------------------------------ 

Relativamente à proposta da recolha seletiva, apresentada pelo CDS/PP, referiu que 

nada tinham contra o conteúdo em si, o texto quase obrigava a Junta a obrigar a Câmara, 
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indicando que caso houvesse uma alteração do texto para que a Junta sensibilizasse a 

Câmara para o estudo sobre aquela recolha seletiva, o PS votaria favoravelmente. ------- 

Relativamente à Recomendação das Passadeiras, nada tinham contra que a Freguesia 

da Penha de França fosse uma Freguesia piloto, mas a decisão tinha de ser da CML, 

achado estranho que ainda não tivesse sido adotado aquele sistema, uma vez que era tão 

bom, mas era uma proposta a ter em conta, dado que era para o benefício de todos, mas 

subsistia a dúvida do porquê de ainda não terem ainda sido implementadas em Lisboa, e 

a proposta não indicava em que é que se baseavam as mesmas. ------------------------------ 

Quanto ao 25 de Novembro, achou estranho que ninguém se tivesse referido àquele 

Voto, indo o PS votar contra, mantendo a coerência do ano anterior, parecendo haver 

uma intenção de transformar o 25 de Abril no 25 de Novembro, quase querendo dizer 

que o 25 de Novembro era a data fundadora da Democracia em Portugal. Se era essa a 

ideia, o PS iria determinantemente votar contra. O 25 de Abril era uma data única. ------ 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, indicou que o PSD iria subscrever a o 

Voto de Pesar em Memória de Adelino Amaro da Costa e Francisco Sá Carneiro, o 

Voto de Pesar relativo a Diogo Freitas do Amaral e a Moção do CDS/PP referente ao 25 

de Novembro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que Diogo Freitas do Amaral tinha sido fundador do CDS/PP, que tinha 

participado na AD e a sua última participação política tinha sido como Ministro do PS, 

no governo do Eng. José Sócrates, e acharia estranho se o PS votasse contra a honra e a 

memória de um vulto da democracia portuguesa, quer se gostasse ou não da pessoa. ----- 

Relativamente ao 25 de Novembro, indicou que o PS estava no direito de votar 

contra o que quisesse, e tendo em conta que já tinham tido aquela discussão no ano 

anterior, não o iria repetir, e sendo um evento em que o PS tinha participado ativamente, 

em defesa da democracia em Portugal, representando o 25 de Abril a Liberdade e o 25 

de Novembro a implementação da Democracia em Portugal. --------------------------------- 

Relativamente à Avenida Afonso III, relembrou que o PSD tinha apresentado uma 

Moção, havia cerca de um ano, sobre o refilamento do passeio e a colocação de 

estacionamento em espinha da Avenida Afonso III, sem que nada tivesse sido feito até à 

data. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 



   
 

Página 17 de 57 

  

Parabenizou o Executivo pela iluminação de Natal na Parada do Alto de São João, 

mas referiu que da Parada para baixo parecia não existir mais Freguesia, uma vez que 

não havia iluminação de Natal na Avenida Afonso III, uma das artérias principais da 

Freguesia, ainda com algum comércio, e uma vez que as pessoas estacionavam lá o 

carro para apanhar o metro, que não sabia qual seria uma vez que a estação de Arroios 

estava encerrada, provavelmente essas pessoas também gostariam das luzes de Natal 

naquela zona. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Bairro Horizonte, questionou sobre o que tinha acontecido ao 

BIP/ZIP do Centro Comunitário e ao dinheiro dos tijolos, e tendo em conta que tinha 

sido votado, como podia ter sido alterado, relembrando que existia lá um espaço 

comunitário para os moradores, inaugurado pelo PSD, ainda no tempo da Freguesia de 

São João, e que tinha sido encerrado pelo PS. --------------------------------------------------- 

A Bancada do PS cedeu tempo à Bancada do CDS/PP, uma vez que só tinha 53 

segundos para intervir. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Deputado Sofia Peralta, do CDS/PP, sobre ao Voto em Memória de Adelino 

Amaro da Costa e Francisco Sá Carneiro, indicou que compreendia que existiam figuras 

ilustres no PS e que o PS gostassem de fazer memória, mas nenhum deles tinha sido 

vítima de um atentado e como tal o CDS/PP fazia questão, na Casa da Democracia, de 

relembrar esse atentado, fazendo-o em todas as Assembleias de Freguesia e 

Assembleias Municipais. --------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Moção do 25 de Novembro, achava curioso que a Penha de França 

fosse a única Freguesia em que o PS votava contra o 25 de Novembro, indicando que o 

documento tinha sido redigido em colaboração com alguns Membros do PS. -------------- 

Relativamente ao Voto de Protesto, indicou que o Deputado Pedro Cardoso lhe tinha 

pedido, encarecidamente, para referir aquela questão, uma vez que tinha tentado várias 

vezes, em vão, marcar uma reunião, tendo o documento sido redigido com as 

informações por ele prestadas, sendo 6 meses um período mais do que adequado para 

verificar junto das entidades competentes e marcar uma reunião para continuar o 

diálogo sobre os trabalhos, o que não se tinha verificado. ------------------------------------- 
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Relativamente às passeiras com boa visibilidade, indicou que o Executivo Socialista 

da Amadora tinha implementado aquela medida, e com excelentes resultados, 

aconselhando a consultarem os seus camaradas socialistas da Amadora. ------------------- 

Relativamente à Recomendação sobre os resíduos, indicou que a mesma tinha sido 

apresentada na CML, pelo que não pretendia “entalar” ninguém, elogiando o CDS/PP, 

no documento, todo o trabalho levado a cabo pela CML, mas era um facto que era 

necessário exercer uma pressão, uma vez que era apanágio do PS prometer e adiar e não 

cumprir, e como tal o CDS/PP relembrava, sem melindrar, que existiam propostas que 

tinham sido prometidas e que não estavam a ser cumpridas. ---------------------------------- 

O Deputado Daniel Oliveira, do PCP, referiu que pretendia dar algumas notas. ------- 

Referiu, caso não estivesse em erro, que a zona de travessia do Terreiro do Paço já 

tinha uma sinalética semelhante à indicada pelo CDS/PP. ------------------------------------ 

Relativamente ao 25 de Novembro, indicou que a Europa estava a passar por um 

momento de revisionismo histórico bastante intenso, e cujos resultados se viam, 

parecendo que Portugal ia igualmente passar pelo seu, passando o 25 de Novembro a ser 

a data da fundação da Democracia e o 25 de Abril tinha sido um mero acaso e um mero 

aparte na História de Portugal, esperando, daqui a uns anos, para ver o resultado daquele 

revisionismo, desejando boa sorte para todos quando estiverem a levar com as 

consequências do mesmo. -------------------------------------------------------------------------- 

Recordou que no ano anterior o PCP tinha apresentado uma proposta sobre o Bairro 

Horizonte, que era muito mais abrangente, onde era pedida uma requalificação mais 

alargada e mais estruturante no próprio bairro, derivando a questão do parque infantil de 

uma promessa inscrita no Orçamento da Junta do ano anterior, sendo essa a razão pela 

qual o PCP a tinha trazido, uma vez que não podia esperar por mais promessas de 

projetos estruturantes. ------------------------------------------------------------------------------- 

Terminou por dar uma nota à Mesa, indicando que se estavam a aprovar Atas com 

oito meses, pedindo à Mesa que assumisse a responsabilidade, sem que fosse, de alguma 

forma, transferida para o Funcionário da Junta que dava apoio à Assembleia, pedindo 

que fosse feito o esforço para que fossem apresentadas com uma maior brevidade. ------- 
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A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia reconheceu a razão do Deputado do 

PCP, e indicou que a Mesa iria providenciar para que tais situações não fossem 

recorrentes, como aliás não o eram. --------------------------------------------------------------- 

O Deputado Paulo Pais, do PS, indicou que pretendia refutar algumas afirmações 

proferidas pelo CDS/PP. ---------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Voto de Protesto por incumprimento relativamente à Rede de 

Cuidados Continuados, indicou que a Junta tinha cumprido integralmente aquilo a que 

tinha sido concordado, e que tinha sido inscrever no seu orçamento o necessário apoio 

financeiro para que se viesse a constituir aquela rede de cuidados continuados. Referiu 

que a informação que tinham tido por parte da Junta era que tinha sido feito o contacto 

com as associações que prestavam, ou que estavam vocacionadas para prestar, aquele 

tipo de apoio e as mesmas não tinham demonstrado qualquer interesse a recorrer àquele 

apoio financeiro para promover aquele serviço à população, e como tal não havia 

qualquer incumprimento, e sendo o CDS/PP portador daquela mesma informação não se 

entendiam as razões para a apresentação daquele Protesto. ----------------------------------- 

Relativamente à questão das passadeiras, indicou que não eram especialistas em 

passadeiras nem eram técnicos de mobilidade, percebendo que havia algum fascínio por 

parte do CDS/PP em relação a passadeiras, sabendo que tinham proposto, noutras 

Freguesias, passadeiras às cores, querendo na Penha de França passadeiras às luzes, 

talvez, por ventura, por estarem na época natalícia, remetendo as luzes para a época, 

mas relembrou que o grande objetivo das passadeiras era obter segurança rodoviária, e 

segurança para os peões, havendo várias soluções de passadeiras e soluções técnicas que 

podiam promover aquela mesma segurança. Indicou que existiam na Freguesia, e até 

junto à sua casa, uma passadeira com um sinal luminoso onde se podia pressionar um 

botão que mudava o semáforo para os veículos, podendo o peão atravessar em 

segurança sem ser necessário ter luzes de LED a acender e a apagar. Lembrou, também, 

que existiam passadeiras sobrelevadas bem perto dali, que também promoviam, por sua 

vez, a mesma segurança rodoviária. Lembrou, ainda, que na Rua Morais Soares havia 

locais com uma pintura no pavimento para sinalizar a passadeira, e que existiam N 

soluções técnicas e que, portanto, o PS não conseguia entender o fascínio pelas 
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passadeiras. Referiu que o que era importante e necessário era promover a segurança 

rodoviária e era nesse sentido que a Junta devia recomendar à CML para implementar as 

soluções técnicas, tendo a CML o know how técnico para implementar aquela mesma 

segurança rodoviária. ------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do 25 de Novembro, tal como tinha indicado no ano 

anterior, o Partido Socialista, felizmente, orgulha-se da história recente de Portugal, 

tendo sido um dos protagonistas da história recente de Portugal, ao contrário de outros 

que queriam agora celebrar o 25 de Novembro por nome do 25 de Abril, tendo o PS 

estado na primeira linha do 25 de Abril, tendo gente exilada no dia 24 de abril, que 

pugnava pela Democracia em Portugal, ao passo de que quem agora queria celebrar o 

25 de Novembro não estava tão preocupado com a democracia no dia 24 de novembro. - 

Citando o PCP, indicou que havia uma tentativa de revisionismo histórico, que 

pretendia transformar o 25 de Novembro como data fundadora da Democracia em 

Portugal, sendo que essa data era, efetivamente o 25 de Abril, sendo importante na 

consolidação da democracia portuguesa o 25 de Novembro, não sendo menos 

importantes as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte, não eram menos 

importantes as primeiras eleições para o Poder Local, não era menos importante a 

fundação do Serviço Nacional de Saúde, não era menos importante a generalização do 

ensino, não era menos importante a adesão à CEE – hoje União Europeia, e por aí fora, 

tendo o Partido Socialista acompanhado todos aqueles momentos históricos de 

consolidação da democracia portuguesa. Indicou não contassem com o PS para criar 

fraturas na sociedade portuguesa, nem para criar um sentimento de extremar de posições 

que era mau e que poluía o ambiente democrático. --------------------------------------------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, evocou o artigo 56º do Regimento de 

forma a poder fazer um Protesto pelas declarações proferidas pelo Deputado do PS, 

sendo-lhe dada a palavra pela Mesa. -------------------------------------------------------------- 

Nesse sentido questionou quem eram os “outros” que no dia 24 de novembro não 

estavam preocupados com a democracia, uma vez que atirar uns “outros” para o ar, sem 

especificar, podiam ser “todos”, especialmente proferindo-o olhando para a bancada 

oposta, não se devendo querer referir ao PCP, nem ao PAN, que não existia, nem ao 
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PSD que também não existia na altura, e como tal questionava quem eram os “outros”, 

sabendo que não havia liberdade sem democracia, havendo quem defendesse a 

existência de outros tipos de liberdade, em que a democracia não entrava, mas Portugal 

atravessava um processo revolucionário e o 25 de Novembro veio fundamentar as 

razões pelo qual o 25 de Abril tinha criado, a criação da liberdade e da democracia. 

