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PREÂMBULO 

 

----Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um realizou-se, pelas vinte 

e uma horas, em sistema Zoom, a 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Belém 

2021, convocada nos termos legais, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------

----Ponto 1 – Período antes da Ordem do Dia; ------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Apreciação e ratificação do Acordo de Cooperação Apreciação e ratificação de 

Protocolo de Cooperação entre a Junta de Freguesia de Belém e a Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Lisboa; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Apreciação e ratificação do Acordo de Cooperação com a Associação de Síndrome 

Angelman Portugal e Cláudia Rute Almeida Galhanas com vista à concessão de bolsa terapêutica 

para comparticipação de terapias direcionadas a pessoas com síndrome de Angelman; -------------  

----Ponto 4 – Apreciação e aprovação do Acordo de parceria com o Abrigo Infantil de Santa Maria 

de Belém / Centro Paroquial de Assistência de Santa Maria de Belém para o ano letivo 2021/22; - 

----Ponto 5 – Aprovação do Regulamento das Atividades de Animação e Apoio à Família e 

Componente de Apoio à Família 2021/2022; ---------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Informação escrita do Presidente. ------------------------------------------------------------------ 

 

----A sessão foi presidida por Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia (PSD), e secretariada 

por António Delicado (PSD), Primeiro Secretário, e Margarida Maria Olazabal Cabral (PSD), 

Segunda Secretária. Além dos elementos que integram a Mesa, compareceram os seguintes 

Eleitos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Helena Ramalho (PSD)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Maria Antónia Bairrão Pombo dos Santos Rodrigues Balula Santos (PSD)--------------------------- 

----Fernando Manuel Magiolo Magarreiro (PSD)------------------------------------------------------------------ 

----Nuno Van Uden (CDS-PP)------------------------------------------------------------------------------------------ 

----Diogo Afonso de Belfort Cerqueira Pereira Henriques (CDS-PP)----------------------------------------- 

----Maria Teresa Mourão de Almeida (PS)-------------------------------------------------------------------------- 

----Fernanda Maria Bingalinha dos Santos Paredes (PS)------------------------------------------------------- 

----Pedro Jorge Dias Pimenta Rodrigues (PS)--------------------------------------------------------------------- 

----Josué Carlos Marques Caldeira (PCP)--------------------------------------------------------------------------- 

 

----Registaram-se os seguintes pedidos de substituição: Luís Branco da Silva e José Manuel 

Marques de Matos Rosa (PSD), e Maria Judite Oliveira Cristas Macieira Fragoso (CDS-PP). ------ 

 

----Não esteve presente António Óscar Rio Machado Rodrigues (PS). ------------------------------------- 

 

 

----Constatada a existência de quórum, o Presidente da Assembleia de Freguesia declarou 

aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO PRÉVIO – Intervenção do público 

 

--- Duarte Figueira (Munícipe) --- 

O meu nome é Duarte Figueira, residente na Rua Alda Nogueira, na freguesia, e a minha 

intervenção assenta em cinco temas. 

 

O primeiro tem a ver com o estacionamento na Rua Henrique Moutinho. Peço permissão ao Sr. 

Presidente da Assembleia para partilhar o meu ecrã. Esta imagem foi tirada por mim, ontem, por 

volta das cinco da tarde, e isto é recorrente – este veículo está aqui estacionado já em segunda 

fila, estes dois estacionados sem ninguém dentro do carro, e aqui uma viatura a ser rebocada. A 

questão é que isto é à frente de uma garagem. E portanto, isto leva-nos a esperar, ora para entrar 

na nossa residência, ora para sair, e causa bastante incómodo. 

 

Eu não sei se isto é uma competência da Junta ou da Câmara, eu não consegui perceber – e peço 

ao Sr. Presidente da Junta, se for da Câmara, obviamente que vou reencaminhar para a Câmara, 

mas se for da Junta, ou se puder reforçar também, mas que medidas é que podem ser tomadas 

nesta situação, para disciplinar este caos que é recorrente. 

 

E trouxe este assunto também, aproveitando a presença de várias forças políticas aqui da Junta, 

para dizer o seguinte: quando se planeia a construção de habitações e de lojas comerciais, temos 

que pensar, no papel, na questão do estacionamento, e nunca por defeito; tem que ser sempre 

por excesso, porque há lojas comerciais aqui, como a Pizza Hut, em que as cargas e descargas 

são efetuadas na Avenida da Ilha da Madeira, com a viatura pesada em plena faixa de rodagem, 

e os funcionários daquela empresa estão a manobrar, a fazer as suas atividades em plena faixa 

de rodagem, pondo em perigo a sua vida. 

 

E portanto, estas questões têm que ser pensadas. Que medidas é que o Sr. Presidente da Junta 

pode levar em conta aqui? E se isto for uma competência da Câmara, diga-me, por favor, que 

enviarei para a Câmara. 

 

Rapidamente, a situação no Jardim Ducla Soares – acho que quem é aqui da freguesia sabe onde 

isto é – e aqui, a questão foi mesmo que o caixote do lixo já estava completamente cheio, isto 

também recorrente. Sr. Presidente da Junta, se for possível colocar aqui mais um caixote do lixo, 

eu acredito que pode reduzir este lixo aqui, porque aos sábados de manhã, domingos de manhã, 

geralmente estão aqui crianças em família, e depois estão aqui estes vidros, que às vezes as 

garrafas ficam partidas. 

 

Há aqui água a verter no jardim em frente à Capela de S. Jerónimo. Sr. Presidente da Junta, este 

é um ponto de melhoria; o sistema de rega foi uma excelente medida, mas há que resolver esta 

situação, porque está a verter água e é um recurso escasso, e será cada vez mais escasso no 

nosso planeta. E portanto, o que é que está a ser feito, de facto, para resolver esta situação, 

porque isto já se arrasta há algum tempo. 
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Sr. Presidente da Assembleia, onde é que eu posso consultar as atas das reuniões anteriores? E 

uma pergunta que eu faço ao Sr. Presidente da Junta, porque eu fui aqui ao site, e não consegui 

aqui encontrar nenhuma ata das reuniões da Junta. 

 

Agradeço a atenção. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Agradeço a sua intervenção. 

 

Da minha parte, só dizer-lhe que as atas estão disponíveis, são públicas, estão disponíveis na 

própria Junta – as atas da Assembleia de Freguesia; as das reuniões da Junta, não é assim, mas 

as atas da Assembleia de Freguesia podem e devem – e se não estão, deveriam ser 

disponibilizadas, obviamente, no próprio site da Junta de Freguesia. Esse é o procedimento 

habitual. Enfim, irei verificar, e se não estiverem, de facto, procuraremos que estejam, porque é 

informação útil para todos os fregueses. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Na questão da Rua Henrique Moutinho, nós, apesar de ser uma questão da competência clara da 

Câmara, nós podemos intervir de alguma forma em duas questões: primeiro, podemos fazer uma 

pequena pintura de amarelo, um traço amarelo à frente da garagem, para chamar mais à atenção 

de que é mesmo uma garagem – não acredito que as pessoas não vejam isso, mas, de qualquer 

forma, ajuda, uma pintura de amarelo à frente da garagem. E depois, durante os primeiros meses, 

sensibilizar a polícia, caso se confirme estarem carros estacionados ali, para atuar. E nesses 

casos, ou a Polícia Municipal, ou mesmo a PSP, carros que queiram entrar ou sair das garagens 

e não conseguirem, estamos em condições de poder atuar. E estou convencido de que ao fim de 

uma vez, ou duas, as pessoas começam a ver que isso é a sério, e deixam de lá estacionar. 

Primeiro aspeto. 

