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

------------------------------ PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA ------------------------------ 

-------------------------------------- TERCEIRA REUNIÃO ------------------------------------- 

---------------------------------------ATA NÚMERO TRÊS--------------------------------------- 

Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e treze, reuniu a Assembleia de 

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

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

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

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

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

Deputados da Assembleia de Freguesia: Manuel Malheiro Portugal de Nascimento 

Lage, Afonso Miguel Silveira Machado Pereira Costa, Celeste Júlia Ferreira Alves, Ana 

Rita dos Santos Penim, Rui Jorge Lopes Ferreira, António Neira Nunes, Maria de 

Lurdes Dionísio Duarte Borges, Maria de Fátima Duarte Dias do Carmo, Carlos Alberto 

Marques Tibúrcio, Hugo Pereira Evangelista, Paulo Jorge Neves Lemos, Bruno Miguel 

da Silva Estrelo Futre, Luís Manuel Dias da Silva Costa Matias, Elsa Maria Noura do 

Sacramento, Maria Teresa Henriques Feira Ricardo de Almeida, António Manuel 

Fernandes Alegrete Mendes de Almeida.---------------------------------------------------------  

Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia: Permitam-me compartilhar 

convosco uma certa emoção, que é regressar à casa onde há trinta e um anos iniciei o 

meu percurso autárquico. É com uma grande Honra que regresso a este espaço. Senhora 

Presidente da Junta, nesta nossa primeira reunião, na altura que se senta nessa mesa do 

Executivo, se quererá dirigir umas palavras à Assembleia. ----------------------------------- 

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

Senhora Presidente da Junta de Freguesia: Neste dia em que tomaram posse os 

Membros dos Órgãos Autárquicos da nova Freguesia da Penha de França, na sequência 

das eleições de 29 de Setembro, que deram uma vitória histórica ao Partido Socialista, 

com, um resultado que foi o melhor de sempre de um Partido na Freguesia, queria fazer 

uma saudação muito especial a todos os Partidos Políticos com assento nesta 

Assembleia, um agradecimento às Forças Vivas da Freguesia, aqui presentes, 

nomeadamente Instituições de Solidariedade Social, Coletividades de Cultura e Recreio, 

Estabelecimentos de Ensino, aos Autarcas de outras Freguesias que nos dão a honra da 

sua presença e aos Cidadãos que aqui residem e trabalham.----------------------------------- 

Permitam-me uma saudação fraterna a todos os Membros do PS e Cidadãos 

Independentes que deram toda a sua energia e dedicação na campanha, para que a nossa 

candidatura tivesse sucesso.------------------------------------------------------------------------ 

A democracia implica por definição a escolha entre diversas alternativas para a 

gestão da Rés Pública, o que foi feito de forma clara nas últimas eleições autárquicas na 

nossa freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Reitero o compromisso de manter um diálogo profícuo e permanente ao longo dos 

próximos quatro anos, de forma a gerar consensos e congregar vontades, em prol dos 

superiores interesses da população.---------------------------------------------------------------- 

Gostaria de sublinhar a importância do Poder Local Democrático, uma das maiores 

conquistas do 25 de Abril, como um fator de coesão social e melhoria da qualidade de 

vida das populações e onde as freguesias assumem um papel cada vez mais 

determinante.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Inicia-se hoje um novo ciclo no âmbito da Reforma Administrativa da Cidade, com a 

nova Freguesia da Penha de França, que se traduzirá no aumento significativo de 

competências e meios, que constitui para todos nós, um estimulante desafio face às 

enormes potencialidades que esta nova realidade proporciona.------------------------------- 

Na atual conjuntura que o país atravessa, marcada por políticas de austeridade que 

afetam quase exclusivamente os trabalhadores e os reformados, diminuindo os seus 

rendimentos, de cortes no Estado Social gerando o empobrecimento da classe média e 

exclusão social, a par do aumento do desemprego para níveis insustentáveis, esta 

situação exige, de todos nós, uma particular atenção à área social.--------------------------- 

Por isso, uma das nossas primeiras prioridades é a área social, combatendo, no 

âmbito das nossas competências, o flagelo da pobreza que atinge um cada vez maior 

número de cidadãos da nossa Freguesia.---------------------------------------------------------- 

Pela sua relação de proximidade, as Juntas de Freguesia não se podem alhear deste 

flagelo. E neste combate ao flagelo da exclusão social, daremos um especial apoio às 

Instituições de Solidariedade que atuam na nossa Freguesia.---------------------------------- 

