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PREÂMBULO 

 

----Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois realizou-se, pelas vinte e uma 

horas, nas instalações do Centro Social de Belém, na Rua 11, Bairro de Belém (Terras do Forno), 

a 1.ª Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Belém 2022, convocada nos termos 

legais, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------

----Ponto 1 – Intervenção do público; ------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 2 – Período antes da Ordem do Dia; ------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 3 – Apreciação e aprovação das atas das reuniões de 22/09/2021 e de 17/12/2021; ---- 

----Ponto 4 – Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas de 2021; ------------- 

----Ponto 5 – Apreciação e aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano de 2022 

(PPI e PPA); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 6 – Apreciação do Inventário a 31/12/2021; ---------------------------------------------------------- 

----Ponto 7 – Apreciação e ratificação da alteração ao Regulamento Interno dos Campos de Férias 

– Pré-escolar, Infância e Jovens; ------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 8 – Apreciação e ratificação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de 

Belém e a Ph+ Desenvolvimento de Potencial Humano, Lda.; ----------------------------------------------- 

----Ponto 9 – Apreciação e ratificação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de 

Belém e a Projeto Esperança – Cooperativa de Solidariedade Social; ------------------------------------- 

----Ponto 10 – Apreciação e ratificação do aditamento ao Protocolo de Cooperação entre a Junta 

de Freguesia de Belém e a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN); ---------------- 

----Ponto 11 – Apreciação e ratificação do Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia 

de Belém e o Instituto Superior de Educação e Ciências; ------------------------------------------------------ 

----Ponto 12 – Apreciação e ratificação da Minuta do Acordo de Colaboração Específico entre a 

Junta de Freguesia de Belém e a Fundação Portugal com ACNUR; ---------------------------------------- 

----Ponto 13 – Apreciação e ratificação da alteração ao Regulamento de Atividades Físicas e 

Desportivas do Centro Social de Belém; ---------------------------------------------------------------------------- 

----Ponto 14 – Apreciação e ratificação do Regulamento do “Cartão Belém”; ---------------------------- 

----Ponto 15 – Informação escrita do Presidente. ---------------------------------------------------------------- 
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----A sessão foi presidida por Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia (PSD), e secretariada 

por António Pedro da Fonseca Delicado (PSD), Primeiro Secretário, e Maria Antónia Bairrão 

Pombo dos Santos Rodrigues Balula Santos (PSD), Segunda Secretária. Além dos elementos que 

integram a Mesa, compareceram os seguintes Eleitos: -------------------------------------------------------- 

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

----Samuel Simão Ramos Cerca Serrano (PSD)------------------------------------------------------------------ 

----Verónica Mendes de Carvalho (CDS-PP)----------------------------------------------------------------------- 

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

----Patrícia de Barros do Sacramento Campos (PS)-------------------------------------------------------------- 

----Tiago Miguel Fernandes Veloso (PS)---------------------------------------------------------------------------- 

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

----Sandra Sofia Pinto da Costa (PS)--------------------------------------------------------------------------------- 

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

----Ana Mafalda Sim-Sim da Cunha Neves (IL)-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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

aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO 1 – Intervenção do público 

 

--- Carlos Ribeirinho (Munícipe) --- 

Vou passar a ler o assunto que me traz aqui hoje. 

 

Caselas tem um campo de jogos que existe há mais de cinquenta anos, que sempre teve uma 

utilização pontual para jogos de futebol e afins. Mas, sempre foi ??? livre para os moradores, ou 

para quem o queira. Gerações que utilizaram o campo, adultos que hoje usam o campo para 

ensinar os seus filhos a andar de bicicleta, eles que já em crianças foram ensinados pelos seus 

pais. Sempre ??? doze anos, nunca se fechou a porta aos moradores, mesmo quando havia um 

cadeado à porta. ??? reservar o campo de jogos ???. 