 

Segundo aspeto, Jardim Ducla Soares: sim, pode-se pôr numa zona em que já estamos a ver que 

há muita gente ali a frequentar, e depois não há caixotes suficientes para essas pessoas nesse 

local, um local que tem sempre muita gente, talvez reforçar ali com mais um caixote do lixo. 

 

A rutura, não sabíamos que havia uma rutura, vamos ver com a empresa de manutenção de jardins 

o que é que se passa. 

 

Quanto às atas das reuniões da Junta: nós temos estado a publicar as atas das reuniões da 

Assembleia, mas as reuniões da Junta, como são reuniões, às vezes uma ou duas por semana, é 

muito complicado estar a fazer isso. Mas, estamos a pensar fazer, de tempos em tempos publicá-

las – porque não dá para pôr todas as semanas, porque são uma ou duas por semana. Mas, 

publicar de tempos a tempos as atas. É a nossa ideia. 

 

De qualquer forma, quem tenha alguma dúvida pode cá vir, e nós facultamos as atas, para serem 

consultadas. Não há problema nenhum, quem tenha alguma dúvida, vem cá e vê a ata que quer 

ver, da respetiva reunião do Executivo. 
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--- Presidente da Mesa --- 

O Sr. Presidente confirma aquilo que eu estava a dizer. Pode haver alguma falha, algum atraso na 

publicação de alguma ata, mas normalmente o site disponibiliza as atas das nossas reuniões da 

Assembleia de Freguesia – disponibiliza quando elas estão feitas, prontas, transcritas e 

elaboradas, porque às vezes não é no dia seguinte, como é evidente, e pode demorar algum tempo 

– temos tido queixas legítimas, inclusivamente, de membros desta Assembleia de Freguesia nesse 

mesmo sentido, e obviamente que isso é razoável.  

 

O site que precisamente indicou é onde as atas estão, deverão estar, e se não estiver alguma, 

poderá, obviamente, informar-nos diretamente, e nós procuraremos que ela esteja no mais curto 

espaço de tempo possível. 

 

 

PONTO 1 – Período antes da ordem do dia 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, queria falar antes, criando aqui uma figura regimental nova e exclusiva para esta 

sessão. É o seguinte, Sr. Presidente: eu não falei antes de o freguês estar a falar, por respeito por 

ele, mas eu creio que há uma questão que diz respeito ao funcionamento da Assembleia de 

Freguesia, e que decorre de decisões que nós tomámos nas Assembleias anteriores, que não foi 

resolvida, e eu creio que nós devemos, para já, tomar conhecimento, e depois, se o Sr. Presidente 

entender, ver qual é a forma de resolver o problema. 

 

O problema é justamente sobre a questão da ata, e sobre o episódio daquela declaração de 

protesto que eu fiz há duas Assembleias de Freguesia, cujo texto não foi anexo à ata. Depois, 

como se lembrará certamente, na Assembleia anterior, chamei a atenção para esta questão, o Sr. 

Presidente da Assembleia de Freguesia comprometeu-se em resolver a coisa, e para surpresa 

minha, este problema não está resolvido. E agora, com aquilo que, há pouco, o freguês disse, não 

é verdade que as atas estão atualizadas, disponíveis no site. Curiosamente, a ata a que 

corresponde esta declaração de protesto, foi a partir dessa ata que as atas deixaram de estar 

publicadas. 

 

Portanto, nós estamos com três atas em atraso, e sendo estas atas – pelo menos no que me diz 

respeito, e no que diz respeito à CDU – instrumentos de trabalho, pois lemo-las sempre antes da 

sessão seguinte, nós estamos com falta de material para trabalhar.  

 

Mas, mais do que a falta de material, Sr. Presidente, o que eu acho – e digo-o por simplicidade, 

mas com muita seriedade e com muito rigor – o que eu acho grave é esta decisão, ou este 

comportamento, que eu não consigo interpretar, e que não quero agora qualificar sem que me seja 

dada uma explicação fundamentada, o que eu acho grave é esta questão: houve um trabalho 

normal da Assembleia de Freguesia, do qual resultou uma declaração de protesto, a qual foi 

explicitamente pedido para ser anexa à ata, e a coisa não foi, a coisa não evolui. E eu não sei se 
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há aqui alguma coincidência, ou não, por a partir dessa data dessa reunião da Assembleia de 

Freguesia as atas deixarem de estar disponíveis. 

 

Portanto, Sr. Presidente, eu pedia-lhe que refletíssemos um bocado sobre isto, e que tomássemos 

uma decisão, que o Sr. Presidente dissesse alguma coisa, porque eu acho isto, de facto, grave. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Enfim, o que eu lhe posso dizer nesse contexto, e nesta circunstância, é o seguinte: em primeiro 

lugar, que tudo aquilo que o Josué Caldeira disse nesta intervenção é rigoroso e é factual – ou 

seja, elaborou um protesto, na altura houve uma dúvida sobre os termos em que esse protesto 

seria aceite ou não seria aceite, fui eu que disse que ele deveria ser aceite e ficar anexo à ata 

dessa mesma reunião, e portanto, foi decisão minha, foi decisão da Mesa.  

 

A seguir, também é verdade, como o Josué Caldeira acabou de dizer, que constatou – e eu 

confesso-lhe que, na altura, e disse-lhe que não vi – constatou que não estava anexo, e eu disse 

que, obviamente, dava instruções, e dei instruções no sentido de o seu protesto ficar em anexo à 

ata. 

 

De resto, devo dizer-lhe que perguntei aos serviços da Junta de Freguesia, enquanto Presidente 

da Assembleia, se isso tinha sido feito, ou não, e a informação que tinha é que estava feito. E 

portanto, não me preocupei mais com o assunto. 

 

Perante esta sua segunda, legítima, chamada de atenção, Josué Caldeira, só posso fazer uma 

coisa: vou pedir-lhe, por favor – não é necessário ser aqui, mas eu dou-lhe inclusivamente o meu 

contacto – vou pedir que nos reencaminhe o seu protesto, se possível – admito que tenha havido 

aí uma falha qualquer, um lapso, que ele não tenha sido localizado – e da minha parte, vou insistir, 

e vou fazer todos os possíveis para que uma deliberação e uma decisão desta Mesa da 

Assembleia de Freguesia, que é de anexar o seu protesto à ata da reunião em que ela foi 

elaborada, seja finalmente executada.  

 

Não creio, sinceramente, que isso tenha nada a ver com nenhum tipo de atraso na publicação das 

atas – penso eu, não terá uma coisa a ver com a outra – porque, obviamente, as atas levam 

sempre algum tempo, e há muita coisa a fazer, e há muita preocupação, e admito que possa haver 

atraso. Mas, sinceramente, não quero relacionar uma coisa com a outra. 

 

No entanto, só lhe posso dar razão, e da minha parte, pedir-lhe desculpa se não está feito, porque 

devia estar feito e devia ter sido feito já há algum tempo a esta parte. Da minha parte, lamento e 

peço-lhe desculpa, naquilo que é a minha responsabilidade, mas garanto-lhe, deixei e estou a 

deixar aqui mais uma vez instruções claras para que assim seja. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, no que me diz respeito, eu aceito as desculpas, e aceito o seu esclarecimento 

como bom.  
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Eu acabei de consultar o site da Junta de Freguesia. Em primeiro lugar, o serviço de atas até 

funciona normalmente bem; nós, em todas as Assembleias de Freguesia, conseguimos ter a ata 

da Assembleia de Freguesia anterior. E por acaso, estranho – pronto, mas não quero tirar qualquer 

ilação, nem quero fazer qualquer ligação, mas estranho, de facto, o facto de que há três 

Assembleias de Freguesia que nós não temos nenhuma – aliás, com esta ordem de trabalhos não 

veio a ata da anterior Assembleia. Eu até admito que haja alguma maior dificuldade com isto a ser 

feito online, e haja maior dificuldade, mas, tudo bem, se calhar poderia haver um atraso de uma 

Assembleia. 