Mas esta nossa prioridade na área social não implica, naturalmente, que não 

apostemos fortemente nas áreas da cultura, educação, desporto, espaço público, higiene 

urbana e ambiente.----------------------------------------------------------------------------------- 

A experiência demonstra que com uma gestão muito rigorosa dos meios ao nosso 

dispor, e com o aproveitamento dos recursos existentes, todas estas prioridades são 

perfeitamente exequíveis.--------------------------------------------------------------------------- 

E reitero toda a minha determinação e empenho, no sentido de elevar a Penha de 

França a patamares de excelência.----------------------------------------------------------------- 

Para atingir tal objetivo, reafirmo o meu compromisso de total disponibilidade e 

empenho, no âmbito de uma gestão rigorosa dos meios financeiros, transparente e 

participada, ao serviço do bem comum.----------------------------------------------------------- 

E tendo sempre presente como guia na minha ação, a ética republicana.----------------- 

Conto com todos para fazer da Penha de França um local melhor para viver.----------- 

Juntos, estou certa, vamos conseguir!--------------------------------------------------------- 

Uma boa noite. Obrigada------------------------------------------------------------------------ 
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Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia: Senhora Presidente da Junta, 

Senhoras e Senhores do Executivo, Senhores Presidentes das anteriores Assembleias de 

Freguesia de São João e Penha de França, Senhoras e Senhores convidados, Senhoras e 

Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia da Penha de França, minhas Senhoras 

e meus Senhores:------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia de Freguesia é uma das principais casas da Democracia, uma das mais 

próximas dos cidadãos.------------------------------------------------------------------------------ 

Felizmente as condições que vamos encontrar são diferentes das existentes até às 

últimas eleições autárquicas, condições que são promovidas pela Reforma 

Administrativa da Cidade, e que dota de mais competências e mais meios as Juntas de 

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

E com as novas competências da Junta, a responsabilidade e valorização da 

Assembleia Freguesia são projetadas.------------------------------------------------------------- 

A Assembleia de Freguesia é o local, é o Órgão Autárquico onde verdadeiramente se 

consubstancia a Rés Pública, ou seja o poder genuíno do Povo.------------------------------ 

Tenho a convicção que independentemente das nossas salutares diferenças político 

partidárias, todos nós pretendemos contribuir e ajudar a que o dia-a-dia de quem aqui 

vive ou trabalhe melhore substancialmente, que seja uma verdadeira vivência 

participativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Queremos motivar a participação cívica, queremos motivar o exercício da 

Cidadania.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na função para a qual fui eleita, e que muito me Honra, estarei sempre disponível 

para ouvir, para atender Todos, mas Todos os cidadãos.--------------------------------------- 

As Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia, os Grupos 

Partidários, Vº Exas, poderão contar sempre comigo, como representante de todos nós.-- 

Senhora Presidente da Junta, Vossa Excelência e todo o Executivo, encontrarão 

sempre por parte desta Assembleia um poder fiscalizador, responsável e construtivo, 

esperando toda a colaboração para fornecimento de informação, de forma a que as 

nossas decisões sejam tomadas de maneira mais esclarecida e mais correta.---------------- 

Termino aqui as minhas primeiras palavras dirigidas à Assembleia de Freguesia.------ 

E entrando agora em matérias exclusivas desta Assembleia, gostaria de pôr à 

consideração o seguinte:---------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia de Freguesia, neste momento não tem qualquer Regimento, na medida 

que é uma nova Freguesia, resultante da fusão de duas outras (Penha de França e São 

João). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim proponho a constituição de uma Comissão, com representantes de cada Força 

Política eleita.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Peço à Senhora Presidente da Junta que me faça chegar os Regimentos que estiveram 

em vigor nas duas Assembleias de Freguesia. Depois desta reunião gostaria de combinar 

com os/as Senhores Deputados indicados para a Comissão do Regimento, a distribuição 
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dos Regimentos das antigas Assembleias de Freguesia de São João e Penha de França e 

também da Assembleia Municipal, que funcionarão como documentos de consulta, e 

marcarmos a nossa Primeira Reunião de Trabalho.--------------------------------------------- 

Agora, e a pedido, darei a palavra a um representante de cada Força Política desta 

Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------

Deputada da Assembleia de Freguesia Teresa Ricardo de Almeida (PCP):------------ 

Em primeiro lugar queria dar os meus parabéns ao Executivo e à Assembleia de 

Freguesia e fazer votos que façam um bom trabalho. ------------------------------------------ 