Referiu que relembrar o 25 de Novembro era tão importante como relembrar o 25 de 

Abril, porque, se calhar, nem o PS nem o PSD existiriam se o 25 de Novembro não 

tivesse acontecido, tendo já discutido aquela questão várias vezes. Indicou que 

compreendia que o PS tivesse de governar à esquerda, mas chocava-o que mudasse 

tanto aquilo que tinha sido a sua essência histórica, dado que tinha o PS como um 

Partido democrático, que sempre o tinha sido, de uma esquerda democrática que sempre 

tinham afirmado ser, e lamentava que não felicitassem o 25 de Novembro e que 

tivessem problemas em aprovar Votos a relembrar Adelino Amaro da Costa e Francisco 

Sá Carneiro naquela Assembleia de Freguesia, referindo que nas Assembleias de 

Freguesia ao lado o PS agia de maneira diferente consoante os seus atores políticos, 

lamentando que o PS na Penha de França estivesse tão extremado. -------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, evocou igualmente o artigo 56º do 

Regimento de forma a poder fazer um Protesto pelas declarações proferidas pelo 

Deputado do PS, sendo-lhe dada a palavra pela Mesa. ----------------------------------------- 

Indicou que estava a receber mensagens do Deputado Pedro Cardoso, que estava a 

assistir à Sessão, e que negava categoricamente o que o deputado do PS tinha acabado 

de afirmar, e citou-o “A Senhora Presidente, na reunião tida a 7 de junho, 

comprometeu-se a dar andamento ao processo”. ----------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia alertou que a intervenção não estava 

a utilizar a figura de um Protesto, mas sim a de uma intervenção, não podendo fazer 

declarações, e o que estava a ser feito era uma declaração e um esclarecimento. ---------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, referiu que era um protesto na medida em 

que as declarações proferidas não correspondiam à verdade. Elucidou, ainda, de que não 

se tratava de “cuidados continuados”, mas tratava-se sim da “Rede de Cuidadores”, 

pelo que o Deputado do PS se devia de informar melhor sobre o conteúdo da 
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documentação que tinha sido apresentada e protestava, pois, uma vez que as declarações 

do Deputado do PS tinham sido proferidas com base no desconhecimento. ---------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia referiu que naquela Assembleia se 

tentava não ter aquele tipo de linguagem, pelo que não a iria permitir, podendo tudo ser 

dito tudo, mas de forma correta e era isso que exigia. ------------------------------------------ 

O Deputado Paulo Pais, do PS, utilizando a figura de contraprotesto, referiu que 

achava estranho que um elemento do CDS/PP não conhecesse o Orçamento da Penha de 

França. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Referiu, ainda, que no dia 24 de novembro, quem não lutava pela Democracia o 

Senhor Deputado do PSD lá saberia. ------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia alertou para o facto de que o 

documento apresentado pelo CDS/PP, sobre o 25 de Novembro, sob a figura de Moção, 

não o era, uma vez que não continha parte deliberativa, sendo sim uma Saudação, 

solicitando a sua alteração dado que não poderia ser aceite como Moção. ------------------ 

A Deputada do CDS/PP, Sofia Peralta, concordou com a alteração indicada. --------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia recordou a proposta do PS em fazer 

um minuto de silêncio conjunto, que só podia ser feito caso ambos os Votos de Pesar 

fossem aprovados. ----------------------------------------------------------------------------------- 

– Voto de Pesar nº1 – “À Memória de Adelino Amaro da Costa e Francisco Sá 

Carneiro” – apresentado pelo CDS/PP, e subscrito pelo PSD, constava do seguinte: ---- 

“Dia 4 de Dezembro, fez 39 anos que, num desastre de aviação, provado como 

atentado pela X Comissão de Inquérito da Assembleia da República, cujo relatório final 

foi concluído em maio de 2015, faleceram, Adelino Amaro da Costa e Francisco Sá 

Carneiro, bem como os respetivos acompanhantes e pilotos da aeronave. ----------------- 

Francisco Sá Carneiro foi um político português, um grande humanista de visão 

cristã que marcou incomensuravelmente, o século XX português, cuja ação política 

deixou uma marcas indelével na sociedade, infelizmente falecido em circunstâncias por 

todos conhecidas, apenas com 46 anos. ---------------------------------------------------------- 

Uma personalidade que enriquecia o panorama político nacional, amado pelo povo 

que se revia nas suas prioridades como Primeiro-Ministro reformador. ------------------- 
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Um homem que lutou e conseguiu, uma superação da sociedade portuguesa em 

relação aos traumas e divisões do então passado recente, promovendo, em simultâneo o 

desenvolvimento económico do país, a abertura de negociações com a CEE que seria 

seguida pelos governos seguintes, mas, e sobretudo, conseguindo restabelecer a ordem 

política com o regresso dos militares aos quarteis e a extinção do Conselho da 

Revolução. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adelino Amaro da Costa foi um dos fundadores do CDS, brilhante parlamentar e o 

primeiro civil a ocupar, como notável mestria, o lugar de Ministro da Defesa Nacional, 

no Governo da Aliança Democrática, presidido por Francisco Sá Carneiro. -------------- 

O seu génio está refletido também em textos, como a Declaração de Princípios do 

CDS, os Escritos de Governo e os Depoimentos sobre Defesa Nacional, que registaram 

o seu pensamento extremamente sagaz e evoluído. A sua memória vai sendo avivada 

pela sua dimensão intelectual e ação política, que ainda hoje são reconhecidas como 

determinantes na construção e consolidação da democracia na 3ª República. ------------ 

Não deixa de ser impressionante constatar que as grandes batalhas que o Adelino 

Amaro da Costa empreendeu não estão concluídas: da luta contra o desequilíbrio 

demográfico à reforma do Estado, da liberdade de escolha na Educação ao reforço da 

sociedade civil e da iniciativa privada; da defesa da Família ao aprofundamento do 

projeto Europeu. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Não obstante a morte precoce de ambos, Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da 

Costa continuam a ser grandes referências nacionais como políticos sérios e 

responsáveis, que se empenharam ativamente na construção de um país desenvolvido e 

democrático. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Portugal sofre de um mal crescendo, existe um enorme fosso entre políticos e 

eleitores, onde forças extremistas conquistam terreno, à esquerda e à direita. Nesta 

perspetiva importa recordar o exemplo daqueles que, com seriedade e convicção, 

procuraram pela sua ação política construir um País mais democrático, livre, justo e 

solidário. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A eleita do CDS/PP, em conjunto com os Eleitos do PSD, propõem que a Assembleia 

de Freguesia da Penha de França, na sua reunião de 13 de dezembro de 2019, 
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delibere: Prestar homenagem a Adelino Amaro da Costa e Francisco Sá Carneiro, bem 

como demais acompanhantes do voo fatídico, no 39º Aniversário da sua morte, com um 

minuto de silêncio.” --------------------------------------------------------------------------------- 

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 9 3 - - 1 1 

Votos contra - - 3 1 - - 

Abstenção - - - - - - 

O Voto de Pesar nº1 foi Aprovado por Maioria ------------------------------------------ 

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

– Voto de Pesar nº2 – “À Memória de Diogo Freitas do Amaral” – apresentado 

pelo CDS/PP, e subscrito pelo PSD, constava do seguinte: ----------------------------------- 

“Diogo Pinto de Freitas do Amaral nasceu na Póvoa de Varzim em 23 de junho de 

1941. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no 

ano de 1963, foi um notável académico especializado em Direito Administrativo. Em 

1984 chegou a professor catedrático e cumpriu cinco mandatos como presidente do 

Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa. -------------------------------------- 

Porém, o seu reconhecimento público advém principalmente da atividade política 

que iniciou no pós 25 de Abril de 1974 quando, num ato de grande coragem, fundou o 

CDS - Centro Democrático Social, um partido de centro direita, que visava representar 

esta corrente política num ambiente maioritariamente esquerdizante, dando a Portugal 

um regime verdadeiramente plural. É, também, por isso, considerado um dos 

fundadores da democracia portuguesa. ---------------------------------------------------------- 

Foi o primeiro presidente do CDS, de 1974 a 1982, e de novo de 1988 a 1991. ------- 

Ao serviço do CDS foi eleito deputado da Constituinte de 1975 travando um combate 

contra a aprovação de uma Constituição ideológica e socialista. Foi deputado entre 

1976 e 1983 e entre 1991 e 1993. ----------------------------------------------------------------- 

Foi Conselheiro de Estado de 1974 a 1975. ------------------------------------------------- 

Fez parte do VI Governo constitucional na qualidade de Vice-Primeiro Ministro e 

Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo assumido a função de Primeiro-Ministro 

interino após a morte de Francisco Sá Carneiro. ---------------------------------------------- 
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Integrou o VIII Governo constitucional com as funções de Vice-Primeiro Ministro e 

Ministro da Defesa Nacional. --------------------------------------------------------------------- 

Em 1986 foi o candidato do CDS e do PSD para Presidente da República tendo 

perdido tangencialmente, na segunda volta, para o candidato Mário Soares. ------------- 

Em 1992 afasta-se definitivamente do partido que fundara. ------------------------------- 

Em 2005, após a vitória eleitoral do Partido Socialista integra, como independente, 

o XVII Governo Constitucional, na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros. -- 

A sua extensa carreira política teve também relevo internacional: de 1981 a 1983 foi 

Presidente da União Europeia das Democracias Cristãs e foi Presidente da Assembleia 

Geral da ONU no biénio de 1995/96. ------------------------------------------------------------ 

Sobre o Portugal que ajudara a construir mencionou as vitórias e insucessos no 

segundo volume das suas memórias políticas, dando nota, também, do seu principal 

anseio: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Para mim - que era intrinsecamente um professor universitário e que sempre 

considerei a Política sobretudo como um dever cívico, a cumprir em momentos difíceis 

da vida nacional - as seis eleições em que participei não me deram nunca uma vitória 

pessoal. Mas, no plano intelectual, posso dizer com sinceridade que me sinto realizado. 