 

Mas, pronto, eu aceito como boa, Sr. Presidente, e agradeço que faça, para que pelo menos este 

ciclo, sobre esta matéria, fique resolvido. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Eu só queria acrescentar a isso uma coisa: até uma próxima Assembleia – que será, em princípio, 

uma Assembleia, obviamente, num novo mandato, na decorrência das eleições que se realizarão 

neste domingo – é bom que todas as atas correspondentes a este mandato estejam, obviamente, 

publicadas e disponíveis. E portanto, vamos diligenciar nesse sentido. Penso que eu, como 

Presidente da Assembleia, e todos os que estivemos neste mandato, independentemente daquilo 

que seja a decisão democrática dos eleitores no próximo domingo, desejamos que este mandato 

seja concluído, e que seja concluído com tudo aquilo que lhe diz respeito, devidamente publicado. 

Essa é a minha expetativa. 

 

Dizer ainda, da minha parte, que há uma indicação para que estas Assembleias, se possível, se 

realizem, obviamente, antes do período eleitoral, creio que isso é positivo. Eu marquei a 

Assembleia, obviamente, a solicitação também do Sr. Presidente da Junta, para um conjunto de 

assuntos que constam da nossa ordem de trabalhos não ficarem pendentes e não transitarem 

para lá do período eleitoral, e para um novo mandato, em função daquilo que seja a decisão 

soberana dos eleitores. E portanto, desse ponto de vista, acho que é útil, achei útil e acho positivo 

que esta Assembleia seja feita agora, e obviamente, que ela decorra com a normalidade que temos 

tido sempre nos nossos trabalhos, apesar de haver uma ou outra pequena falha – lamento que 

tenha acontecido, e da minha parte, espero que seja resolvido rapidamente – e que possamos, 

apesar deste período eleitoral que vivemos, realizar os nossos trabalhos com a serenidade e a 

transparência democrática que habitualmente temos nas nossas reuniões. 

 

--- Fernando Magarreiro (PSD) --- 

Uma nota, antes da ordem do dia: queria só felicitar por uma coisa que hoje recebi na minha caixa 

de correio, como freguês, que é o guia para uma votação segura, da Junta de Freguesia de Belém, 

que realmente tem aqui um documento que é fantástico, não preciso de mais nada, e ninguém 

precisa de mais nada para ir votar. Está aqui um excelente documento, de como podemos votar, 

e onde é que vamos votar. E, de facto, os meus parabéns à Junta – não fazia ideia disto, recebi 

isto no correio – dar os meus parabéns à Junta por este documento, que está fantástico, e de 

certeza que vai ajudar muita gente. 
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A Bancada do PSD gostaria de fazer um voto de pesar pelo falecimento do Presidente Jorge 

Sampaio, no passado dia 10 de setembro. Passaria a informar a Assembleia: 

 

“A Assembleia de Freguesia de Belém, reunida em sessão ordinária, pretende manifestar o seu 

voto de pesar pelo falecimento de Jorge Sampaio, no passado dia 10 de setembro. 

 

Jorge Sampaio exerceu cargos de relevante responsabilidade em Portugal, tendo sido Presidente 

da República em dois mandatos, e Presidente da Câmara Municipal da nossa cidade. 

 

A Assembleia de Freguesia endereça à família os sentidos pêsames pelo falecimento do 

Presidente Jorge Sampaio, guardando um minuto de silêncio em sua memória.” 

 

Esta moção, apesar de ser do PSD, é também subscrita pelo CDS. 

 

É o que o PSD tem, nesta fase da ordem do dia, a apresentar. 

 

--- Teresa Almeida (PS) --- 

Em primeiro lugar, gostava de dizer que nos associamos a este voto de pesar, nós também iriamos 

apresentar desta forma desmaterializada, mas não vale a pena, pensamos que é uma homenagem 

devida, singela, e talvez até da forma como o Jorge Sampaio gostaria de ser lembrado, com este 

reconhecimento. E portanto, quando for feita a votação, ou o minuto de silêncio, obviamente que 

a Bancada do Partido Socialista se associa. 

 

Eu pedi a palavra porque penso que é no âmbito do período de antes da ordem do dia que o devo 

fazer, para apresentar as minhas despedidas da participação nesta Assembleia de Freguesia, que 

exerci com toda a honra, e toda a minha convicção de que é nas freguesias que está uma forte 

motivação de exercício do poder autárquico mais junto dos fregueses.  

 

Nós apresentámo-nos há quatro anos, o Partido Socialista, com as suas propostas, obviamente 

gostaríamos de as poder ter implementado, votámos favoravelmente todas as propostas que a 

Junta de Freguesia aqui nos trouxe e que eram coincidentes com a forma como também 

gostaríamos que o processo autárquico fosse conduzido, opusemo-nos em todas aquelas 

situações que entendemos que não motivavam o nosso apoio.  

 

Temos também algumas falhas a apontar no sistema de funcionamento da Junta. Aquilo que o 

Josué aqui apresentou, nós temos sentido ao longo destes anos, por vezes, que estas questões 

não são tratadas com o respeito e com o formalismo com que deveriam ser tratadas – de facto, 

são apresentadas justificações, mas pensamos que uma Junta de Freguesia dos nossos tempos 

já devia ter resolvido esse tipo de questões administrativas. 

 

Também gostaríamos de ter tido, no âmbito do Direito de Oposição, uma participação mais ativa. 

Pensamos que a pluralidade é boa, deve ser trabalhada, deve ser acalentada, e portanto, todas 

as forças políticas deviam ter tido capacidade de ter acesso às decisões que a Junta de Freguesia 
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toma, e muitas vezes sentimos que muitos dos documentos e das ações não são fundamentados 

da forma como gostaríamos que fossem. 

 

Mas, de qualquer maneira, queria agradecer a todos, sem exceção, toda esta participação com 

que aqui estivemos democraticamente, fazendo a nossa representação, à Assembleia de 

Freguesia, à Junta de Freguesia, aprendemos muito também com as intervenções do público, com 

todos os processos que aqui nos foram remetidos.  

 

E aquilo que penso que é importante é que estamos num momento de ponderação, em que as 

candidaturas estão a apresentar e estão a mostrar as suas propostas, e o que desejamos é que 

no próximo dia 26 seja feita uma avaliação por parte dos eleitores, que façam as melhores 

escolhas, e que os próximos anos sejam anos em que a Junta de Freguesia de Belém possa 

também ver concretizadas muitas das aspirações que os seus residentes têm demonstrado, e que, 

de facto, têm direito a que possam ser mais bem resolvidas. 

 

Portanto, era este agradecimento e esta minha despedida que queria aqui deixar. Obviamente, 

também uma palavra muito pessoal para os meus colegas do Partido Socialista, para o Óscar – 

que aqui não pôde estar hoje – para a Fernanda e para o Pedro Rodrigues. Como calculam, foi 

também uma proximidade muito grande, e que não queria deixar de lhes fazer também aqui, 

publicamente, o meu reconhecimento por todo o apoio que tive para este exercício de liderar esta 

Bancada. 