 

De repente, temos todo um bairro surpreendido ??? porque este Executivo, depois de deixar o 

campo ao abandono durante dez anos, perdeu ali uma boa oportunidade de rentabilização e de 

um serviço que pudesse transformar aquele espaço num polidesportivo ??? todos os dias, das oito 

às vinte e duas horas ??? Mas, não é pela Lei da oferta e da procura que este Executivo se deve 

guiar; é pela ideia de serviço público. É para isso que pagamos impostos, para ter acesso a 

equipamentos desportivos. Esqueceu-se ainda o Executivo que o campo de jogos ??? é um campo 

de jogos inserido no Bairro de Caselas, ??? ruas estreitas ???.  

 

Mantém-se, no entanto, ???. Não fomos ouvidos antes, foi decidido ???. Uma parte da obra ??? 

vai ser realizada em Caselas, mas o que vai ficar? Fica ??? Se sim, ??? vai ter funcionários todos 

os dias a guardar o campo? Se sim, quanto custa, e onde vai ficar? O que foi dito pela Junta, na 

reunião em Caselas, no dia 15 de fevereiro, foi que iria ficar ???. Na última sessão aberta da Junta 

foi dito que ia ficar dentro, e que nunca se pensou em coloca-lo cá fora. Em que ficamos? Quem 

vai usar o campo? Quem terá lugar? E os moradores? Vão as crianças brincar para o Largo da 

Igreja, como foi sugerido na última sessão aberta da Junta? Metem as crianças na rua ??? É essa 

a vossa ideia de serviço público? Qual vai ser o horário de funcionamento? Será razoável sujeitar 

as pessoas que moram perto do campo, algumas a quinze metros, a barulho contínuo, todos os 

dias, até às vinte e duas horas?  

 

Já ouvimos a resposta na última sessão da Junta. Das vinte às vinte e duas é o horário prime ??? 

Sr. Presidente de Junta, as pessoas saem do trabalho e irem jogar futebol. E os moradores, não 

têm direito ao descanso? Fariam isto a quinze metros das vossas casas? Fariam isto no Bairro do 

Careca? 

 

Não podemos aceitar que ??? campo de jogos, e com isso, o destino do nosso bairro seja decidido 

sem consideração pelos moradores. Tem que haver transparência, tem que haver diálogo e tem 

que haver bom senso em serviço público.  

 

Cabe a esta Assembleia, que tem a competência ??? decidir o tipo de uso do campo de jogos. 

Nós, moradores de Caselas, temos direitos e estamos dispostos a lutar por eles. 

 

--- Beatriz Águas (Munícipe) --- 
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Eu venho reforçar aquilo que este nosso vizinho acabou de dizer sobre o campo de jogos de 

Caselas. E estou aqui em representação da AMBEX, que é a Associação de Moradores e Amigos 

da Freguesia de Belém, e os moradores de Caselas pediram a ajuda da associação para amplificar 

a voz relativamente a este tema. 

 

Não vou repetir aquilo que disse o nosso vizinho, mas tenho um pedido final – eu não vou utilizar 

os três minutos – há um pedido final que aqui gostávamos de endereçar ao Sr. Presidente.  

 

Em primeiro lugar, dizer-lhe que estamos muito agradecidos por ter ouvido a população, por ter 

decidido que a cobertura que estava pensada para o campo de jogos irá para outro sítio, mas 

continua a preocupar-nos aquilo que vai ser a possível utilização daquele campo de jogos e a 

instabilidade que irá provocar em Caselas, que é um bairro aldeia, e é preciso termos em conta 

que, de facto, se trata de um bairro aldeia, com umas dimensões e um tipo de dinâmica que não 

se coaduna àquilo que é uma utilização profissional daquele campo de jogos – embora aceitemos, 

obviamente, que uma vez que a Junta de Freguesia se compromete a fazer melhorias e 

investimentos, obviamente vai ter que ter receitas para pelo menos fazer a manutenção daquele 

campo, e também achamos que deve haver alguma disciplina, ou uma total disciplina na utilização 

do campo de jogos. 