Ter razão antes do tempo não me deu votos suficientes: mas o tempo veio a dar-me 

razão. Portugal tem hoje um modelo que eu defendi desde 1974: democracia civil, 

economia social de mercado e integração europeia. ------------------------------------------- 

Fico feliz por isso. Não apenas por ter tido razão: mas sobretudo por achar que esta 

era, e é, a melhor solução para Portugal. ------------------------------------------------------- 

Quer isto dizer que - aposentado como professor, retirado como figura pública e 

tendo posto termo à vida política ativa - estou satisfeito com o que a minha geração deu 

a Portugal nos últimos 35 anos? ------------------------------------------------------------------ 

Não, não estou. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Reconheço que a minha geração, bem como a anterior, deu imenso a Portugal desde 

1974 e fez o país progredir em três décadas tanto como a generalidade dos países 

europeus só progrediu em cinco ou seis decénios. --------------------------------------------- 
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Mas falhámos quase por completo em três pontos essenciais: não conseguimos 

manter um crescimento económico acelerado, não melhorámos a qualidade e os 

conteúdos do ensino secundário; e, sobretudo, não fomos justos, nem eficazes, nem 

generosos, no combate à pobreza, na redução das desigualdades e na generalização da 

solidariedade social. -------------------------------------------------------------------------------- 

Oxalá a próxima geração, hoje no poder, se sinta compelida a fazer mais e melhor 

no campo da justiça social.” ----------------------------------------------------------------------- 

Freitas do Amaral foi também um escritor multifacetado, com mais de 50 livros em 

áreas distintas como o Direito, Ciência política, biografia, história, romance e teatro. -- 

Foi agraciado com várias condecorações e distinções nacionais e estrangeiras, entre 

as quais se destacam a Grã-Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo de 

Portugal (1983); Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal (1994) e a 

Grã-Cruz da Antiga, Nobilíssima e Esclarecida Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, 

do Mérito Científico, Literário e Artístico de Portugal (2003). ------------------------------- 

Morre em Cascais a 3 de outubro de 2019, com 78 anos. --------------------------------- 

A eleita do CDS/PP, em conjunto com os Eleitos do PSD, propõem que a Assembleia 

de Freguesia da Penha de França, na sua reunião de 13 de dezembro de 2019, 

delibere: Prestar homenagem a Diogo Feitas do Amaral, com um minuto de silêncio.” - 

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 9 3 - - 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - 3 1 - - 

O Voto de Pesar nº2 foi Aprovado por Maioria ------------------------------------------ 

Foi cumprido um minuto de silêncio conjunto pelos dois Votos de Pesar. -------------- 

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

– Voto de Protesto – “Incumprimento do acordo estabelecido referente à 

implementação da Rede de Cuidadores Informais e respetivo Gabinete de Apoio ao 

Cuidador na Freguesia da Penha de França” – apresentado pelo CDS/PP, cuja parte 

deliberativa constava do seguinte: ---------------------------------------------------------------- 

“A eleita do CDS/PP nesta Assembleia de Freguesia da Penha de França solicita: -- 
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1. Voto de protesto pelo incumprimento do acordo estabelecido referente à 

implementação da “Rede de Cuidadores Informais na Freguesia da Penha de 

França”; --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que seja agendada de imediato, na presença dos eleitos desta Assembleia de 

Freguesia uma data para implementação urgente da “Rede de Cuidadores 

Informais na Freguesia da Penha de França”; ------------------------------------ 

3. Que seja agendada de imediato, na presença dos eleitos desta Assembleia de 

Freguesia uma data para dar início à criação de um “Gabinete de Apoio ao 

Cuidador”.” ----------------------------------------------------------------------------- 

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor - 3 3 - 1 1 

Votos contra 8 - - - - - 

Abstenção - - - 1 - - 

O Voto de Protesto foi Reprovado por Maioria ------------------------------------------ 

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

– Voto de Saudação – “25 de Novembro de 1975” – apresentado pelo CDS/PP, do 

qual não constava qualquer parte deliberativa, foram lidos apenas os últimos dois 

parágrafos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Neste longo e complexo processo, o 25 de Novembro está associado, por um lado, à 

vitória da democracia representativa e ao respeito pela vontade popular livremente 

expressa pelos portugueses sobre todas as tendências totalitárias do exercício do 

poder. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por outro lado, à vitória da democracia representativa como espaço de afirmação 

de todas as opiniões e sensibilidades, através da não exclusão de qualquer força ou 

movimento partidário da vida democrática.” --------------------------------------------------- 

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor - 3 - - 1 - 

Votos contra 8 - 3 1 - - 

Abstenção 1 - - - - 1 

A Saudação foi Reprovada por Maioria --------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Recomendação nº1 – “Colocação de cobertura no pátio da Escola Básica 

Professor Oliveira Marques” – apresentada pelo PCP, cuja parte deliberativa constava 

do seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Assim, face ao anteriormente exposto, os eleitos do PCP vêm por este meio propor 

na Assembleia de Freguesia de dia 13 de Dezembro, que esta delibere recomendar à 

Junta de Freguesia: --------------------------------------------------------------------------------- 

1. A reposição de uma cobertura que se adeque ao espaço exterior em questão e 

que permita o acesso dos alunos a este espaço sem que as condições 

atmosféricas o impeçam; -------------------------------------------------------------- 

2. Que esta intervenção aconteça o mais brevemente possível, possibilitando o 

usufruto pelos alunos da mesma ainda no ano lectivo de 2019/2020. ----------- 

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 9 3 3 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Recomendação nº1 foi aprovada por Unanimidade --------------------------------- 

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

– Recomendação nº2 – “Parque Infantil no Bairro Horizonte” – apresentada pelo 

PCP, cuja parte deliberativa constava do seguinte: --------------------------------------------- 

“Assim, tendo em conta o exposto e o facto de, até à data, tal estrutura não ter sido 

construída, nem existirem indícios no local que indiquem qualquer movimentação nesse 

sentido, os eleitos do PCP vêm por este meio propor na Assembleia de Freguesia de dia 

13 de Dezembro, que esta delibere recomendar à Junta de Freguesia: --------------------- 

• A construção imediata de um parque infantil no Bairro Horizonte, dando 

assim resposta à Recomendação de 20 de Abril de 2018 desta Assembleia e 

cumprindo o prometido nas Opções do Plano do ano que agora termina.” ---- 
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O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 9 3 3 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Recomendação nº2 foi aprovada por Unanimidade ------------------------------------ 

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

– Recomendação nº3 – “Avançar para a Implementação de um Sistema de 

Recolha Seletiva Porta-a-Porta de Resíduos Orgânicos nas Áreas Habitacionais com 

Edifícios Mais Recentes e Continuar o Alargamento do Sistema Existente a Novos 

Estabelecimentos de Hotelaria e Restauração da Freguesia da Penha de França” – 

apresentada pelo CDS/PP, cuja parte deliberativa constava do seguinte: -------------------- 

“Nesse sentido, a eleita do CDS/PP propõe na Assembleia de Freguesia da Penha de 

França, na sua Sessão Ordinária de 13 de dezembro, se recomende à Câmara 

Municipal de Lisboa que: -------------------------------------------------------------------------- 

1. Implemente o mais rapidamente possível a recolha seletiva porta-a-porta de 

resíduos orgânicos nas zonas habitacionais com edifícios mais recentes, que 

tenham "casas de lixo" com condições para armazenar pelo menos mais um 

contentor para resíduos orgânicos, para além dos já existentes, e que 

continue a promover o alargamento do atual sistema de recolha seletiva 

porta-a-porta de resíduos orgânicos a novos estabelecimentos de hotelaria, 

restauração e similares; --------------------------------------------------------------- 

2. Desenvolva e promova campanhas de sensibilização e informação eficientes 

e eficazes, devidamente direcionadas para os dois públicos-alvo a atingir 

(Residentes e Estabelecimentos de hotelaria, restauração e similares - Canal 

HORECA), baseadas nas melhores práticas disponíveis e pensadas de modo 

a aumentar efetivamente os quantitativos dos resíduos orgânicos a recolher 

seletivamente pela CML e a, simultaneamente, melhorar a sua qualidade 

(através da diminuição dos níveis de contaminação), potenciando assim a 

sua valorização orgânica; ------------------------------------------------------------- 
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3. Informe esta Assembleia sobre a data prevista para o arranque do sistema de 

recolha seletiva porta-a-porta de resíduos orgânicos nas áreas residenciais, 

dado que a sua implementação no terreno não deverá ser protelada tendo em 

conta os benefícios económicos e ambientais que trará para a nossa 

Freguesia da Penha de França.” ----------------------------------------------------- 

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 9 3 3 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Recomendação nº3 foi aprovada por Unanimidade ------------------------------------ 

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

– Recomendação nº4 – “Passadeiras de Prevenção com Boa Visibilidade” – 

apresentada pelo CDS/PP, cuja parte deliberativa constava do seguinte: -------------------- 

“Deste modo, a eleita do CDS/PP na Assembleia de Freguesia da Penha de França, 

reunida em sessão ordinária a 13 de dezembro de 2019, propõe que esta Assembleia 

delibere recomendar ao Executivo da Junta de Freguesia da Penha de França que 

intervenha junto do executivo da CML, mova as devidas diligências para que o sistema 

possa ser implementado na Freguesia gradualmente, tendo como prioridade as zonas 

mais sensíveis e com maior fluxo de transeuntes.” --------------------------------------------- 

O documento obteve a seguinte votação: ----------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor - 3 3 1 1 1 

Votos contra 9 - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

A Recomendação nº4 foi reprovada por Maioria com recurso ao Voto de 

Qualidade da Senhora Presidente da Mesa ---------------------------------------------------- 
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-------------------------------- PONTO NÚMERO QUATRO ------------------------------ 

Informação Escrita da Senhora Presidente, de 1 de agosto a 31 de outubro de 2019 e 

Informação Financeira de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2019 

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

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, indicou que iria dar 

resposta a alguns dos pontos colocados no Período Antes da Ordem do Dia e que 

estariam melhor colocados naquele ponto. ------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do reordenamento do estacionamento da Avenida Afonso 

III, colocada pelo PSD, indicou que a razão para a qual o projeto ainda não tinha sido 

iniciado prendia-se com o facto de só naquela altura ter vindo a delegação de 

competências para a Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão das luzes de Natal, referiu que a política da Junta tinha 

sempre sido investir no núcleo central e depois indo variando as outras zonas que eram 

mais dispersas, dado que o investimento nas iluminações ainda era significativo, e uma 

vez que o propósito das iluminações era dinamizar o comércio local, nas artérias com 

mais comércio, sendo, no entanto, sensíveis aos pedidos da população para colocar 

iluminação natalícia nas suas ruas, tentando manter o equilíbrio possível, sem conseguir 

agradar a todos, dado o grande número de ruas da Freguesia e a impossibilidade de as 

iluminar a todas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão da EMEL, colocada pelo PCP, achava necessário fazer uma 

correção à ideia que perpassava de que a EMEL apenas se dedicava ao estacionamento 

tarifado de superfície, estando os estacionamentos efémeros a seu cargo, e era a EMEL 

que iria elaborar o projeto de estacionamento para a Avenida Mouzinho de 

Albuquerque, nomeadamente junto à Escola Patrício Prazeres, com uma intervenção 

bastante grande, quer ao nível dos semáforos, quer ao nível das passadeiras, quer ao 

nível da colocação de sensores, a pedido conjunto das Juntas de Freguesia da Penha de 

França e de São Vicente, de modo a travar a sinistralidade rodoviária que, infelizmente, 

acontecia naquela artéria, achando ser de justiça dar aquela nota à Assembleia. ----------- 

Relativamente ao parque infantil no Bairro Horizonte, referiu que estando prevista 

uma intervenção da CML naquela zona, quando a Junta tentava desencadear todos os 
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procedimentos que antecediam uma intervenção daquela natureza, levantamentos 

topográficos, tentar determinar a localização certa para o parque infantil, a reposta 

técnica que vinha da CML, que a Junta tinha de aceitar apesar de não agradar, era que 

estando previstas intervenções, nomeadamente nas acessibilidades e arruamentos do 

bairro não era possível, sob pena de ser feito um investimento avultado e que teria de 

ser desfeito e refeito, e só depois de estarem as intervenções completas é que se saberia 

ao certo onde se podia construir o parque infantil. Frisou que era aquela a única razão 

pela qual o parque infantil ainda não tinha sido construído. ----------------------------------- 