 

--- Fernanda Santos (PS) --- 

Gostava de continuar a fazer um balanço, porque estamos em tempos de balanço, em 

continuidade do que aconteceu, e de algumas situações que apresentei na última Assembleia de 

Freguesia, mas, efetivamente, após nove minutos da minha intervenção, houve uma resposta que 

foi excessiva, quase duas horas – uma hora e quarenta e cinco minutos – com três intervenções 

por parte do Executivo. E portanto, isto não permite um verdadeiro contraditório, um debate, não 

permite um esclarecimento, há sempre muitas perguntas que ficam por responder – e isto tem 

acontecido e tem sido sistemático ao longo destes quatro anos, e é importante assinalá-lo também 

aqui, muitas vezes até houve recusa nos pedidos de informação que eram dirigidos pelos membros 

da Assembleia, ora menorizando as questões, ora até os próprios intervenientes. E portanto, acho 

que foram, de facto, situações lamentáveis. 

 

E embora seja um momento de ponderação, aquilo que efetivamente considerei é que não deveria 

fazer mais esse balanço, ou essa necessidade de fazer alguns reparos a estes quatro anos do 

Executivo, porque, acima de tudo, vivemos numa democracia, e na democracia podemos escolher 

quem nos governa. E isso acontece no nosso bairro, na nossa cidade e no nosso país, de acordo 

com um programa que é apresentado. E o vencedor executa esse programa, com respeito pelas 

forças que também concorreram, e como referiu a minha colega Teresa Almeida, se possível em 

colaboração democrática, que é vantajosa para todos. 

 

Os eleitores, os cidadãos, devem fazer a avaliação. Isto é um processo muito simples, não há que 

complicar muito a política, efetivamente deveria acontecer assim: os cidadãos avaliam se os 
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trabalhos foram executados, se as promessas foram cumpridas, se houve esforço, se houve 

trabalho, se houve valor acrescentado, ao longo dos quatro anos – não é no último mês, não vale 

fazer avaliação no último mês, também não vale fazer as obras só no último mês. E os cidadãos 

e os fregueses de Belém devem, de facto, questionar-se neste momento se foram aproveitadas 

todas as oportunidades por parte do Executivo que foi eleito, se crescemos enquanto freguesia, 

se foi feita obra, se temos mais qualidade de vida, se fomos ouvidos, se fomos bem tratados 

enquanto fregueses. Se não, é efetivamente procurar um novo programa, uma nova equipa, e 

alternar. É isso que, em democracia, nos é possível fazer. 

 

Mas, acima de tudo, é importante dar valor ao voto, e ser exigente com quem recebeu este 

privilégio de ser eleito e desenvolver os trabalhos. 

 

Hoje vivemos num mundo digital, que nos traz às vezes dificuldades, mas, na grande maioria, 

grandes oportunidades: conhecemo-nos melhor, temos mais acesso à informação, somos 

obrigados a ser mais transparentes – aliás, esta Assembleia é disso um reflexo.  

 

E portanto, o Partido Socialista apresentou já o seu programa, é conhecido, está disponível no 

site, temos procurado falar com as pessoas, não é aqui que vamos fazer campanha. Mas, estamos 

muito determinados quanto ao futuro, e queríamos dizer aos nossos eleitores que podem continuar 

a contar connosco, nas funções que acharem que é justo nos atribuírem. 

 

Acima de tudo, um apelo para que votem no dia 26, que votem em consciência, para aquilo que é 

melhor para Belém, para aquilo que é melhor para os nossos filhos, para os nossos pais, para o 

nosso futuro, e nós cá estamos para respeitar essa decisão. 

 

Muito obrigada a todos, foi um gosto trabalhar com todos, tenho aprendido muito, tenho crescido 

muito – na verdade, já são oito anos aqui numa participação mais ativa, e tem sido uma experiência 

muito rica, e sinto-me uma privilegiada por partilhar estes momentos e este espaço com todos vós. 

Na verdade, todos aprendemos uns com os outros. 

 

--- Fernando Magarreiro (PSD) --- 

Primeiro, queria cumprimentar a Dra. Teresa Almeida, por estes anos que convivemos na 

Assembleia. Foi, para mim, a primeira vez que fui autarca, não tinha experiência política nenhuma, 

e posso dizer que discordei da Dra. Teresa Almeida, concordei com a Dra. Teresa Almeida, mas 

foi sempre um leal membro da Assembleia, e gostei muito de trabalhar consigo, e posso dizer-lhe 

que foi um privilégio trabalhar consigo, não obstante termos discordado – temos que discordar 

porque não temos as mesmas opiniões, mas foi um privilégio trabalhar consigo. Muito obrigado 

por tudo o que aprendi também consigo, porque na nossa vida aprendemos com todos, mesmo 

que sejam de cores diferentes daquilo em que eu me revejo. Portanto, Dra. Teresa Almeida, muito 

obrigado. 

 

O segundo ponto: enfim, não posso concordar com o que a Fernanda Santos acabou de transmitir 

nesta Assembleia. Perdoe-me a Fernanda, é minha vizinha, mas não posso. Isto é uma 

Assembleia de Freguesia que tem uma agenda. Eu sei que temos eleições, mas não é o momento 
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nem o local para fazermos campanha eleitoral. Não é, o PSD não o vai fazer, não vai fazer 

campanha eleitoral nesta Assembleia de Freguesia, porque não é o local próprio; o local próprio é 

na rua, são nos sítios onde nós temos que fazer, nas plataformas, e aí é que temos que fazer 

campanha eleitoral, para falar com os nossos eleitores, demonstrar as nossas ideias e aquilo que 

entendemos que fizemos bem – porque eu entendo que fizemos bem nestes quatro anos que nós 

tivemos – e dizer também aquilo que vamos fazer para mais quatro anos.  

 

Não é o local indicado, Fernanda, peço desculpa, não concordo nada com o que disse no fórum, 

não obstante estarmos num ambiente democrático, mas não concordo com a forma como foi feito, 

e não posso aceitar que este fórum seja para debater ações do futuro mandato, porque há pessoas 

que aqui estão que podem não continuar, outras podem continuar, e não é o momento, e não é o 

local indicado para isso. 

 

Queria só deixar esta nota à Assembleia de Freguesia. 

 

--- Diogo Henriques (CDS-PP) --- 

Eu penso que seria imodesto, além de ridículo, propor um voto de louvor a nós mesmos. Por isso, 

nesta última Assembleia de Freguesia deste mandato, queremos simplesmente saudar o trabalho 

de todos os membros desta Assembleia de Freguesia, sejam efetivos ou que tenham estado e 

participado em substituição, de todas as Bancadas, e também, claro, da Mesa, assim como 

também saudar os colaboradores da Junta de Freguesia, que especialmente nestes últimos dois 

anos tão difíceis, conseguiram garantir a continuidade deste exercício democrático de proximidade 

com os cidadãos. 

 

Não quero usar, Sr. Presidente, este tempo para depoimentos políticos, ou de balanço de mandato 

– para isso temos a campanha, para isso estamos a trabalhar – mas, queria apenas aproveitar, 

antes da ordem do dia, a oportunidade para saudar e para dizer “obrigado” a todos os que 

connosco partilharam este privilégio. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Tenho quatro questões rápidas. 

 

Começando pela intervenção da Teresa Almeida, eu queria também retribuir-lhe, e dar-lhe um 

abraço fraterno, institucional e pessoal, e dizendo-lhe o seguinte: sai daqui, mas certamente não 

vai calçar as pantufas, institucionalmente; sai daqui e mantém uma responsabilidade 

absolutamente inquestionável e de enorme importância para a freguesia, para a cidade e para a 

região – é Presidente da CCDR-LVT – e eu desejo-lhe as maiores felicidades na condução desta 

organização, nomeadamente nos períodos que se aproximam, e que são de inquestionável 

importância para as questões que nos mobilizam aqui – a qualidade do território, a qualidade das 

populações, o desenvolvimento local. Portanto, fica o registo. 