 

Mas, aquilo que vimos pedir aqui, nesta Assembleia de Freguesia, é que a decisão sobre o tipo de 

utilização a fazer sobre o campo de jogos tenha em conta aquilo que são as preocupações da 

população de Caselas, que a população de Caselas seja ouvida e as suas preocupações 

integradas num futuro regulamento que tem que vir a existir, um regulamento de utilização do 

campo de jogos – como, aliás, o Sr. Presidente teve a oportunidade de falar, no dia 15 de fevereiro, 

na reunião que ocorreu no pavilhão de futebol de Caselas. E portanto, que este regulamento de 

utilização do campo de jogos venha a integrar aquilo que são as preocupações da população. 

 

Com isto termino, reforçando aquilo que o nosso vizinho de Caselas acabou também aqui de expor 

e de manifestar. 

 

--- Duarte Figueira (Munícipe) --- 

Venho por este meio abordar dois temas. 

 

O primeiro tem a ver com a iniciativa “48 horas a nadar por ti”, 3.ª Edição, que pretende sensibilizar 

para a proteção pelos maus tratos a crianças e jovens, e que decorreu entre os dias 1 e 3 de abril. 

Quero felicitar todas as entidades envolvidas nesta iniciativa, nesta causa tão nobre, e apelar para 

que continue no futuro. 

 

Segundo tema, e último, PRA do Restelo. Na última sessão desta Assembleia, que decorreu no 

dia 17 de dezembro de 2021, foi com muita surpresa da minha parte, e também de muitas pessoas 

da comunidade do Alto do Restelo, e com algum desagrado, devo confessar, da minha parte, que 

foi dado conhecimento, através de um membro desta Assembleia, o Sr. Josué Caldeira, da 

deliberação que o anterior Executivo Camarário aprovou, e que foi publicada no boletim municipal 

no dia 5 de agosto de 2021. Quantas pessoas conheciam esta deliberação?  
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A expetativa de muitas pessoas do Alto do Restelo, desta freguesia, é que com a vitória do Sr. 

Carlos Moedas, o projeto não ia para a frente. Enquanto votávamos nas últimas eleições 

autárquicas, esta deliberação já havia sido aprovada. Democracia ???. É indiscutível a relevância 

do programa “Renda Acessível” para os problemas de habitação que são conhecidos no Concelho 

de Lisboa. 

 

Pergunto-vos, a todos os Partidos aqui presentes: quantas vezes, nos diretórios dos vossos 

Partidos, colocam a questão da excessiva concentração económica em Lisboa, e que leva à 

desertificação do resto do país? Ou então, da excessiva concentração económica nesta faixa litoral 

que vai de Lisboa ao Porto, em detrimento da desertificação do país? 

 

Já é discutível, contudo, esta construção de raiz nos terrenos em causa. Não está em causa o 

PRA do Restelo, está em causa nestes terrenos, quando os terrenos em causa estão rodeados de 

prédios onde as torres hoje são consideradas ??? uma forte ???, há problemas sérios com o 

trânsito, que gera imensos problemas de poluição, que potencialmente afetam os grupos 

vulneráveis – as crianças, as pessoas de idade – que geram conflitos entre as pessoas por 

escassos lugares de estacionamento – perto da Rua do Restelo, já assisti quase a agressões, já 

assisti à polícia a ter que ser chamada por questões de disputa de lugares de estacionamento. É 

discutível, temos que discutir, de facto, esta construção de raiz, quando há uma grande quantidade 

de prédios devolutos em Lisboa. 

 

A propósito, Sr. Presidente da Junta, quantos prédios devolutos existem na Freguesia de Belém?  

 

É discutível construir de raiz, afirmando, com base em cálculos, que não se sabe como é que são 

feitos, e diz que é mais barato construir de raiz do que reabilitar. Por favor, mostre-nos de forma 

transparente como é que são feitos os cálculos. Estamos em democracia, investimos imenso na 

educação e na formação das pessoas desde o 25 de abril de 1974, e também desde o 25 de 

novembro de 1975, e estamos em condições de ter toda a informação sólida em economia, para 

ver como é que são feitos esses cálculos, e para também dar um contributo. 