Relativamente ao toldo da Escola Prof. Oliveira Marques, era um facto que a CML 

tinha, havia um ano, na reunião descentralizada, assinalado o conhecimento da 

existência daquele problema, e lamentava que, no decorrer do ano, a CML não tivesse 

decidido delegar na Junta os meios e as competências para o fazer. Referiu que só na 

última reunião descentralizada a CML tinha indicado que iria delegar aquela 

competência na Junta, e quando ela viesse a Junta iria executá-la. --------------------------- 

Relativamente à questão dos Cuidadores Informais, referiu que uma vez aceite a 

proposta do CDS/PP, a Junta tinha, de facto, acomodado aquela verba no seu 

Orçamento, mas havia uma necessidade fundamental para que aquele projeto pudesse ir 

adiante que era a manifestação de interesse, quer por parte da Paróquia de São João 

Evangelista, quer por parte da Paróquia da Penha de França, em desenvolver aquele 

projeto, sem que nunca o tivessem feito no decorrer das reuniões em que tinham estado 

presentes. Indicou que as paróquias questionavam o que fariam às pessoas após as 

verbas terminarem. A Junta não tinha encontrado, da parte das paróquias, as entidades 

que tinham experiência e que estavam vocacionadas para aquele tipo de intervenção, 

nenhuma manifestação de vontade em participar e o que tinha sido acordado com o 

CDS/PP tinha sido o financiamento de um projeto-piloto a ser desenvolvido por 

parceiros, e nunca pela Junta, e tendo consciência da importância daquele projeto para o 

CDS/PP, e por iniciativa do CDS/PP na CML, tinha sido anunciado pela CML de que 

iria ser feito um levantamento, ao nível da cidade de Lisboa, das respostas existentes 

naquela área, do cuidador informar, e que seria a própria CML a tomar a iniciativa de 

apresentar um plano naquela área, e tendo quem conta que poderiam haver candidaturas 
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e verbas para projetos, fazia sentido a Junta associar-se. Caso não houvessem respostas 

da parte da CML e caso continuasse a não haver vontade da parte das paróquias em 

participar, não haveria nada de novo, podendo, no entanto, assumir o compromisso de 

questionar a CML sobre o que pretendia fazer após o levantamento sobre o cuidador 

informal e que pudesse orientar a intervenção da Junta naquele domínio, sem que a 

CML tivesse qualquer intervenção naquela área e seria estranho, e extemporâneo, que 

uma Junta de Freguesia, com o seu orçamento, se adiantasse a fazer uma coisa que a 

própria CML não tinha. O que tinha dito ao eleito do CDS/PP quando houvesse aquele 

levantamento teriam novidades e que nessa altura voltariam a falar, não tendo, no 

entanto, havido quaisquer novidades, e como tal não tinham voltado a reunir. ------------- 

Relativamente à extensão do estacionamento tarifado de superfície, da EMEL, para 

zonas que não estavam anteriormente contempladas, referiu que os processos da EMEL 

eram sempre precedidos de uma consulta pública no qual os moradores se podiam 

pronunciar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão dos pombais contracetivos, a Junta acompanhava 

inteiramente a manifestação de que, de facto,  já deviam de ter acontecido mas que, por 

motivos vários e aos quais a Junta era totalmente alheia, ainda não tinham acontecido, e 

como tal a Junta continuava a aguardar a possibilidade de desenvolver aquele projeto, 

tendo a Junta pedido imediatamente a sua extensão à Freguesia aquando da tomada de 

conhecimento da sua implementação em Benfica. ---------------------------------------------- 

Relativamente ao projeto das beatas, indicou que iriam abrir inscrições para os 

comerciantes que se quisessem associar àquele projeto para que pudessem receber em 

janeiro os recipientes adequados. ----------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão sobre a Fundação Benfica, indicou que, sem prejuízo da 

explicação do projeto no ponto concreto da Ordem de Trabalhos, a Junta de Freguesia 

apoiava todos os Clubes e Associações que tivessem projetos que podiam ser apoiados, 

tanto nos temos da Lei como nos termos do Regulamento de Apoios às Coletividades e 

Associações. Referiu que a Fundação Benfica era um caso relativamente diferente, uma 

vez que a Fundação Benfica tinha projetos de responsabilidade social, que iriam ser 

desenvolvidos na Freguesia, em moldes e graus diferentes, e um deles em concreto, o 
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que constava do Ponto 8 da Ordem de Trabalhos, era financiado, visto ser um projeto de 

grande envergadura ao nível do ensino e das escolas, sendo financiado tanto pela 

Fundação como pela Junta, e como tal não se tratava de um apoio à Fundação Benfica, 

sendo errado dizê-lo, não carecendo a Fundação Benfica de apoios da Junta de 

Freguesia da Penha de França. --------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Informação Financeira, referiu que pretendia acrescentar que quanto 

à execução do orçamento da receita a mesma se encontrava nos 65% e que a da despesa 

se encontrava nos 42%, e que se explicava com as verbas dos Protolocos de Delegação 

de Competências e que os mesmo ainda se encontravam numa fase de preparação, e daí 

a ligeira diferença entre a execução da receita e da despesa. ---------------------------------- 

O Deputado Jorge Neves, do PSD, saudou todos os presentes e recordou uma 

anomalia que já vinha a reportar havia vários meses, na Rua Artur Paiva, e sabendo que 

não era uma questão diretamente com o Executivo, questionou se tinham existido 

insistências junto da EDP relativamente ao problema do candeeiro que impedia a 

circulação de carros de bebé ou cadeiras de rodas. --------------------------------------------- 

Questionou se tinham sido feitos pedidos à CML relativamente à questão sobre a 

calçada e os pilaretes junto ao Largo da Penha de França. ------------------------------------ 

Indicou que, também na Rua da Penha de França, havia uma zona no empedrado 

onde, quando chovia, a água ficava retida, dento recentemente tomado lá banho, 

recordando que já tinha reportado aquela questão havia bastante tempo, sem ter 

qualquer resposta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que deveria de haver uma maior preocupação com o ambiente e sugeriu que 

a Junta fizesse alguma ação se sensibilização relativa ao assuno. ---------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, solicitou um esclarecimento à Senhora 

Presidente da Junta, tendo em conta que a CML já tinha estabelecido protocolos com a 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e com a Associação Desenvolvimento de 

Iniciativas para a Vida, no âmbito da Rede de Cuidadores, um projeto desenvolvido em 

estreita colaboração com as Juntas de Freguesia, e os parceiros das Comissões Sociais 

de Freguesia, encontrando-se o referido projeto a ser implementado em diversas 

freguesias, tendo já iniciado em Arroios. Indicou aquela informação estava a ser 
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divulgar que tanto pela CML como pela Freguesia de Arroios, tendo já sido realizada 

uma Feira do Cuidador, e segundo, informação dada pelo Pedro Cardoso, haviam 

Paróquias na Freguesia interessadas no projeto da Rede de Cuidadores. Solicitou 

esclarecimentos uma vez que a informação prestada pela Senhora Presidente era 

contrária àquela. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Deputada Conceição Sobrinho, do PAN, esclareceu que tinha participado na 

reunião sobre a EMEL, na Escola Patrício Prazeres, e que lhe tinha parecido que o 

Senhor Vereador tinha apresentado um projeto já pronto a ser implementado, e que a 

questão que tinha colocado se prendia com a ordem das coisas, nomeadamente fazer a 

apresentação antes da discussão e levantamento das necessidades da população. --------- 

Relativamente ao Plano Local de Intervenção Integrada, com crianças, jovens e 

famílias, tendo trabalhado com jovens em risco, tinha-lhe suscitado uma preocupação ao 

ler aquele ponto, referindo que residia perto da Paróquia de São Francisco de Assis, 

onde existiam muitas casas abandonadas, e o recinto era usado por muitas crianças e 

jovens que faltavam às aulas e que também iam para as ditas casas abandonadas, e 

questionou se aquele projeto também contemplava aqueles jovens, sendo aquele recinto 

bastante grande e que podia ser usado para realizar diversas atividades de cariz social ou 

cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão dos pombais, referiu que existia uma senhora que já tinha 

colaborado com Benfica e Arroios, que já tinha bastante experiência, e que estava 

disponível para colaborar com a Penha de França, conforme já tinha indicado a Vogal 

Maycon Santos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Rui Seixas, do BE, referiu que gostava de reiterar algumas questões que 

já tinha colocado em Sessões anteriores, relativamente à área da Saúde, indicando que 

continuava a achar estranho, nos tempos que corriam, como é que um posto médico que 

oferecia consultas de especialidade, cujo tempo de espera no Sistema Nacional de Saúde 

era superior a um ano, ter apenas 7 consultas por dia quando oferecia 7 especialidades, e 

onde a Junta de Freguesia podia ser um ponto de encontro na área da saúde via-se cada 

vez mais defraudada a saúde das populações. Nesse sentido questionou que esforços 

reais e práticos estava a Junta de Freguesia a fazer para trazer mais especialidades ou 
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para conseguir reforçar o serviço existente, uma vez que havia a oferta e a necessidade, 

mas as pessoas não estavam a recorrer ao Posto Médico, o que era estranho, e quais os 

motivos que a Junta de Freguesia apontava para aquela situação, ilustrando que 

qualquer farmácia do interior do Alentejo conseguia registar mais do que 49 medições 

de tensão arterial num dia. Questionou de que forma poderiam melhorar os resultados 

de serviços prestados à população, denotando uma certa falta de acessibilidades aos 

serviços que a Junta fornecia. ---------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à Bolsa Solidária Animal, outra questão que tá tinha sido levantada 

em diversas Comissões, pugnando pela transparência e divulgação dos critérios de 

atribuição, tendo sido dada a informação às várias Forças Políticas de quais seriam os 

critérios e de que as pessoas tinham acesso a essa mesma informação no site, mas essa 

informação não estava de todo disponível. Solicitou que a mesma fosse divulgada. ------ 

O Deputado Jorge Neves, do PSD, questionou se já estava disponível o relatório do 

incêndio ocorrido no verão, e caso estivesse, solicitou, também como membro do grupo 

de Proteção Civil, que o mesmo lhe fosse enviado. -------------------------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, relativamente ao parque infantil no Bairro 

Horizonte, questionou se o mesmo iria incluir os baloiços inclusivos para crianças com 

limitações, seguindo a Recomendação aprovada em 2018. ------------------------------------ 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, cumprimentou os munícipes que 

assistiam à transmissão em direto, e indicou que pretendia tecer algumas considerações, 

tendo em conta que a intervenção da Senhora Presidente relativa ao papel da EMEL e 

da mobilidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que, durante o período eleitoral, a EMEL tinha adquirido duas lojas na Rua 

Heróis de Quionga e na Rua Marques da Silva, para abrir à população como parques de 

estacionamento, em substituição do parque que ia ser construído na Favorita. 

