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

--------------------------- NONA SESSÃO ORDINÁRIA ----------------------------- 

--------------------------- ATA EM MINUTA ----------------------------- 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 

horas, 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 em exercício de Nuno José Simões Carvalho, coadjuvado pelo Primeiro 

Secretário em exercício, António Neira Nunes, e pelo Segundo Secretário em exercício, 

João Carlos Ventura Ramos. ----------------------------------------------------------------------- 

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, Maria de Fátima Duarte Dias do Carmo e Dina Esmeralda 

Gomes do Monte; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Borges e João Paulo Bernardo Farrim; --------------------------------------------------------- 

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

Daniel Alexandre Machado de Oliveira e Carlos Alberto Marques Tibúrcio; ---------- 

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

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

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

Pedro Raul Pires Dias de Calheiros Cardoso; ----------------------------------------------- 

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

Filipe Tiago Pimentel Rações; ---------------------------------------------------------------- 

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

-------------------------------- Atas Nº11 e Nº12 -------------------------------- 

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

O Senhor Presidente em exercício da Mesa da Assembleia de Freguesia indicou 

que o Ponto nº2 iria ser retirado da Ordem de Trabalhos uma vez que não tinha sido 

possível lavrar as Atas em tempo de serem apresentadas à Assembleia de Freguesia. ---- 

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

Período antes da Ordem do Dia 

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

Durante este período foram apresentados dois Votos de Pesar. --------------------------- 

– Voto de Pesar nº1 – sobre o falecimento de Lara Crespo – apresentado pelo BE, 

que constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 

“Lara Crespo nasceu em Lisboa a 16 de junho de 1971, mas residia na cidade de 

Almada. Foi cofundadora, em conjunto com Eduarda Alice Santos, do Grupo 

Transexual Portugal, um coletivo pelos direitos das pessoas trans e contra a 

patologização da transexualidade. Foi também, desde os primeiros anos, organizadora 

da Marcha do Orgulho LGBTI de Lisboa. ------------------------------------------------------- 

Com um longo percurso no ativismo, principalmente a partir dos anos 2000, após o 

trágico homicídio de Gisberta, Lara Crespo esteve presente nos momentos marcantes 

da história do movimento trans em Portugal, tendo sido uma das ativistas pioneiras na 

luta contra a discriminação da qual foi vítima toda a sua vida. Nas suas entrevistas, 

blogs e partilhas, Lara descrevia como ainda era vítima de uma enorme discriminação 

não só social, mas também institucional, cultural e política. --------------------------------- 

Sempre incansável e corajosa lutadora, Lara, salientou ao longo da sua vida, a 

intersecção entre a transfobia e o machismo que torna as mulheres trans num grupo 

particularmente vulnerável e discriminado. "Somos (mulheres trans) discriminadas 

diariamente e continuamente”. A Lara deixou-nos no passado dia 9 de setembro após 

uma vida de luta, resistência e de ativismo. ----------------------------------------------------- 

Não aguentou a discriminação que ela própria combatia e denunciava, tornando-se 

mais uma vítima da sociedade transfóbica e opressiva para tantos e tantas transexuais. 
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Devemos lembrar Lara para que estes não sejam os fins trágicos de quem não aguenta 

mais, mas também para lembrar o seu legado e o contributo incalculável que nos 

deixou. A Lara será inspiração para todas as mulheres, homens, transexuais, que 

lutaram, lutam e lutarão para que todos e todas possam viver com dignidade, direitos, 

respeito e segurança. ------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, a Assembleia de Freguesia da Penha de França reunida em 18 de Setembro 

de 2019, delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, n.º2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro: ----------------------------------------------------------------------- 

• Exprimir o seu profundo pesar pela morte da mulher e ativista que foi Lara 

Crespo, e exprimir aos seus familiares e amigos as mais sentidas 

condolências, fazendo um minuto de silêncio em sua homenagem.” ------------ 

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

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 3 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