 

Segunda questão, Sr. Presidente e colegas de sala: na última reunião, eu não estava em Lisboa, 

e participei de fora de Lisboa, e gostava só de deixar aqui esta nota: só quando cheguei a Lisboa 

tomei conhecimento da autoentrevista que o Sr. Presidente da Junta fez ao Boletim da Freguesia 
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de Belém, e onde ele diz: “Posso anunciar que sou oficialmente candidato à Presidência da Junta 

de Freguesia de Belém, pela Coligação PSD/CDS-PP/MPT/Aliança e Independentes, que terá 

Carlos Moedas como cabeça de lista à Câmara Municipal de Lisboa.” 

 

A CDU e o PCP queriam manifestar e registar o nosso veemente repúdio por esta utilização 

abusiva de um espaço público para efeitos de campanha eleitoral. Eu creio que o Fernando 

Magarreiro aqui me acompanhará. De facto, o Boletim Municipal não é espaço para isto. O 

Presidente, o Sr. Dr. Fernando Ribeiro Rosa, pode candidatar-se pela lista que quiser, não pode 

é utilizar o nosso Boletim para fazer esses anúncios. Esse era o registo que eu gostava de fazer. 

 

Tenho duas questões, Sr. Presidente, e uma dirigida ao Presidente da Junta de Freguesia, ou a 

algum membro do Executivo. No contrato de delegação de competências – de que nós tomámos 

conhecimento pelas vias que todos nós conhecemos – estava prevista a construção da cobertura 

e beneficiação do parque polidesportivo de Caselas durante este mandato. Creio que na última ou 

na penúltima sessão da Assembleia de Freguesia, o próprio Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

sinalizou que era intenção da Junta de Freguesia concluir esta obra ainda durante o presente 

mandato. 

 

Numa reunião que tivemos recentemente, em Caselas, visitámos o parque e tomámos 

conhecimento de que nada foi feito. Estamos a falar de uma intervenção que estava orçada em 

313.000€. Nós gostaríamos de saber por que não foi feito, e qual o destino que vai ser atribuído a 

esta verba. Esta era uma pergunta. 

 

Uma outra nota, ou uma curiosidade que eu gostaria também aqui de sinalizar, é o seguinte: antes 

de agosto, numa das últimas sessões da Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de 

Lisboa aprovou uma decisão de inquestionável importância para a freguesia, a aprovação da 

operação PRA Restelo, que agora foi transformada em Operação PAMCA – Plano de 

Arrendamento Municipal a Custos Acessíveis. E a minha curiosidade é a seguinte: é que a Junta 

de Freguesia não emitiu, do que é do meu conhecimento, qualquer opinião, ou parecer, ou 

apreciação, sobre esta proposta, e a versão da proposta que foi aprovada. Não sei se será 

oportuno, da parte da Junta de Freguesia, emitir alguma opinião sobre este projeto. 

 

--- Pedro Rodrigues (PS) --- 

Antes de dar a palavra, eventualmente, ao Presidente da Junta de Freguesia, eu também queria, 

de forma muito rápida, dizer que também foi um privilégio estar junto de todos os colegas das 

várias Bancadas, e da Mesa desta Assembleia de Freguesia, foi um privilégio para mim também.  

 

E em tom de despedida, dizer que aprendi muito, foram oito anos – não estarei, com certeza, no 

próximo mandato. E por isso, só para finalizar, foi, de facto, enriquecedor. Um bem-haja a todos, 

e acho que foi um conjunto de sessões muito ricas, em que se fez algo por aquilo que é o bem 

comum e a freguesia. 
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Muito obrigado a todos, e estarei sempre disponível para partilhar e participar em ações de 

cidadania, como é normal, mas não a nível da Assembleia. Para mim, é em termos de despedida 

que eu faço também esta minha apresentação. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Antes de mais, quero felicitar todos os presentes que estão nesta reunião, e os representantes 

eleitos na Assembleia de Freguesia. 

 

E de uma forma muito especial, a Teresa Almeida, que foi a líder da Oposição na Assembleia de 

Freguesia, uma adversária leal, correta, que conseguiu manter um nível bastante elevado, no meu 

entendimento, não deixando de fazer Oposição, mas permitiu que tivéssemos sempre uma linha 

correta, no princípio de que estávamos todos a fazer o máximo para o bem comum. Isso é que 

nós devemos ter presente. E realmente, consegui ter com a Teresa Almeida um belíssimo 

relacionamento – penso que ela também terá sentido isso – não obstante as nossas divergências 

políticas naturais, que têm que haver, e ainda bem que vivemos em democracia.  

 

Mas, quero salientar nesta hora de despedida que ficámos com uma boa imagem da Teresa 

Almeida, espero que continue com um futuro profissional e pessoal com muitos sucessos, e que 

foi também um grato prazer ter estado com ela nestes últimos anos e trabalharmos aqui para o 

bem da nossa Freguesia de Belém. Estou convencido de que ela fez o máximo que pôde fazer, 

de uma forma correta, como eu parto do princípio que qualquer autarca faz o máximo, e que está 

aqui com a melhor da boa-fé possível, independentemente da cor política que tenha. 

 

Quanto à Fernanda Santos, eu estou de acordo consigo, os cidadãos avaliam e decidem com base 

nos quatro anos de mandato, foi o que nós começámos a fazer. E por isso mesmo, estamos todos 

perfeitamente de acordo, e em breve os cidadãos tomarão a sua decisão com base no que foi feito 

ou do que não foi feito do programa. Isto não é nada de novo, isto é a democracia a funcionar, 

estamos perfeitamente de acordo. Só não estou de acordo em se utilizar esta sessão hoje, 

específica, para se fazer propaganda eleitoral. Mas aí, já o Fernando Magarreiro falou desse 

assunto, não me vou repetir. 

 

Quanto ao Diogo Belfort, obrigado, também pela parte que nos toca. Exatamente, tivemos aqui 

todas as forças políticas a trabalhar na Assembleia de Freguesia, que espelha as escolhas dos 

cidadãos, e foi muito gratificante este mandato de quatro anos. 

 

Quanto ao Josué Caldeira, do PCP, faz um repúdio pela minha entrevista no Boletim. Vamos lá 

ver uma coisa: este Boletim, salvo erro, foi em maio que saiu – era de abril e maio – foi muito antes 

das eleições. Mas, nessa altura tomei a decisão de ser candidato, estava a fazer o balanço do 

mandato, e foi natural, por uma questão de honestidade intelectual, quis transmitir àqueles a quem 

tenho que transmitir, a quem tenho que prestar contas, se vou, ou não, continuar, e foi dito isso, 

como eu gostaria que fizessem comigo se estivesse na população. Estamos a acabar o mandato, 

está aqui o balanço do que fizemos e do que não fizemos. Isso é normal, no Boletim da Junta de 

Freguesia, muito antes da campanha eleitoral, e até da pré-campanha eleitoral. 
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A cobertura do Pavilhão de Caselas foi das raras coisas que não se pôde fazer. Isto é, foi feita 

uma parte significativa, foi feito o projeto, e já devia estar feito, é verdade, é um facto. Mas, houve 

alguns problemas, quer aqui, quer noutras freguesias de Lisboa, que fizeram com que a Câmara 

aumentasse o prazo, até ao final do próximo ano (2022), para eles ficarem executados. Nós 

esperamos que, se calhar, até este ano ainda vai ficar, mas, de qualquer forma, vamos lá ver, se 

calhar no princípio do próximo ano.  