Questionou o que era feito daqueles parques de estacionamentos e se mesmo não iria 

acontecer na parte baixa da Freguesia. Indicou que ficava contente com a intervenção da 

EMEL junto à Patrício Prazeres, e lamentou que tivessem de ter estado 2 anos à espera 

de um CDC para poderem intervir na Avenida Afonso III, tendo a EMEL podido 

intervir enquanto empresa de mobilidade. Notou que a defesa acérrima que a Senhora 
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Presidente fazia da EMEL enquanto empresa de mobilidade, devendo investir nas zonas 

onde iria posteriormente entrar, e questionou se a EMEL tinha, ou não, entrado na 

Freguesia a pedido da Junta de Freguesia, uma vez que era dito tanto pelo Senhor 

Presidente da CML como pelo Senhor Presidente da EMEL, que a EMEL apenas 

entrava a pedido do Executivo da Junta. --------------------------------------------------------- 

Relativamente à Informação Escrita, referiu que a mesma não trazia novidades, e 

questionou quando terminaria a intervenção na Praça Paiva Couceiro. Indicou que 

ficava feliz com a retirada da cerca e por, ao fim de um ano, poderem dar por completa 

a intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Daniel Oliveira, do PCP, indicou que gostaria de colocar algumas 

questões relativas à Informação Escrita. --------------------------------------------------------- 

Referiu a indicação de que se mantinham 5 bancas desocupadas no Mercado de 

Sapadores, o que correspondia a uma percentagem elevada, e já se encontravam 

desocupadas havia bastante tempo, sem que se denotasse qualquer proatividade por 

parte da Junta para resolver aquela questão, trocar o frontão do mercado parecia não ser 

a única coisa a fazer para dinamizar o espaço. -------------------------------------------------- 

Relativamente ao Posto Médico, e partilhando as questões colocadas pelo BE, referiu 

que os números apresentados era bastante reduzidos tendo em conta o investimento que 

tinha sido feito no espaço e para o facto de se manterem os profissionais, e se chegarem 

à conclusão de que não havia procura por parte da população, convinha tentar perceber 

quais as razões. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionou se o iPenha tinha acabado, visto não haverem quaisquer referências ao 

mesmo e referiu que o PCP estava extremamente curioso em saber quanto tinha custado 

a aplicação e o que se tinha feito com ela, que verbas tinham estado ali envolvidas, mas 

formalizariam aquelas questões posteriormente, ficando-se pelo tinha sido lapso ou se 

não estava a funcionar de todo. -------------------------------------------------------------------- 

Indicou que posteriormente iriam discutir o protocolo com a Fundação Benfica, 

querendo que ficasse bem claro que nada o movia contra a Fundação Benfica, mas 

haviam verbas muito avultadas envolvidas e, curiosamente, na Informação Escrita, o 

capítulo 5 era dedicado ao Desporto e Associativismo e quando se ia ler, o 
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Associativismo já tinha caído no caminho ou perdido, e o resto do capítulo era triste de 

ler, o que levava o PCP a questionar algo que o PCP já vinha a dizer desde o início e 

que tinha a ver com a falta de preocupação do Executivo com o que acontecia na 

Freguesia e com as Forças Vivas da Freguesia, havendo verba para fazer um protocolo 

com uma entidade externa da Freguesia, e com uma quantia avultada, e apesar de já ter 

ouvido as explicações, não se admirava que tivessem conseguido um projeto daqueles 

tendo em conta as quantias envolvidas, e em contrapartida via-se o estado do 

Associativismo na Freguesia, com culpas próprias, mas era possível fazer um pouco 

mais pelo Associativismo na Freguesia. Lamentou que houvesse muita aposta oca na 

cidadania, com a participação individual em aplicações e em orçamentos participativos, 

mas não havia qualquer esforço em procurar e em “escarafunchar” a cidadania 

participativa e o associativismo, algo que implicava trabalho e implicava conhecer a 

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

Por último referiu que tinham sido entregues 3 Requerimentos na Sessão Ordinária 

de 15 de abril, sobre os parques caninos, sobre os pombais contracetivos e sobre o bem-

estar animal, esterilização e outros assuntos, sem que tivessem obtido qualquer resposta 

até à data, tendo sido o prazo de resposta ultrapassado em 7 meses. -------------------------  

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, indicou que tinha mais duas questões a 

colocar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Referiu que a Estrada de Chelas ainda se encontrava encerrada e questionou se já 

sabiam que lá iria acontecer. ----------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Posto Médico, reiterou o que o PSD dizia desde o início, 

comprovando-se que o Posto estava a perder utentes desde que tinha reaberto na nova 

localização, tendo vindo a verificar-se uma redução mensal no número de consultas, o 

que era lamentável, pois o Posto Médico era uma mais valia ao serviço da população e 

que tinha vindo a perder a sua utilidade para a população, esperando que não 

terminassem o serviço. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Indicou que na última reunião descentralizada da CML tinha sido indicado que o 

eixo da Praça Paiva Couceiro iria ser aberto, o que significava que o edifício da Morais 

Soares seria demolido, e como tal queria saber o como, o quando e o porquê, não tendo 
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sido dado conhecimento à Assembleia de Freguesia, tendo a Assembleia de autoriza a 

cedência do espaço, a não ser que a CML tivesse expropriado o espaço – sabendo que 

tal não era a prática da CML –, uma vez que o edifício era património da Junta de 

Freguesia, tendo ouvido que a obra iria ser muito rápida, e questionou se havia alguma 

pretensão e qual era, e se tinham havido alguns contactos da CML naquele sentido. ----- 

Questionou ainda se algum dos CDC que estava previsto tinha alguma coisa a ver 

com a Calçada da Cruz da Pedra e com a Rua José Sobral Cid, indagando se iria ser 

feita alguma alteração naquela zona, uma vez que os moradores lhe tinham colocado a 

questão recentemente. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, ainda relativamente à Rede de Cuidadores 

Informais, indicou que a proposta que tinha sido apresentada tinha tido como base um 

protocolo assinado entre a CML e a Santa Casa da Misericórdia, no valor de cerca de 

100 milhões de euros, e questionou se a Junta de Freguesia já tinha reunido com a Santa 

Casa para saber se havia alguma disponibilidade para a cedência de verbas para 

financiar a Rede de Cuidadores na Freguesia, se tinha havido alguma reunião e em que 

datas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, em resposta ao 

eleito do PSD, Jorge Neves, indicou que a Junta continuava a insistir junto da EDP, em 

relação ao candeeiro da rua Artur Paiva, mas a EDP era lenta nas suas respostas. --------- 

Referiu que também tinham colocado a questão do Largo da Penha de França, que o 

eleito também tinha exposto na reunião descentralizada da CML, tendo ouvido a mesma 

resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do incêndio, indicou que ia insistir relativamente ao envio 

do relatório, mas que na reunião descentralizada tinham referido que tanto a CML como 

a sua Proteção Civil tinham retirado ensinamentos e que iam estender ao resto da 

Cidade o dispositivo que existia para o Parque de Monsanto, e que passaria a vigiar 

melhor as áreas expectantes doravante. ---------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão dos Cuidadores, colocada pelo CDS, indicou que por lapso 

não se tinha lembrado de mencionar que tinham cumprido a parte do acordo, com a 

realização de um workshop onde esteve presente o eleito Pedro Cardoso, e a realização 
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da Feira do Cuidador, e mais do que isso tinham levado o eleito à reunião da Comissão 

Social de Freguesia onde o mesmo projeto tinha sido apresentado, onde também estava 

representada a Santa Casa, onde nenhum parceiro tinha demonstrado interesse em 

agarrar no projeto. Frisou que a Junta se tinha comprometido a disponibilizar a verba, e 

estava considerada no Orçamento, mas não era a Junta que ia executar o projeto, mas 

sim os parceiros, e os parceiros não tinham demonstrado interesse. Folgava muito em 

saber que na Freguesia de Arroios, na Paróquia de Arroios, existia um projeto daquele 

tipo e uma escola de enfermagem, e gostava muito de ter na Penha de França uma 

Paróquia que estivesse interessada em desenvolver o projeto, mas não tinham, não se 

substituindo a Junta de Freguesia aos seus parceiros. Comprometeu-se em pedir à CML 

o levantamento que ficou de fazer quanto às respostas existentes na Cidade, e indicou 

que a Junta estava inteiramente disponível para financiar o projeto piloto nos exatos 

termos em que ele tinha sido acordado, desde que existissem parceiros que o quisessem 

levar por diante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do parque infantil, indicou que já havia um equipamento 

inclusivo no parque do jardim Bulhão Pato, e que estava aberta à hipótese de colocar 

mais equipamentos no parque infantil que seria construído no Bairro Horizonte. --------- 

Relativamente à questão da Rua Sousa Viterbo, e o estacionamento nessa rua, era 

questão diferente da questão da EMEL, e indicou que a Junta tinha obtido a delegação 

de competências para o reordenamento do estacionamento daquela rua, tendo em vista 

uma entrada posterior da EMEL naquela rua, mas eram situações diferentes e 

cronologicamente afastadas, tendo o Senhor Vereador explicado um projeto que já 

estava a ser desenvolvido pela Junta no sentido de preparar os passeios para o momento 

em que viesse a acontecer a intervenção da EMEL. -------------------------------------------- 

Relativamente às casas em frente à Paróquia de São Francisco de Assis, referiu que 

também era uma questão diferente, tendo em conta que o terreno era privado, tal como 

as casas, um caso de um clube que tinha falecido e que ainda não se tinha conseguido 

que as casas fossem demolidas, o que constituía um problema naquela zona, havendo 

uma proposta da Junta de Freguesia, inserida no Plano de Pormenor da Calçada das 
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Lajes, na qual se pretendia negociar com o proprietário o ajardinamento e requalificação 

daquele espaço, ainda que o terreno fosse privado. --------------------------------------------- 

Relativamente à questão do pombal contracetivo, admitiu a disponibilidade da Junta 

para reunir com todas as pessoas que estivessem interessadas em ajudar na tarefa do 

pombal contracetivo, tendo o pombal de Benfica demonstrado que não era possível 

tratar da questão apenas com voluntários, necessitando de um cuidado e manutenção 

que não eram compatíveis apenas com voluntariado carecendo de ser cuidado pelos 

serviços da Junta de Freguesia, mas alegrava-se por saber que haviam interessados a 

quererem trabalhar com a Junta. ------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do Posto Médico, referiu que não podia haver mais 

divulgação do que aquela que a Junta já fazia, e havia uma circunstância que devia ser 

levada em conta, que tinha a ver com o período a que dizia respeito aquela Informação 

Escrita, que contemplava o verão, altura em que o Posto Médico se encontrava 

encerrado ou que teria menos procura em virtude das férias, refletindo-se nos números 

indicados, e apesar do valor baixo das consultas o mesmo não se podia comparar ao 

valor de uma taxa moderadora de uma consulta de especialidade. Referiu que o Posto 

Médico sempre tinha tido um custo elevado para a Junta de Freguesia, tratando-se de 

uma alternativa para quem tivesse disponibilidade financeira para suportar o custo de 

uma consulta privada que se apresentava como alternativa a um serviço público 

financiado pelos impostos de todos os cidadãos. Voltou a elucidar que o Posto Médico 

da Freguesia de São João tinha sido criado antes da existência do Serviço Nacional de 

Saúde e, nessa altura, supria uma lacuna existente, mas após o 25 de Abril passou a 

constituir uma alternativa privada, a um preço mais reduzido, mas nunca podia competir 

com o SNS, e não servia para todas as pessoas. ------------------------------------------------- 

Elucidou que o Posto Médico também vivia da generosidade dos médicos que lá 

prestavam serviço, não havendo tamanha procura que levasse a Junta a achar que era 

necessário aumentar a capacidade de resposta, e sempre que possível eram aumentadas 

as suas valências, tendo a última sido a Pediatria, que viu a divulgação na revista da 

Junta e ofereceu-se para colaborar. Referiu ainda que o Posto Médico era servido por 

uma carreira de autocarro, e que os médicos estavam contentes com as instalações e 
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possibilidade de estacionamento. Mencionou ainda a deslocação da enfermeira ao Clube 