 

É discutível, numa zona já fortemente urbanizada, discutir esta construção de raiz, quando as 

últimas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendam que cada 

habitante tenha pelo menos meio hectare de espaço verde num raio de trezentos metros da sua 

casa. Cada habitante, nas grandes cidades, tenha pelo menos meio hectare de espaço verde num 

raio de trezentos metros da sua casa. Isto foi uma conclusão de uma iniciativa da Fundação 

Calouste Gulbenkian, em janeiro deste ano, em parceria com a RTP, “Cidades de Futuro”, em que 

vários especialistas falaram nisto. 

 

Portanto, quanto custa ??? problemas de saúde mental em Portugal? Quanto custa para a 

atividade da economia? Qual é esse custo? Qual é o custo para as famílias que têm entes queridos 

com problemas de saúde mental? São incorporados nestes cálculos da construção de raiz destes 

prédios? Se não é incorporado, devia ser incorporado, com base nas boas práticas da ciência 

económica do séc. XXI. 
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Para terminar, Sr. Presidente da Assembleia, temos que discutir também por quê construir de raiz 

lojas comerciais naquela zona, na Rua Afonso Praça – para nos situarmos, é a rua onde está a 

Pizza Hut – que está para arrancar há mais de dois anos, quando a antiga agência bancária em 

frente ??? Freguesia de Belém, está há mais de um ano e meio para ser ???, quando a loja de 

eletrodomésticos na Avenida Ilha da Madeira mudou-se para Miraflores, e até agora não há 

ninguém que queira ir para aquele espaço. Portanto, ??? há mais de um ano e meio, por exemplo. 

 

Termino, perguntando ao Presidente da Junta qual a situação, neste momento, em relação a este 

processo.  

 

Segunda questão: para quando uma sessão extraordinária para que toda a comunidade possa 

discutir este assunto – como aconteceu, e bem, no dia 23 de março do ano passado? E dizer: a 

democracia está em risco? A cinco mil quilómetros daqui, em França, na segunda volta, ??? 

autocracias estão a mandar. Sr. Presidente da Assembleia, nós, o povo, precisamos de respostas 

e queremos discutir de forma transparente estas questões, e outras. 

 

--- José Vaz (Munícipe) --- 

Sr. Presidente, eu vou ser muito ???. Antes de mais, gostaria de dizer que o senhor já está há 

algum tempo no Executivo, o seu Partido, e há algumas coisas sobre o passado, outras sobre o 

presente, e portanto, que são transversais. Há algumas que são por culpa do senhor, mas o senhor 

não as vê, é culpado porque não vê, passa pelas coisas e não vê, ou então desconhece.  

 

Alguns pontos importantes ??? o polidesportivo, essas coisas todas ??? Por acaso, no outro dia, 

vi lá o senhor, e achei curioso o senhor ir lá ???. 

 

Os carros em cima dos passeios: os carros não conseguem fazer as curvas, e o carro do lixo por 

vezes não consegue passar. Eu sei que são coisas pequenas, mas as pessoas têm que andar nos 

passeios, têm uma distância para aí de meio metro para passar nos passeios. Esteve lá, não sei 

se constatou. 

 

Em relação à limpeza das ruas, é interessante ??? que é o meu caso, ??? salvo erro, é o Sr. Tiago 

Pessoa, que é a pessoa que está afeta à higiene urbana.  