 

Por quê, e o que é que se passou? Foi algo que nos transcendeu, porque nós não estamos aqui 

só para gastar dinheiro por gastar: houve uma alteração dos preços do metal e do aço, significativa, 

que fez com que tivesse que ser tudo revisto, uma coisa que nos transcende, é do mercado 

internacional, e isto, realmente, são coisas que acontecem. E de maneira que isto são concursos 

que são lançados, e, de facto, nós não podemos avançar sem que a entidade que tinha ganho o 

concurso pudesse fazer uma revisão, nos termos legais, sobre esta matéria. 

 

Por isso mesmo, isto demorou mais tempo. Mas, eu depois poderei eventualmente perguntar ao 

meu colega Tiago Pessoa se ele quererá acrescentar mais alguma coisa neste aspeto. A 

informação que eu tenho é que isso pode avançar de um momento para o outro, depois de estar 

esta questão já esclarecida, que está a ser esclarecida.  

 

Agora, estarmos a fazer isto à pressa só para aparecer antes das eleições, não nos pareceu 

normal, de maneira que tentámos fazer isto com toda a responsabilidade e ponderação, para que 

não andássemos aqui a esbanjar dinheiros públicos de uma forma escusada, só porque havia 

eleições. Mas, espero que este atraso de algumas semanas, ou talvez de um mês e tal, dois 

meses, seja devidamente compensado, e em breve tenhamos o Pavilhão de Caselas devidamente 

coberto e a funcionar para os nossos fregueses. 

 

Quanto ao PRA, não é verdade que nós não tenhamos feito nada; nós tentámos ser considerados 

parte interessada por parte da Câmara, e a Câmara nem nos respondeu. Não aceitou, nem nos 

respondeu. Mas, não ficámos preocupados, porque, entretanto, fomos sabendo – aliás, até com 

os nossos Vereadores que estão na Câmara Municipal de Lisboa – que iria ser tudo adiado, e vai 

haver uma nova consulta pública. Portanto, neste momento, há alterações, no nosso entendimento 

elas ainda não estão corretas, estão bastante exageradas, quer no edificado, quer na parte da 

mobilidade, há situações completamente exageradas. Os nossos consultores estão a trabalhar 

nesse projeto para, quando for agora a questão de haver uma nova ponderação, nós podermos 

responder a isso. Estamos a trabalhar nisso, mas neste momento não interessa estarmos a 

mostrar que existimos quando está dito que, nesta altura, depois das eleições, no novo mandato, 

havemos de ser consultados, e vai haver um novo período para consulta. E nessa altura, cá 

estaremos nós.  

 

Estamos a trabalhar, e temos aqui a documentação toda atualizada. E não é verdade que nós não 

estivéssemos a fazer nada. 

 

--- Margarida Cabral (PSD) --- 
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Eu faço minhas as palavras do Pedro Rodrigues, também é só uma despedida, também foram oito 

anos e não vou continuar desta forma – hei de continuar responsável pelos destinos da freguesia 

de outras formas. E dizer que foi um privilégio fazer parte desta Assembleia de Freguesia, um 

privilégio trabalhar com os colegas de Bancada e com a Oposição, acho que tudo isto decorreu 

sempre com um nível muito elevado, e sempre com muito sentido de trabalho para o bem comum. 

 

E era só este agradecimento e esta despedida que queria fazer, que é, se calhar, um “até já”. 

 

--- Fernanda Santos (PS) --- 

Só um pequeno esclarecimento: eventualmente na minha declaração pode-se ter entendido que 

eu estava a apelar ao voto no PS, pode ter escapado alguma incorreção da minha parte. O que 

eu pedi aos eleitores é que votassem, mas não no PS – ou seja, como é óbvio, aquilo que eu pedi 

foi para os eleitores fazerem uma avaliação, conhecerem os programas – nós temos o nosso 

programa, mas que conheçam os programas e que votem. Não é um apelo ao voto no nosso 

Partido, isso não o faria, de modo algum, aqui neste espaço. 

 

Portanto, se ficou algum equívoco, eu gostaria de fazer este esclarecimento, porque posso não ter 

sido clara nas minhas palavras. 

 

--- Tiago Pessoa (Vogal) --- 

Agradecer também os momentos que partilhámos em conjunto com todos os membros da 

Assembleia de Freguesia que hoje também terminam as suas funções. Quero associar-me a todas 

as palavras que já aqui foram ditas sobre essa matéria. 

 

Muito rapidamente, e só em complemento àquilo que o Sr. Presidente já disse, em relação à obra 

do polidesportivo, porque me parece que é importante também que essa informação fique aqui do 

conhecimento de todos: a obra, de facto, ainda não foi iniciada, é um facto. Eu queria dizer-vos 

que a Junta de Freguesia de Belém fez a adjudicação desta obra no final do mês de junho, houve 

uma primeira reunião de lançamento, um primeiro kick-off, uma primeira reunião para lançamento 

da obra, para início da obra, em 5 de julho, com o empreiteiro, com o gabinete de arquitetura e de 

projeto – nós fizemos um projeto que foi aprovado, foi com a especialidade e com a parte de 

arquitetura. E nessa primeira reunião, a empresa adjudicatária veio, logo num primeiro momento, 

solicitar que o prazo para conclusão da obra, que era de sessenta e seis dias, na altura, fosse 

prorrogado por mais tempo, veio também colocar a questão relativamente aos preços das 

matérias-primas – e isso já foi um tema que o Sr. Presidente já abordou – e veio também colocar 

algumas questões relativamente às medições que estavam em sede de projeto, e que deveriam 

ser revistas pelo gabinete de arquitetura, em conjunto com a empresa. 

 

Sem querer entrar em muitos detalhes, aquilo que eu posso dizer é que desde o início de julho até 

à data de hoje, o que tem sido feito – e com o período de agosto, que é sempre um período mais 

complicado – o que tem sido feito tem sido um estudo muito pormenorizado relativamente ao 

projeto inicial e às medições que constavam nesse projeto, para verificar se, de facto, está tudo 

de acordo com o que estava previsto. Há, da parte do gabinete de arquitetura e de projeto, a 

aceitação de algumas questões que a empresa adjudicatária veio levantar, e haverá necessidade 
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de fazer alguns ajustes relativamente às medições iniciais que foram efetuadas, o que implicará, 

havendo alterações ao nível das medições, que haverá provavelmente uma alteração 

relativamente ao preço – sem prejuízo da questão do aumento do custo das matérias-primas, e 

portanto, isso vai exigir provavelmente que o próprio Executivo possa ter que tomar alguma 

decisão subsequente, relativamente a algum trabalho a mais, ou que ele tenha que ser 

enquadrado naquilo que são os cadernos de encargos que estavam previstos. 

 

E portanto, o processo está em curso, a obra ainda não iniciou, é uma obra complexa, com alguma 

complexidade – não é uma obra voluptuosa, mas tem alguma complexidade do ponto de vista da 

estrutura que vai ser ali colocada. E portanto, a Junta de Freguesia quer ter todas as garantias de 

que podemos começar a obra. Neste momento, estamos em afinações finais com o gabinete de 

arquitetura e projeto e com a empresa, para dar início à obra tão rápido quanto possível. 

 

Era este esclarecimento adicional que gostava de deixar aqui à Assembleia, esperando que ele 

possa também ir ao encontro das dúvidas que o Sr. Deputado do PCP tinha. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Eu gostaria de deixar também uma ou duas palavras, a primeira das quais para registar – e porque 

votaremos de imediato uma moção de pesar pelo falecimento do ex-Presidente da República, e 

ex-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa também, Jorge Sampaio – que, como tive ocasião 

de dizer numa outra Assembleia, quem, como eu, viu o Jorge Sampaio toda a vida como um 

adversário político, mas um adversário de respeito, por uma das razões principais, que era a 

elevação com que Jorge Sampaio sempre fez política, e uma elevação que, para além de 

elevação, marcava mesmo quem discordou dele – e discordou dele tantas vezes, como é o meu 

caso – por uma marca de cordialidade.  