Musical União, para fazer as medições de tensão arterial e colesterol, uma vez que era 

uma zona necessitada, e também porque tinha encerrado a farmácia da Rua Barão de 

Sabrosa, e a partir do dia 8 de janeiro passariam também a ser feitas nas instalações do 

Sporting Clube da Penha, mas essas mesmas medições também eram feitas nas 

farmácias e centros de saúde, sendo o serviço do Posto de Enfermagem um 

complemento, sem que se pretendesse que esgotasse toda a sua capacidade. --------------- 

Relativamente aos critérios de atribuição de apoios da Bolsa Solidária Animal, 

confessou que estava persuadida de que os mesmos se encontravam no site da Junta, 

mas indicou que se não estivessem iriam estar, e esclareceu que os critérios passavam 

por uma avaliação socioeconómica dos agregados familiar, dentro dos mesmo moldes 

da Comissão Social de Freguesia praticados em toda a cidade de Lisboa, pelo que não 

tinham nada de misterioso. ------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente à Rua Heróis de Quionga, referiu que a CML tinha, efetivamente, 

comprado a garagem no intuito de responder à perda de estacionamento no Caracol da 

Penha, e não na Favorita, tendo a Junta acompanhado de perto o projeto, mas a 

implementação do estacionamento estava a revelar-se difícil de implementar, do ponto 

de vista técnico, sendo um espaço que tinha falta de ventilação. O estacionamento iria 

ser construído, mas não ao ritmo desejável. ----------------------------------------------------- 

Relativamente à questão sobre a Estrada de Chelas indicou que iria pedir informação, 

dado que não tinha nenhuma informação recente sobre o assunto. --------------------------- 

Relativamente ao Polo da Morais Soares referiu que se a CML viesse a demolir o 

edifício, teria de articular com a Junta de Freguesia, decorrendo os trâmites normais que 

se impunham, mas não tinha ainda acontecido nada nem agiria a CML à revelia da Junta 

nem a Junta agiria à revelia da Assembleia. ----------------------------------------------------- 

Relativamente às bancas do Mercado, referiu que a Junta estava obrigada a cumprir o 

disposto no Regulamento Municipal, e eram lançados concursos que ficavam desertos. 

Indicou que a Junta continuava a solicitar à CML um investimento na requalificação do 

Mercado, e que provavelmente acabaria como uma delegação de competências, tanto 

das instalações como da filosofia subjacente ao que ali se fazia, à semelhança do que 
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tinha acontecido por toda a Cidade, sendo da opinião de que o modelo de Mercado 

exclusivamente de banca estava ultrapassado, estando o Mercado apenas a vender para 

comerciantes, não tendo uma capacidade de atração sobre os cidadãos singulares, mas 

mantinha-se a componente de estacionamento, uma componente importante numa 

Freguesia sem estacionamento. -------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao iPenha, indicou que o mesmo se encontrava em funcionamento, 

tendo estado em atualizações durante um tempo devido a um vírus informático e os 

números não eram fiáveis, sendo essa a explicação que apresentava para a sua remoção 

da Informação Escrita. ------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao Associativismo, voltavam sempre à questão do “ajudar a velhinha 

a atravessar a passadeira ou obriga-la a atravessar”, referindo que a Junta apoiava 

todas as Associações e Clubes que tivessem atividade desportiva e cultural mas a Junta 

estava obrigada por Lei a apoiar quem tivesse atividade e não podia obrigar os Órgãos 

Sociais dos Clubes a reunirem e a manterem vivos os Clubes ou a terem atividade 

desportiva de molde a que pudesse ser apoiada através de um contrato de 

desenvolvimento desportivo, sendo qualquer manifestação de interesse naquele sentido 

acolhida e apoiada, mas a Junta não se podia substituir aos Clubes. ------------------------- 

Relativamente à Calçada da Cruz da Pedra, indicou que não havia nenhum Contrato 

de Delegação de Competências para a requalificação do espaço público circundante, 

estando, no entanto, a ser estudada uma intervenção, sendo uma zona que carecia de 

requalificação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, sumarizou as respostas da Senhora 

Presidente como um “a culpa é dos outros”, solicitado que assumisse que a localização 

do Posto Médico tinha sido um erro, uma vez que não servia a maior parte dos utentes 

da Freguesia, não se podendo desculpar com o Sistema Nacional de Saúde – que não 

tinha medicina dentária – nem com o mês de agosto, uma vez que em todas as 

Informações Escritas se viam os número de utentes a diminuir. ------------------------------ 

Relativamente às lojas compradas pela CML para colmatar a falta de estacionamento 

no Caracol da Penha, eram então forçados a admitir que o espaço foi comprado por um 
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preço exorbitante sem qualquer estudo, passando apenas a ser propaganda eleitoral que 

não foi cumprida, sendo, de facto, culpa da CML. --------------------------------------------- 

Indicou que compreendia que a Junta não conseguia acorrer a todos e que tivesse 

parceiros, mas mais uma vez solicitava que assumissem as suas decisões. A EMEL 

tinha vindo para a Freguesia a pedido da Junta e o Posto Médico estava na Quinta do 

Lavrado porque a Junta o tinha colocado lá, e já não se tratava da Freguesia do passado, 

mas sim de uma Freguesia com um orçamento grande, com poder e capacidade de 

execução de obras elevado, e como tal que trabalhassem, sendo para aquilo que tinham 

sido eleitos e estava na altura de assumirem os erros tal como assumiam, com muito 

brio, aquilo que faziam de bom. ------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Rui Seixas, do BE, referiu que a média dos números relativos ao Posto 

Médico era igual à média dos números que constavam na Informação Escrita anterior, e 

se os números no período do inverno eram iguais aos do período de verão algo não 

estava certo. Referiu ainda que nunca tinha visto qualquer informação relativa ao Posto 

Médico afixada em placards ou mupis, e como tal não foi feito tudo o possível em 

relação a publicidade. Referiu ainda o folheto de divulgação dos serviços e preços do 

Posto Médico era um folheto A5 a preto e branco. --------------------------------------------- 

Em termos alternativos, continuou, se algo custava €28,00, e se os utentes não 

utilizavam, na realidade o Posto Médico não se assumia como uma verdadeira 

alternativa, conforme indicado, e se no Privado também haviam listas de espera e o 

valor por consulta era superior, não fazia sentido a não existência de listas de espera nas 

consultas de especialidade do Posto Médico, estando o SNS cada vez pior a nível de 

falta de profissionais e de infraestruturas, e se o Posto Médico se queria assumir como 

uma alternativa devia-se investir no mesmo e criar condições de fazer chegar a 

informação a todos os moradores. ----------------------------------------------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, solicitou um esclarecimento uma vez que a 

Senhora Presidente tinha indicado que o parque do Jardim Bulhão Pato era um parque 

inclusivo, tendo um equipamento adaptado, e questionou qual era o dito equipamento. 

Voltando a insistir na questão da Rede de Cuidadores, tendo o CDS tido a promessa 

de vários Executivos socialistas de que a mesma iria ser implementado, sem que 



   
 

Página 45 de 57 

  

estivesse a existir qualquer desenvolvimento, e referiu o anúncio constante no site da 

CML, referente à implementação do Projeto, em várias Freguesias de Lisboa, em 

parceria com a Ação para o Desenvolvimento de Iniciativas para a Vida e a com a 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, elaborado em estreita articulação com as 

Juntas de Freguesia e os parceiros as Comissões Sociais de Freguesia, indicou ainda os 

vários vídeos do Projeto de apoio ao cuidador da Freguesia de Arroios, e insistiu, 

novamente, se nos encontros e reuniões que tinha tido se tinham contactado a ADVITA 

ou a ESEL para que na Penha de França se desenvolvessem competências naquele 

sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, indicou que a 

EMEL tinha, obviamente, vindo a pedido da Junta de Freguesia, sem qualquer 

arrependimento ou reclamação, tendo um feedback muito positivo da parte dos 

moradores da colina da Penha de França, e prezava-se por assumir as suas 

responsabilidades, e a EMEL tinha vindo em boa hora. --------------------------------------- 

Relativamente à questão do Posto Médico, referiu que o meio mais eficaz de 

divulgação ao dispor da Junta era a revista, sabendo-o por experiência própria, e a 

revista chegava a cerca de 28 mil pessoas, sendo deixada nas caixas do correio e nos 

diversos estabelecimentos comerciais, sendo uma revista interessante e do gosto dos 

moradores. Indicou que o Posto Médico, tal qual ele existia, tinha um custo médio de 

€7500, sendo uma competência que dificilmente recairia sobre a Junta de Freguesia, 

tratando-se o Posto Médico de um complemento ao SNS, fazendo a Junta tudo o que 

estava ao seu alcance para que todos aqueles que podiam e queria pudessem aceder aos 

serviços do Posto Médico, mas os cuidados de saúde eram prestados, em primeira linha, 

pelo SNS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indicou que, segundo as informações que tinha, existia um baloiço adaptado no 

Jardim Bulhão Pato, mas teria de confirmar essa informação, e caso não existisse iriam 

colocar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente à Rede de Cuidadores, referiu que aquelas questões deviam de ser 

dirigidas à CML, e que também iria reforçar o pedido de informações, e que à Junta de 

Freguesia nunca tinha chegado nenhum contacto nem da ESEL nem da ADVITA, e 
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comprometeu-se em voltar a questionar a CML em relação ao avanço do levantamento 

das iniciativas das respostas de Rede de Cuidador Informal, que era o que estava 

publicamente anunciado pelo Senhor Vereador Manuel Grilo na AML. --------------------  

-------------------------------- PONTO NÚMERO CINCO -------------------------------- 

Proposta nº41/2019 – Orçamento e Opções do Plano para 2020 

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

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, referiu, 

relativamente à matéria orçamental, que os custos com Pessoal, Eleitos Locais e demais 

Colaboradores, incluindo profissões liberais, correspondiam a cerca de 61% das receitas 

do Orçamento inicial da Junta de Freguesia, ao qual acresciam os Protocolos de 

Delegação de Competências, que felizmente tinham vindo a crescer em valor e em 

quantidade, e aquele exercício do Orçamento conseguia garantir o financiamento da 

generalidade das competências e serviços da Junta de Freguesia. Deixou também a nota 

de que tinha havido um reforço no apoio aos Clubes e Coletividades da Freguesia bem 

como na Higiene Urbana. -------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, referiu que aquele Orçamento era um 

pouco mais do mesmo, em relação aos anteriores, não tendo a Senhora Presidente 

sequer mencionado as Grandes Opções do Plano, que eram iguais às do ano anterior. --- 

No entanto tinha algumas questões a colocar, muito particulares, nomeadamente à 

não discriminação dos CDC’s na Receita, estando prevista uma receita vinda da CML, 

calculando que ainda não soubessem quais seriam os projetos aprovados, solicitando a 

indicação sobre quais estavam contemplados, e que também figuravam no Plano 

Plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Outra questão que lhe suscitava alguma dúvida tinha a ver com o PREVPAP que 

tinha sido realizado, existindo, no entanto, verbas avultadas alocadas a Pessoal em 

Regime de Tarefa ou Avença, nomeadamente na área da Gestão Territorial, cerca de 

179000€, 107000€ no Desenvolvimento Social, 16000€ no Desporto, mais 50000€ na 

Educação, Juventude e Cultura, 4100€ nas Atividades Económicas, continuando por 

todas as Rúbricas, e tendo realizado o PREVPAP e integrado as pessoas na Freguesia, 
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questionou a razão para a continuação da existência daqueles valores avultados naquelas 

