
Saudação nº2 

  
 

Exma. Sra. 
Presidente da Assembleia de Freguesia da 
Penha de França 
Maria Luísa Vicente Mendes 
 
Penha de França, 27 de junho de 2018 

 
Assunto: Saudação às Marchas da Penha de França e do Alto do Pina e ao Movimento 
Associativo e Popular 
 
Considerando que: 
 

• As Festas de Lisboa são um ponto alto na promoção social e turística da nossa Cidade; 

• O êxito da vertente popular das Festas de Lisboa se deve, no fundamental, às 
Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto; 

• Os seus dirigentes, sócios e amigos, desenvolveram um imenso trabalho, de valor 
incalculável, na construção, animação e funcionamento dos Arraiais Populares e na 
preparação das Marchas de Lisboa; 

• Fruto do empenho e dedicação dos seus marchantes, dirigentes e associados as marchas 
da Penha de França e do Alto do Pina obtiveram um excelente 4º lugar no concurso das 
Marchas Populares de Lisboa; 

• Indiferentes a todo este trabalho e dedicação, a EGEAC e a RTP, omitiram, quer na 
apresentação no Altice Arena, quer na transmissão do desfile na Avenida da Liberdade, os 
verdadeiros obreiros da Marchas de Lisboa — as coletividades. 

 
Os eleitos do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia da Penha de 
França, reunida em 29 de junho de 2018, delibere: 
 

1. Saudar os dirigentes e associados do Sporting Clube da Penha e do Ginásio do Alto do 
Pina; 

2. Saudar todos os participantes, marchantes, ensaiadores e construtores das Marchas da 
Penha de França e do Alto do Pina; 

3. Saudar as Coletividades de Lisboa e as suas Estruturas Representativas pela participação 
nas Festas de Lisboa e, através delas, todos os dirigentes e sócios que contribuíram, com 
o seu trabalho voluntário, para o sucesso dos Arraiais Populares; 

4. Manifestar, junto da EGEAC e da RTP, a sua indignação pela ausência de qualquer 
referência às coletividades organizadoras das Marchas Populares; 

5. Enviar esta saudação: 
a. Ao Sporting Clube da Penha 
b. Ao Ginásio do Alto do Pina 
c. À Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa 
d. A Confederação Nacional das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto  
e. À EGEAC 
f. À RTP 

 
Pelos eleitos do PCP na Assembleia de Freguesia da Penha de França, 

 
Daniel Oliveira 