 

E eu gostaria de vos dizer que, na minha opinião – eu não sei se continuarei, ou não, como membro 

da Assembleia de Freguesia, depende da vontade dos eleitores, mas terei essa possibilidade, se 

essa for a vontade dos eleitores; mas, em qualquer caso, cessando também nesta Assembleia as 

minhas funções enquanto Presidente da mesma, dizer-vos duas coisas: em primeiro lugar, que eu 

acho que essa marca de cordialidade foi sempre uma marca também dos trabalhos desta 

Assembleia, e do relacionamento das pessoas de todos os grupos políticos, e de todos os grupos 

políticos sem nenhuma exceção, de todos os que por aqui passaram, de todos aqueles com quem 

eu pude contactar, uma marca de cordialidade e de respeito democrático, na minha opinião, muito 

importante, e que, pessoalmente tenho – e começaria pela Dra. Teresa Almeida, como chefe que 

foi da Bancada do Partido Socialista, além dessa consideração, uma estima particular.  

 

Não sei se foi sorte, ou por outra qualquer razão, mas acho que esta Assembleia de Freguesia 

tem tido intervenções de muita qualidade, de todas as Bancadas e de todos os Grupos – podemos 

concordar, ou não, mas tem tido intervenções de muita qualidade, e conseguimos fazer coisas 

muito interessantes – como foi, por exemplo, a discussão do PRA – em Assembleias abertas, com 

muitas pessoas a assistir e a participar. E portanto, para mim, isso deixa-me muito satisfeito, por 

tudo ter corrido assim. 
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Obviamente que aquilo que eu dirigi em particular à Dra. Teresa Almeida, desejando-lhe, 

obviamente, as maiores felicidades nas funções que desempenha, tão importantes, e dizendo até, 

não só a ela, mas também a todos aqueles que aqui nos disseram que poderiam sair, e que não 

iriam continuar, dizer-vos que há uma frase conhecida – que, de resto, um colega meu de Partido 

costumava usar de vez em quando – que era de um autor português muito conhecido, que era 

“porque almocreves somos e na estrada andamos, havemos de nos encontrar”. E portanto, 

seguramente haveremos de nos continuar a encontrar, mais não seja como vizinhos aqui na 

freguesia. E a minha palavra é não só de consideração por todos, como, como é evidente, de 

estima pessoal, que é sincera em relação a todos e a cada um daqueles que não continuarão aqui. 

 

Dizer que, da minha parte, fiz o possível por dirigir a Assembleia dentro das minhas capacidades, 

fiz o possível por dirigi-la de forma democrática, procurei nunca limitar ninguém, nem no seu direito 

de intervenção, nem ser desproporcional, de forma alguma, nos direitos de participação dos vários 

grupos, respeitar todos os grupos aqui presentes. É evidente que nem sempre tudo terá sido 

perfeito, nem sempre tudo terá corrido – e ainda hoje tivemos um exemplo – como eu próprio 

desejaria, e evidentemente, deixar-vos também uma palavra de explicação, de justificação, 

naquela expressão tão portuguesa do “olhem, desculpem qualquer coisinha”. Se alguma coisa não 

correu, efetivamente, como deveria ter corrido, peço-vos realmente desculpa por esse facto, não 

foi com nenhuma intenção de menor consideração ou respeito por nenhuma das Bancadas, 

porque a democracia, obviamente, faz-se de todos, e de todos aqueles que foram no passado e 

que venham a ser escolhidos pelos eleitores. 

 

- Voto de Pesar pelo falecimento do ex-Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Colocado a 

votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

 

No seguimento do anteriormente deliberado, o plenário passou a guardar um minuto de silêncio 

em memória do ex-Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. ------------------------------------------- 

 

 

PONTO 2 – Apreciação e ratificação de Protocolo de Cooperação entre a 

Junta de Freguesia de Belém e a Faculdade de Psicologia da Universidade de 

Lisboa 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, é um pedido de esclarecimento. O protocolo tem a duração de cinco anos, este 

protocolo que nós vamos assinar. Isto é, é um protocolo que vigorará durante o próximo mandato, 

e vai além do próximo mandato. A pergunta que eu faço é qual é a necessidade de aprovarmos 

este protocolo nesta última sessão da Assembleia de Freguesia de um mandato que está a 

terminar, deixando um trabalho e um comprometimento – não é que isto seja algum problema para 

o próximo Executivo, mas parece-me que, sendo uma matéria que se vai prolongar por tanto 

tempo, poderia, se calhar… (Intervenção inaudível) É só mesmo para questionar qual a urgência, 

se há alguma necessidade ou urgência de aprovarmos este protocolo neste momento. 
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--- Helena Lencastre (Vogal) --- 

Então, é o seguinte: este protocolo é para começar agora, porque são estágios que estão a ser 

precisos e já estão a ser preparados desde julho, desde o fim do ano letivo anterior, e já vão 

precisar de ser começados a trabalhar agora nas escolas. São estágios para mestrado, ou 

estágios de licenciatura ou de mestrado. E fez-nos sentido ser por um período maior, de cinco 

anos, que é o que temos feito. E por isso, foi já feito agora, em julho e agosto, que é a proposta, e 

agora tem que ser nesta Assembleia, porque é para começar agora – o ano letivo começou agora. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Era só para deixar a seguinte nota, e fica também um post-it para o próximo Executivo: este 

protocolo, nomeadamente este protocolo em particular, mas outros tantos que aparecem com 

alguma frequência, eu creio que seria útil para a Assembleia de Freguesia, com alguma 

frequência, a Junta de Freguesia apresentar relatórios de avaliação da execução dos protocolos. 

Nós aprovamos os protocolos e não sabemos o que é executado, quais são os impactos, quais 

são os resultados.  

 

E portanto, esta é uma das melhorias que eu acho que no próximo Executivo, e no funcionamento 

da próxima Assembleia de Freguesia, devia ser procurado responder, nomeadamente para 

qualificar e fundamentar as decisões que nós aqui tomamos. Nós não tomamos aqui decisões 

apenas para tomar decisões; é em benefício da freguesia e da população. E portanto, estes 

protocolos deviam ser acompanhados, de tempos a tempos, de uma avaliação e da demonstração 

da sua mais valia para a freguesia. 

 

Colocada a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 

 

 

PONTO 3 – Apreciação e ratificação do Acordo de Cooperação com a 

Associação de Síndrome Angelman Portugal e Cláudia Rute Almeida 

Galhanas com vista à concessão de bolsa terapêutica para comparticipação de 

terapias direcionadas a pessoas com síndrome de Angelman 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 

 

 

PONTO 4 – Apreciação e aprovação do Acordo de parceria com o Abrigo 

Infantil de Santa Maria de Belém / Centro Paroquial de Assistência de Santa 

Maria de Belém para o ano letivo 2021/22 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, eu acho que este protocolo vem com lacunas importantes de informação para que 

nós aqui consigamos ter uma decisão fundamentada relativamente ao que aqui está em causa. 

Não está em causa, obviamente, a justeza e a importância das atividades, mas, vamos lá ver, é 

feito um protocolo com uma determinada verba mensal e anual – 3.600€ / mês, 43.200€ / ano. 
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Então, por quê 43.200€ / ano? Por que não 175.422€, ou 1.233€? Isto é, esta verba é calculada 

como? Isto é para pagar o quê?  