Rúbricas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao PPI, questionou sobre o Projeto Casa Aberta – Habitação, onde 

estavam alocados 50000€, questionou qual seria o equipamento desportivo da Freguesia 

onde iam investir 212000€, e questionou sobre o Bairro 100% Seguro, que calculava ter 

a ver com recalcetamento, onde iriam ser investidos 417000€, e sobre os outros 

400000€ em Requalificação de Equipamentos e Espaço Público, solicitou 

esclarecimentos sobre quais eram os Projetos Especiais, onde estavam alocados 

234000€, estando previsto um investimento de cerca de um milhão de euros em projetos 

de Espaço Público sem que a Assembleia soubesse a que projetos se destinavam, e 

tendo em conta as avultadas transferências da parte da CML, no valor de 1.300.000€, 

solicitando esclarecimentos sobre quais os projetos candidatos que tinham apresentado à 

CML e que obras iam ter na Freguesia em 2020. ----------------------------------------------- 

O Deputado Rui Seixas, do BE, relativamente às infraestruturas do parque da Junta, 

descrevendo nas Grandes Opções do Plano que iam continuar a pugnar pela 

conservação das infraestruturas, questionava se existiam condições técnicas e estruturais 

para a Junta assumir a gestão da Piscina Municipal. ------------------------------------------- 

Relativamente à questão da Saúde, e concordava que o Posto Médico era uma 

resposta complementar ao SNS, mas era uma resposta complementar numa freguesia 

bastante envelhecida, com cuidados deficitários a nível de saúde, e questionou a razão 

para a redução das verbas alocadas ao Posto Médico de 115000€ nos dois anos 

anteriores para 80000€ no Orçamento para 2020, tendo igualmente reduzido o 

investimento em material clínico, de 10000€ para 5000€, e questionou se a Junta achava 

que o projeto era para desaparecer. --------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, referiu que o 

Projeto Casa Aberta tinha a ver com CDC’s da área social, vocacionado para reparações 

e adaptações em casas de moradores, e referiu que tinha sido aquelas Delegações de 

competências na área social que tinham permitido estender o Transporte Solidário à 

Paróquia de São João Evangelista, tendo em conta a capacidade já esgotada do 

transporte da Freguesia, necessitando a Paróquia de uma carrinha para fazer entregas de 
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comida e recolha dos bens do Banco Alimentar, tendo a Junta optado pela compra de 

uma carrinha para colocar ao serviço da Paróquia tendo como contrapartida a colocação 

da capacidade excedentária existente ao serviço do Transporte Solidário da Junta de 

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

Sem prejuízo de prestar, posteriormente, mais esclarecimentos em detalhe, referiu 

que no projeto Bairro 100% Seguro estavam contempladas intervenções na Quinta do 

Lavrado, na Rua Marques da Silva, com rebaixamento de passeios, recolocação de 

calçada mista, uma requalificação do estacionamento na Praça António Sardinha, o 

projeto Escola 100% Segura contemplava a construção de um parque de estacionamento 

na Rua Luís Monteiro, a requalificação da acessibilidade pedonal na Rua Francisco 

Pedro Curado. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos equipamentos desportivos, referiu que estava prevista a 

requalificação do pavilhão do Varejense, informando que estavam em curso 

negociações com o Clube, precisando o equipamento de manutenção, de requalificação, 

e de conservação, e o Clube não tinha condições financeiras para as prover aquelas 

necessidades. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu ainda que estava prevista a requalificação e manutenção das salas do Espaço 

Multiusos, e nos Diretos Sociais estava prevista uma academia sénior, e a requalificação 

de lojas na Quinta do Lavrado para a criação de espaços de convívio para idosos. -------- 

Sobre os Projetos Especiais, esclareceu que eram naqueles projetos que estava 

inserido o reordenamento do estacionamento na Avenida Afonso III e também uma 

campanha de sensibilização a propósito da Capital Verde 2020. ----------------------------- 

Indicou que poderia fazer chegar toda aquela informação, posteriormente, para que 

pudesse ser devidamente escalpelizada. ---------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do BE, sobre a piscina e se a Junta estaria preparada, 

indicou que estaria que estar, tal como outras juntas de Freguesia que tinham assumido 

a gestão de grandes equipamentos desportivos em 2012, e que por motivos vários tal 

não tinha acontecido na Penha de França, e portanto quando a piscina estivesse pronta e 

viesse para a gestão da Junta, a Junta teria de se apetrechar para o efeito, tanto em 
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termos de profissionais como em termos de estruturas e espaços físicos e da necessária 

transferência financeira para o efeito. ------------------------------------------------------------ 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, referiu que não tinha obtido resposta em 

relação à questão das avenças e referiu que na gestão territorial existia um CDC 

referente a Direitos Sociais e questionou qual era a abrangência daquele CDC em 

relação à Gestão Territorial. ----------------------------------------------------------------------- 

Propôs que a Junta propusesse à CML alterar a localização do Posto Médico, e 

reabilitá-lo antes que terminasse, continuando a defender a opinião do PSD de que o 

problema era a sua localização não sendo a mesma boa para a população que costumava 

usufruir do Posto Médico, e gostaria de estar errado, mas o tempo e todas as 

informações davam razão ao PSD. ---------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, indicou que, apesar 

das instalações na Quinta do Lavrado serem incomparavelmente melhores, o fim das 

lojas que tinham sido cedidas não tinha sido aquele, e quando, eventualmente, a Junta 

de Freguesia tiver uma nova Sede, o Posto Médico será naquela Sede, sendo o objetivo 

ter um espaço físico que pudesse concentrar todos os seus serviços, tal como estavam 

antigamente na Junta de São João, mantendo outros espaços para outros efeitos, mas 

não aquilo não constituía qualquer novidade e estavam de acordo, apesar de não 

acompanharem a mesma elação de era o facto de ser na Quinta do Lavrado que impedia 

as pessoas de lá irem, ficando os utentes antigos utentes agradados com a hipótese de 

estacionamento, autocarro direto e com uma melhor qualidade dos serviços uma vez que 

as instalações eram novas e feitas de raiz para o efeito. ---------------------------------------- 

Relativamente à questão das avenças, referiu que na área da higiene urbana 

decorriam da necessidade de acorrer às necessidades de cantoneiros, e de uma forma 

célere poder contratar cantoneiros em necessidades sazonais para tarefas específicas. --- 

Relativamente ao protocolo dos Direitos Sociais, esclareceu que o tema do mesmo 

era interpretado com alguma latitude, havendo ou não uma relação mais ou menos direta 

com os direitos sociais, estando previstos estudos e projetos para intervenções que iam 

desde a criação de uma academia sénior na Quinta do Lavrado, à reabilitação dos 

Balneários da Alameda, como podia ser a reabilitação da área envolvente à Quinta do 
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Lavrado, como podiam ser a reabilitação das lojas das Torres do Alto da Eira para 

proporcionar um convívio sénior, algo que já tinha sido entre a CML e a Comissão de 

Moradores, como também podia passar pela aquisição da carrinha que tinha sido cedida 

à Paróquia de São João Evangelista, ou podia, inclusivamente, passar pela reabilitação 

das residências do Padre Damião, que eram objeto do Auto de Transferência e que 

estavam em negociação entre a CML, o Centro Paroquial e a Junta de Freguesia, sendo, 

portando, daquele tipo de intervenções que estavam a falar. ---------------------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que, regimentalmente, as 

reuniões da Assembleia só se podiam realizar até à meia noite, sendo precisamente 

aquela hora naquela altura, e que depois da conclusão da votação daquele ponto poria à 

votação a continuidade dos trabalhos ou se se marcaria uma Sessão Extraordinária para 

a conclusão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, referiu que tinha uma dúvida no que tocava 

aos equipamentos para os agrupamentos de escolas, e questionou se seria feito algum 

investimento em equipamentos de segurança junto às escolas Patrício Prazeres e Rosa 

Lobato Faria, tendo em conta as várias reclamações existentes relativas à insegurança 

junto às mesmas, e se aquele Orçamento englobada segurança extra para aquelas duas 

escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, indicou que tinham 

reunido com a Associação de Pais, CML, EMEL e a Junta de Freguesia de São Vicente, 

onde tinha sido focadas aquelas escolas, sendo que apenas a Patrício Prazeres pertencia 

à Freguesia da Penha de França, e onde tinham sido expostas, tando à Associação de 

Pais como à direção da Escola, as alterações que iriam ocorrer nos semáforos, 

passadeiras e sinalização no sentido de diminuir a sinistralidade rodoviária que existia 

naquela artéria. Concomitantemente também tinha sido abordada a questão da 

insegurança, sendo essas questões da competência da PSP, e tanto quanto sabia não 

existia nenhum projeto de instalação de videovigilância naquela zona, nem conhecia que 

existisse autorização da Comissão de Proteção de Dados para aquele efeito, mas a 

questão da insegurança era mais do lado de São Vicente, junto aos canaviais e às 

escadinhas, sendo, naturalmente, um problema que preocupava o Agrupamento, e a 
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Junta, sendo pedido um reforço de patrulhamento à PSP, nomeadamente à 11ª Esquadra, 

mas não estava previsto qualquer investimento em videovigilância nem em segurança 

privada junto à Escola Patrício Prazeres. --------------------------------------------------------- 

O Deputado Daniel Oliveira, do PCP, reportando-se às Grandes Opções do Plano, 

referiu que exista um mar de coisas que os diferenciavam e que já as tinham discutido, e 

como opções que eram tinham de as aceitar como tal e de as combatem tanto quanto 

possível, preferindo o Empreendedorismo ao Associativismo e as festas à Cultura, mas 

eram as ditas opções. -------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que tinha, no entanto, algumas questões, solicitando um esclarecimento 

dobre as mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Achava curioso que o Executivo já mencionasse concretamente o Vale de Santo 

António e a Praça Paiva Couceiro na nota introdutória, estando as coisas mais 

avançadas do que era do conhecimento da Assembleia, e solicitou que fosse partilhada a 

Assembleia, atempadamente, dados mais concretos, à medida que fossem chegando. ---- 

Referindo-se concretamente à Praça Paiva Couceiro, mencionou o parque infantil 

que tinha sido prometido para o Bairro Horizonte e que seria mais uma vez adiado 

porque a zona iria sofrer uma intervenção, e ao mesmo tempo a Praça Paiva Couceiro 

que tinha sido recentemente intervencionada, que tinha um parque infantil totalmente 

reestruturado recentemente, que tinha permanentemente o seu espaço requalificado, iria 

sofrer obras e uma intervenção de tal maneira que iria mudar completamente o que 

conheciam enquanto Praça Paiva Couceiro. Como tal, a explicação dada para não ser 

construído o parque infantil no Bairro Horizonte não pegava, tendo em conta aquele 

exemplo, mas a Praça Paiva couceiro era um postal da Freguesia, e tinha de estar 

sempre bonita, e o Bairro Horizonte, que ficava a 200 metros mais escondido, não era 

visível e como tal não interessava. ---------------------------------------------------------------- 

Referiu que estranhava a ausência de informação sobre a Parada do Alto de São João, 

ficando a dúvida se iria, ou não, haver a intervenção no local e em que moldes. ---------- 

Por último, referindo-se às “ruas amigas do peão”, uma intervenção camarária que 

requalificava a Avenida General Roçadas, e questionou se a intervenção prevista não 

era a que tinha acabado de ser feita recentemente. ---------------------------------------------- 
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Repetiu o esclarecimento dado pela Senhora Presidente de que seria para terminar o 

resto da artéria, sendo aquele esclarecimento que pretendia. ---------------------------------- 

Voltou, novamente, a solicitar informações concretas sobre os grandes projetos, 

assim que fosse possível. --------------------------------------------------------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, referiu que o Senhor Presidente da Câmara, 

na última reunião descentralizada, quando confrontado com as situações de falta de 

segurança junto às escolas Patrício Prazeres e Rosa Lobato Faria, tinha-se 

comprometido em solucionar imediatamente a situação de forma a deixar a população 

mais segura, e nesse sentido questionou quais tinham sido as diligências da Junta de 

Freguesia em adquirir equipamentos e que estivessem inseridos no Orçamento. ---------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, fez uma interpelação à Mesa indicando 

que o PSD cedia 10 minutos ao Executivo para poder responder às questões. ------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, agradeceu a 

cedência de tempo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu que tinha acabado de dar a nota de que a CML ia começar, já no período de 

interrupção letiva, o projeto de melhoria da segurança rodoviária na Avenida Mouzinho 

de Albuquerque, junto à escola Patrício Prazeres, estando em crer que era àquilo que o 

Senhor Presidente da CML se estava a referir na Reunião Descentralizada, sendo a 

situação da segurança privada e videovigilância uma questão completamente diferente. 