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

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

– Voto de Pesar nº2 – sobre o falecimento de Jorge Leite – apresentado pelo BE, 

que constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 

“Faleceu no passado dia 24 de agosto Jorge Leite. ---------------------------------------- 

Portugal herda de Jorge Leite a obra do jurista insigne e o testemunho do cidadão 

imensamente solidário. ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi reconhecidamente um pioneiro e um nome maior da afirmação do Direito do 

Trabalho em Portugal, seu professor na Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra e seu cultor num relacionamento pedagógico e cívico sempre disponível junto 

de sindicatos, associações de trabalhadores e movimentos de defesa dos direitos dos 

precários. A sua obra académica articulou sempre o rigor do jurista com o imperativo 

ético e político de valorização do homem e da mulher trabalhadora. À sua inspiração 

se devem muitas das soluções legislativas de consagração e proteção dos direitos dos 

trabalhadores em Portugal. ------------------------------------------------------------------------ 
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Foi um cidadão marcante da democracia no nosso país, que aliou a intervenção 

pública com a generosidade e a simplicidade. Foi deputado na I e II Legislaturas, eleito 

pelo PCP, e presidiu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias. Foi um colaborador permanente e dedicado do movimento sindical, foi 

membro do Observatório das Crises e Alternativas e um dos dinamizadores do 

Congresso Democrático das Alternativas, de cuja Comissão Coordenadora fez parte. 

Nos anos da intervenção da Troika, Jorge Leite foi uma das vozes mais qualificadas e 

empenhadas na denúncia da desvalorização económica e pessoal dos trabalhadores. 

Entre 2016 e 2018, integrou o Grupo de Trabalho para a elaboração de um Plano 

Nacional de Combate à Precariedade. ----------------------------------------------------------- 

A vida de Jorge Leite é uma referência para todos os que lutam pela justiça social e 

pelos direitos do trabalho. A sabedoria e o sentido de justiça do seu magistério e da sua 

vida são um desafio à conformação da nossa sociedade por regras de equilíbrio e de 

respeito pelo trabalho e pelo trabalhador. ------------------------------------------------------ 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Penha de França, reunida em 18 de Setembro 

de 2019, delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9º, n.º2, alíneas i), j) e k) da Lei 

n.º75/2013, de 12 de Setembro: ------------------------------------------------------------------- 

• Exprimir o seu profundo pesar pela morte de Jorge Leite e apresentar 

condolências à sua família e amigos.” ----------------------------------------------- 

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

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 3 2 1 1 1 

Votos contra - - - - - - 

Abstenção - - - - - - 

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------- PONTO NÚMERO CINCO ------------------------------ 

Proposta 32/2019 – Contrato de Delegação de Competências 

Limpeza de Espaços Verdes e Áreas Expectantes Municipais 

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

A Proposta obteve a seguinte votação: -------------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 7 3 - 1 1 1 

Votos contra 1 - 2 - - - 

Abstenção - - - - - -- 

A Proposta nº32/2019 foi Aprovada por Maioria ---------------------------------------- 

-------------------------------- PONTO NÚMERO SEIS ------------------------------ 

Proposta 33/2019 – 4ª Revisão ao Orçamento e às Opções do Plano para 2019 

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

A Proposta obteve a seguinte votação: -------------------------------------------------------- 

 PS PSD PCP BE  CDS/PP PAN 

Votos a favor 8 3 - 1 1 1 

Votos contra - - 2 - -  

Abstenção - - - - - -- 

A Proposta nº33/2019 foi Aprovada por Maioria ---------------------------------------- 

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

O Senhor Presidente em exercício da Mesa da Assembleia, constatando não haver 

mais intervenções, deu por encerrada a Sessão, pelas vinte e duas horas e vinte e seis 

minutos, da qual se lavrou a presente Ata-Minuta, que foi aprovada por unanimidade. --- 

 

O Presidente em exercício da Mesa da Assembleia 

 

Nuno José Simões Carvalho 