 

Eu recordo que este protocolo decorre de um contrato de delegação de competências entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, e que o contrato está balizado por números, por um 

conjunto de fatores. E eu creio que para uma boa decisão da Assembleia de Freguesia, este 

protocolo devia reproduzir os números e os parâmetros que a Junta de Freguesia acordou, ou vai 

acordar, com o Centro Paroquial. 

 

Eu confesso que não sei, não consigo tomar uma decisão sobre isto, não consigo. É só isto que 

eu gostava de questionar. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Vamos lá ver, isto não é nada de inovador, este é um tipo de protocolo que nós temos estado a 

fazer, de parceria, desde sempre. Isto depende de vários parâmetros, nomeadamente o número 

de elementos que beneficiam disto, etc.  

 

Eu percebo que ao PCP faça um bocado de confusão quando se fala do Abrigo Infantil da Paróquia 

de Santa Maria de Belém, porque mete “Paróquia”, mas pronto.  

 

De qualquer maneira, vou passar a palavra à Dra. Helena, que vai explicar mais uma vez como é 

que isto funciona – porque já não é a primeira vez que sente essas dificuldades em apreender 

este esclarecimento, é todos os anos. 

 

--- Helena Lencastre (Vogal) --- 

Então, é o seguinte: este acordo, nós temos um protocolo – este ano, nem é um protocolo, foi um 

CDC – de delegação de competências para execução das CAF’s e das AAAF’s. No Jardim de 

Infância e Escola do Bairro do Restelo, para as CAF’s e AAAF’s do Bairro do Restelo, quem 

executa, por acordo com a Junta, é aquele abrigo da Paróquia de Santa Maria de Belém. Para que 

elas se executem, para não serem tranches de três em três meses para a execução, nós fazemos 

um acordo em que há um pagamento mensal. Esse pagamento mensal é de uma verba que foi 

estipulada em função do número de alunos que cada escola tem, numa percentagem que vem 

dentro do protocolo que veio da Câmara, e portanto, chegou-se à verba de 3.600€ / mês, para que 

no final do ano venham agora os números finais, com a adenda, ou não, da Câmara, que vem 

agora, e no final do ano, então, faz-se o acerto. Mas, os 3.600€ é o valor aproximado por mês que 

recebe para aquele número de alunos, para a percentagem de elementos do escalão A, escalão 

B, escalão C, é este o valor. 

 

Todos os anos são feitas as avaliações da tranche que a Câmara fez, em função dos valores e 

dos números que nós entregamos à Câmara, mensalmente – nós, todos os meses, entregamos à 

Câmara o número de crianças e as avaliações. No final do ano letivo faz-se esta avaliação, e faz-

se um acerto, se esteve correto, ou não, esse valor mensal. Mas, é assim que é encontrado o valor 

mensal, é em função dos valores que a Câmara manda, e que no fim do ano letivo nos vai entregar 
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agora, em setembro ou outubro, os valores certos que aquela escola executou ao nível de número 

de crianças, e então, faremos o acerto relativo ao ano 2020/21.  

 

Mas, para já, é este valor que está estipulado e acordado entre as duas partes, que é correto. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Só uma pergunta de “sim” ou “não” à Dra. Helena Lencastre. Pelo que percebi, então, este valor 

resulta da aplicação direta dos parâmetros do contrato de delegação de competências da Câmara 

para a Junta. Muito bem. 

 

E obviamente que eu considero não relevantes os comentários que o Sr. Presidente da Junta fez 

sobre a minha intervenção anterior. Acho que era dispensável. 

 

--- Fernanda Santos (PS) --- 

Efetivamente, com este esclarecimento, ficaram-me também algumas dúvidas. Então, agora foi 

novamente referido, o contrato de delegação de competências para as AAAF’s e para as CAF’s, 

digamos que são transferidos, com este protocolo, para o abrigo. E assim, eu pergunto: é o total 

da verba? Porque eu tenho ideia que em contrato de delegação de competências, aquilo que a 

Câmara, de facto, transfere para a Junta, aquilo que está previsto no contrato, é um valor superior.  

 

E assim sendo, por que é que encontramos na Junta anúncios sobre a necessidade de contratar 

monitores para as atividades de CAF e de AAAF se, afinal, é o abrigo que está a fazer a execução 

deste contrato. 

 

Peço desculpa, não sei se fui clara nas minhas dúvidas, mas, de facto, fiquei com estas questões, 

porque pensei que, para além do abrigo, havia uma parte da execução deste contrato de 

delegação de competências para estas Atividades de Apoio à Família – para quem aqui possa 

estar e não saber, as AAAF’s e as CAF’s são atividades de apoio à família para o 1.º ciclo, 

principalmente. E portanto, fiquei agora, de facto, com esta dúvida. 

 

--- Helena Lencastre (Vogal) --- 

A verba total da Câmara para as CAF’s e para as AAAF’s, para o apoio à família, vem, numa verba 

total, em três tranches. Essas três tranches são para as quatro escolas da freguesia: a Escola do 

Bairro do Restelo, Caselas, Belém e Escola dos Moinhos. Neste caso, a verba que está alocada 

à Escola do Bairro é que é de 42.000€, e é para contratar o pessoal, é para fazer todo o apoio. E 

há duas comparticipações: a comparticipação dos pais e a comparticipação da Câmara. E aqui, a 

verba que está destinada, e que depois é retificada, com os números finais do ano, para a escola, 

é que é de 42.000€, à volta disso, e por isso é que faz 3.600€. 

 

Em relação à contratação, ou não, somos nós que contratamos, porque a tranche vem toda para 

cá, para nós fazermos a gestão do pessoal e de todos os gastos, e de todos os materiais, etc. Está 

tudo esclarecido no protocolo. 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 
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PONTO 5 – Aprovação do Regulamento das Atividades de Animação e 

Apoio à Família e Componente de Apoio à Família 2021/2022 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

O documento é acompanhado de um anexo, um anexo que diz exclusivamente respeito à Escola 

Básica do Bairro do Restelo. Por que é que não há um anexo específico para as outras três escolas 

cujas atividades são asseguradas pela Junta de Freguesia? 

 

--- Helena Lencastre (Vogal) --- 

É só esclarecer: como esta é a escola que está com o abrigo, e tem especificidades que nós não 

temos, como a catequese e como os “Alfacinhas”, foi necessário fazer um anexo. Só para aqueles 

pais é que interessam essas informações. São particularidades da Escola do Bairro, que por acaso 

é a escola que está com a CAF do abrigo. Mas, é só porque são especificidades que não 

interessam estar inseridas no geral, porque senão ia confundir os pais das outras escolas. É só a 

questão de que não existe nas outras escolas essa situação, é feito assim para não confundir. 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 

 

 

PONTO 6 – Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

 

Não foram solicitadas intervenções por parte do plenário. ----------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 

----Nos termos e para os efeitos do art.º 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como do disposto no n.º 4 do art.º 29.º do Regimento 

da Assembleia de Freguesia de Belém, foi feita a leitura da Minuta da Ata da 3.ª Sessão Ordinária 

da Assembleia de Freguesia de Belém 2021 pelo Presidente da Assembleia de Freguesia e 

colocada a votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade e assinada pelos membros da 

Mesa, com a finalidade de conferir eficácia imediata às deliberações aprovadas. ---------------------- 

 

----Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a 

sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada por todos os elementos que 

compuseram a Mesa da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

  

  

..................................................................................................... 
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Presidente da Assembleia de Freguesia 

  

  

  

  

..............................................................                            .............................................................. 

1ª Secretária                                                                                                                 2º Secretário 