Esclareceu que já havia mais de dois anos que a Junta vinha a alertar a CML para as 

questões de falta de segurança rodoviária na Avenida Mouzinho de Albuquerque, que 

era uma via de acesso ao centro da Cidade, sendo necessária uma melhoria da 

semaforização, e iam ser instalados de sensores de velocidade, passadeiras iluminadas, 

mas que não tinham a ver com o tipo de passadeiras referidas pelo CDS, e iriam reforçar 

a pintura na via e a reforçar a sinalização vertical. --------------------------------------------- 

Relativamente às questões do PCP, comprometeu-se a dar mais informações sobre o 

Vale de Santo António assim que dispusesse dela. --------------------------------------------- 

Relativamente à Praça Paiva Couceiro, e no âmbito das solicitações da Junta de 

Freguesia referentes à requalificação de espaço público e conscientes da perda de 

estacionamento com a intervenção da EMEL nas zonas da Praça Paiva Couceiro, Parada 
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do Alto de São João e Bairro Lopes, a CML tinha decidido acionar o privado quem 

tinha sido dada a concessão da construção do parque de estacionamento subterrâneo, 

havia mais de 20 anos, e que por diversas razões não tinha sido concluída, e como tal 

iria avançar-se para a construção do mesmo e, simultaneamente, aproveitar que a antiga 

Sede da Freguesia de São João estava devoluta e demolir aquele edifício num futuro 

projeto de aumento do espaço pedonal na Praça Paiva Couceiro, diminuindo o tráfego 

automóvel naquela zona, permitindo uma fruição maior e melhor daquele espaço. Frisou 

que tudo aquilo fazia parte de um projeto a longo prazo que tinha sido discutido num 

período posterior ao da Informação Escrita, e como tal não podia estar nela plasmado, 

mas indicou que partilharia mais informação concreta assim que a tivesse. ---------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, referiu que tinha trazido uma Recomendação 

sobre passadeiras com boa visibilidade, cuja instalação seria junto às escolas por uma 

questão de segurança, tanto para as crianças como para os condutores, que alteravam as 

suas cores, tipo semáforo, Recomendação essa que tinha sido chumbada, para seu 

grande espanto, tendo em conta que a própria CML queria instalar na Freguesia 

passadeiras iluminadas junto às escolas. --------------------------------------------------------- 

O Deputado Paulo Pais, do PS, fez um Ponto de Ordem à Mesa no sentido em que 

estava a ser defendida uma proposta que já tinha sido chumbada. --------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, esclareceu que as fotografias que ilustravam 

a sua Recomendação eram ilustrativas e exemplificativas, existindo outras 

possibilidades, mas passavam todos por fazer funcionar em conjunto passadeiras com 

LEDs e semáforos de forma a alertar o peão e condutor. ---------------------------------- 

Indicou que num vídeo a Vereadora do CDS/PP, Conceição Zagalo, tinha falado 

sobre a questão da falta de segurança naquelas duas escolas, a todos os níveis, e 

nomeadamente a nível automobilístico, e a Senhora Presidente da Junta tinha referido 

que iam ser tomadas medidas que, como seria obvio, estariam contempladas no 

Orçamento. A sua questão prendia-se com o facto da a sua Recomendação ter sido 

chumbada, mas ao mesmo tempo iria ser institucionalizada na Freguesia, pela CML, e a 

interpelação do Senhor Deputado Paulo Pais, do PS, tinha feito parecer que a sua 

Recomendação não passava de um perfeito disparate, e deu o exemplo da Freguesia de 



   
 

Página 54 de 57 

  

Santa Clara que já tinha passadeiras iluminadas com LED, voltando a frisar que as fotos 

da sua Recomendação eram apenas uma ínfima parte das possibilidades, solicitando que 

toda a situação ficasse bem frisada em Ata. ----------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia indicou que tudo o que era dito 

durante as Sessões ficava gravado e era transcrito para a respetiva Ata. -------------------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, indicou que não se queria imiscuir na 

questão das passadeiras, mas tinha de referenciar duas situações. ---------------------------- 

Tendo em conta que estavam a discutir o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, 

e se nas Grandes Opções do Plano constava a projeção daquelas passadeiras, a discussão 

das mesmas cabia naquele ponto, quer o PS gostasse ou não, e como tal não percebia a 

reação do PS na Assembleia de Freguesia, supondo que não estavam suficientemente 

articulados com o Executivo, tendo chumbado uma Recomendação cujo teor constava 

das Grandes Opções do Plano, e não se imiscuiria na vida interna do PS, nem pretendia 

dar lições ao PS, no entanto não podiam criticar os outros partidos por levantarem as 

suas questões e por tentarem perceber as razões que levaram ao chumbo de uma 

Recomendação com um principio generalista, prendendo-se por tecnicalidades, e apesar 

de estarem presentes técnicos da área não estavam ali naquela condição. ------------------- 

Indicou também que todos eram livres de pensar, e para tal é que se tinha feito o 25 

de Abril e o 25 de Novembro, sendo livres de projetar o futuro e projetar uma Praça 

Paiva Couceiro diferente e nomeadamente a demolição da antiga Sede de São João, mas 

a questão que tinha colocado no pronto anterior era se já tinha conhecimento da 

existência de um projeto daquela dimensão na Freguesia, se a CML se estava a preparar 

para um projeto daqueles com um alargamento da via, tendo-o ouvido diretamente da 

boca do Vereador da Mobilidade, na Reunião Descentralizada, e o PCP também tinha 

levantado bem a questão, tendo em conta que se estava a discutir as Grandes Opções do 

Plano para 2020. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Paulo Pais, do PS, referiu, dirigindo-se à Deputada do CDS/PP, que 

possivelmente por falta de experiência não saberia, mas todas as deliberações tomadas 

naquela Assembleia de Freguesia ficavam em Ata,  
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Indicou que o PS não se tinha manifestado contra a segurança rodoviária, tendo sido 

bem claros na sua intervenção, e tinham frisado que existiam várias soluções e não 

apenas uma, nem estava nenhuma solução a ser rejeitada em detrimento de outra, e a 

solução indicada pela Senhora Presidente, que utilizava iluminação, era uma outra 

solução ainda, e portanto estavam todos de acordo. -------------------------------------------- 

A Deputada Sofia Peralta, do CDS/PP, esclareceu que sabia perfeitamente que a 

condução dos trabalhos era efetuada com mérito e excelência, mas por força de hábito e 

por experiência própria, que era bastante, falava nas Atas porque haviam outras 

Freguesia que não seguiam o exemplo da Penha de França e não incluíam muitas 

situações nas suas Atas nem continham 1/3 do que era dito pelos Autarcas das diversas 

Forças Políticas, daí o seu hábito de ter de pedir para ficar em Ata. ------------------------- 

O Orçamento para 2020 obteve a seguinte votação: --------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 - - - - 1 

Votos contra - - 3 - 1 - 

Abstenção - 3 - 1 - - 

- O Orçamento para 2020 foi aprovado por Maioria ------------------------------------ 

A Deputada do PS, Dina Monte, recusou a participação na votação deste ponto. ------ 

As Opções do Plano para 2020 obtiveram a seguinte votação: --------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 - - - - - 

Votos contra - 3 3 - 1 - 

Abstenção - - - 1 - 1 

- As Opções do Plano para 2020 foram Aprovadas por Maioria ---------------------- 

A Deputada do PS, Dina Monte, recusou a participação na votação deste ponto. ------ 

O Mapa de Pessoal para 2020 obteve a seguinte votação: -------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 - - - - 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção 1 3 3 1 1 - 

- O Mapa de Pessoal para 2020 foi aprovado por Maioria ----------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dada a hora regimental para o encerramento dos trabalhos, e havendo ainda pontos 

em discussão, a Senhora Presidente da Mesa colocou à votação a possibilidade de 

continuidade dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

O Deputado Afonso Pereira Costa, do PSD, fez uma interpelação à Mesa, favorável 

à conclusão dos trabalhos, sugerindo ao PS, que em Comissão de Líderes se tinha 

oposto à possibilidade de alterar o Regimento no sentido de se poder ceder tempo ao 

Executivo, tendo tido a prova, no decorrer daquela Sessão, de que a distribuição dos 

tempos carecia de ser revista. Nesse sentido, sugeria que se aproveitasse aquele tempo 

para rever aquele ponto do Regimento e, a não ser que houvesse uma grande urgência 

na retificação dos Protocolos, sugeria que a discussão e votação dos Protocolos passasse 

para uma reunião a realizar após as Festas de Natal. ------------------------------------------- 

Aproveitou para desejar umas boas festas a todos e um bom ano de 2020. -------------- 

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Sofia Oliveira Dias, sugeriu que a 

discussão do Regimento passasse também para outra reunião, dado que não era um 

assunto demorado. Relativamente aos Protocolos, gostaria de os ter aprovados antes de 

2020, mas não eram urgentes. --------------------------------------------------------------------- 

A Deputada Conceição Sobrinho, do PAN, referiu que iria viajar e questionou qual 

seria o prazo de marcação da continuação. ------------------------------------------------------ 

O Deputado José Ferreira, do PS, propôs que fosse feita a votação dos protocolos 

ainda naquela reunião e que se deixasse o Regimento para uma próxima, revendo antes 

ainda alguns pontos em Conferência de Líderes. ----------------------------------------------- 

O Deputado Rui Seixas, do BE, referiu que alguns dos protocolos careciam de 

seriedade e tempo na sua discussão, solicitando o cumprimento do horário regimental, e 

adiando a discussão dos mesmo posteriormente. ----------------------------------------------- 

Após votação, a continuidade dos trabalhos foi reprovada por maioria. ----------------- 

Após consulta do Regimento em vigor, foi acordado continuar os trabalhos em 

Sessão Extraordinária em data a combinar durante o mês de janeiro de 2020. ------------- 

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

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, constatando não haver mais 

intervenções, colocou à votação a Ata-Minuta da presente Reunião, que foi aprovada 
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por unanimidade, e deu por encerrada a Reunião, pelas vinte e quatro horas e quarenta e 

um minutos, da qual se lavrou a presente Ata que vai ser assinada por mim, funcionário 

desta Autarquia, pela Presidente, pelo Primeiro e pelo Segundo Secretário da Mesa da 

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

O Funcionário A Presidente da Mesa da  

Assembleia de Freguesia 

  

Alexandre Ribeiro Maria Luísa Vicente Mendes 
  

O Primeiro Secretário da Mesa da 

Assembleia 

O Segundo Secretário o da Mesa da 

Assembleia 

 

 

 

 

Nuno José Simões Carvalho António Neira Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ata aprovada por unanimidade na 13ª Sessão Ordinária de 25/09/2020 