Não tenho nenhum discurso, mas sim uma Declaração de Voto sobre o sentido de 

voto do PCP nesta Assembleia:-------------------------------------------------------------------- 

A oposição dos eleitos do PCP, à proposta apresentada, para a constituição da Junta 

de Freguesia, fundamenta-se em três evidências:------------------------------------------------ 

A primeira, decorre da avaliação negativa do mandato anterior, exclusivo do PS.------ 

O PS beneficiou de condições que nenhuma outra Força Politica beneficiou na 

História da Democracia, esteve sozinho na gestão na Junta e teve uma Câmara também 

governada por maioria do PS. Não obstando estas condições de exceção, o trabalho 

realizado ficou muito aquém do desejado, com prejuízo para a população. Esta 

avaliação não é só feita pelo PCP, mas também pela população, materializada na 

significativa perda de votos;------------------------------------------------------------------------

A segunda evidência é que, se é verdade que a população não deu mandato ao PCP-para 

gerir a Junta, não é menos verdade que também não o deu a nenhuma outra força 

politica para o fazer sozinha;----------------------------------------------------------------------- 

A terceira, relaciona-se com as significativas alterações de gestão das Freguesias 

para os próximos quatro anos, que atribuem às acuais novas competências, que 

objetivamente são desconhecidas dos eleitos e da população, bem como os recursos e 

meios disponíveis para a sua concretização. Os eleitos do PCP não podem nem devem 

passar um cheque em branco, para que um executivo minoritário seja mandatado para 

gerir, não se sabe muito bem o quê, em que condições e com que recursos.---------------- 

Deputado da Assembleia de Freguesia Hugo Pereira Evangelista (BE): Em 

representação do BE, desejo as maiores felicidades para o Executivo agora formado e 

também para a Mesa da Assembleia, desejando que os trabalhos decorram da melhor 

maneira possível. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Após a última Assembleia de Freguesia em que o Executivo do PS não foi aprovado, 

o BE, com o PS, decidiu votar favoravelmente a eleição deste Executivo e desta 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

O BE recusou qualquer lugar quer no Executivo quer na Assembleia.------------------- 

O acordo agora alcançado tem por base as seguintes propostas:--------------------------- 

Nesta Junta de Freguesia não será estabelecido qualquer relação precária de trabalho 

para com os funcionários ou pessoas que prestem serviço com recibo verde.--------------- 
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A Junta de Freguesia irá opor-se às 40 horas semanais que o governo do PSD/CDS, 

querem impor.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Até o Tribunal Constitucional se pronunciar, esta Junta irá manter as 35 horas 

semanais de trabalho para cada trabalhador.----------------------------------------------------- 

Todos os serviços externos contratados pela Junta de Freguesia junto de empresas, os 

funcionários dessas empresas devem auferir o nível salarial equivalente ao de um 

funcionário da Junta na mesma função.----------------------------------------------------------- 

Que seja criado o Centro Comunitário da Penha de França.-------------------------------- 

Que seja criado um transporte gratuito para pessoas com mobilidade reduzida e para 

os idosos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que seja feita a reavaliação do plano do Vale de Santo António.------------------------- 

Que seja criada uma Creche e de um Jardim-de-Infância com horário alargado, bem 

como um Centro de Dia para idosos.------------------------------------------------------------ 

Que se reinício o trabalho de um a Comissão de Acompanhamento do projeto das 

Torres do Alto da Eira, bem como uma Comissão de reavaliação do Bairro Horizonte e 

da Quinta do Lavrado.------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida foram indicados os Deputados da Assembleia de Freguesia que 

integrarão a Comissão do Regimento:------------------------------------------------------------- 

Manuel Portugal Lage (PS) --------------------------------------------------------------------- 

Afonso Pereira Costa (PSD) -------------------------------------------------------------------- 

Teresa Ricardo de Almeida (PCP) ------------------------------------------------------------- 

Hugo Pereira Evangelista (BE) ---------------------------------------------------------------- 

Bruno Estrelo Futre (CDS/PP) ----------------------------------------------------------------- 

Luís Costa Matias (MAPES) ------------------------------------------------------------------- 

A data acordada para a primeira reunião deste Grupo de Trabalho foi dezanove de 

Novembro de dois mil e treze.---------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar foi dada por terminada a reunião, da qual se lavrou a 

presente Ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por mim, Primeiro 

Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia e pela Presidente da Mesa da 

Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1º Secretário da Mesa                                       A Presidente da Assembleia 

de Freguesia 

 

 

 

Nuno Simões Carvalho                                     Maria Luísa Vicente Mendes 