 

Já agora, aproveito, em relação à higiene urbana, eu não percebo, acho que é o erário público que 

paga, por intermédio da Junta, por que é que as pessoas que trabalham para a Junta não 

trabalham; fingem que trabalham. O senhor está-se a rir, mas eu não acho piada nenhuma. É que 

no e-mail que recebi do Sr. Tiago Pessoa diz que as pessoas trabalham sete dias. Curiosamente, 

eu vejo-os em Caselas uma vez, e ao sábado de manhã. Onde é que andam nos outros dias, para 

ter trabalho? Trabalho em turismo, e trabalho aqui na zona de Belém, e nunca vejo as pessoas – 

ou estão no telemóvel, ou não sei. Das duas, uma: ou rentabilizam o tempo, ou então tem que se 

ter mais uma pessoa para não estar a pagar horas extraordinárias aos sábados e aos domingos, 

que é isso que está aqui em jogo. 
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Mas, pronto, passemos para a frente, mas gostaria de ter essa resposta. 

 

Já agora, não sei se o senhor conhece uma obra ??? – não sei se o senhor conhece ou não 

conhece – em relação aos esgotos, para quando é que vai acabar. Já ??? há quinze dias ??? e 

está lá há quinze dias. Era interessante eu saber, se os senhores me pudessem informar, quando 

é que estará, em relação ??? que por acaso é a minha rua, e eu gostaria de saber quando é que 

aquilo termina. 

 

Sr. Presidente, outra coisa que eu acho interessante – como disse, eu trabalho no turismo, e 

diariamente passo ???. Eu não sei o número na Rua do Careca, mas junto ??? na Rua do Careca, 

Avenida Ilha da Madeira, ??? o estado das estradas. Eu não sei se veem, mas as estradas estão 

completamente cheias de buracos, todas esburacadas, o pavimento não está bom. O senhor dir-

me-á que não é da sua competência, que é da competência da Câmara. Mas, não me interessa 

de quem é a competência, o senhor está aqui para responder. O senhor depois responde-me, se 

quiser. O que está aqui colocado em causa não é se é a Junta, ou não, mas são as condições. 

Umas vezes é o senhor o responsável, outras vezes é a Câmara, mas o senhor vai mais à frente 

explicar.  

 

Em relação às estradas, estão mesmo mal, não vale a pena estarmos a discutir. Se o senhor quiser 

ir comigo, perdemos alguns minutos, e eu vou dizer-lhe exatamente onde é que os buracos estão. 

Ponho-me à sua disposição. 

 

Em relação a uma coisa que eu acho pertinente, em relação à Junta de Belém ??? belíssimo 

património, não devem haver muitas iguais, mas, acho piada em relação ao que se passa na Torre 

de Belém. Eu não sei se o senhor vai à Torre de Belém, eu passo todos os dias na Torre de Belém, 

e apraz-me dizer: quem passa lá, o movimento – não sei se há lá polícia, ou não, o senhor vá lá e 

veja ??? acho que a Junta deve ter alguma coisa a dizer.  

 

Há um problema que é inerente, que é das trotinetes, por que é que as trotinetes estão em cima 

do passeio, se a Junta permitiu, ou se foi a Câmara que permitiu e a Junta não diz nada, porque 

há trotinetes por todo o lado, e bicicletas elétricas.  

 

Já agora, aproveito para perguntar se o sítio mais indicado para pôr as bicicletas elétricas é quase 

ao fim do Pingo Doce, quando as pessoas querem lavar o carro ??? lá vão, por que é que puseram 

aquela zona de bicicletas ali, que além de ficar ao nível da Ilha da Madeira, não faz sentido nenhum 

que seja ali. Mas, pronto, isto vale o que vale. 

 

E termino, só para dizer que em relação ao campo de jogos de Caselas, muita tinta deve ter 

corrido, ??? isto é um problema que já se passa ??? há alguns anos na freguesia ??? a própria 

Junta já gastou algum dinheiro, e não fez lá nada. E mais do que isso, esteve lá alguém a dormir 

dentro das instalações, ??? instalações, e agora há alguém a tomar conta do campo, a ser pago 

pela Junta, em que não fazia nada no campo – o senhor não sabe, mas eu posso dizer quem é 

que lá estava. 
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Em relação ao campo, o que eu diria, com agrado, e que me apraz dizer, o que eu lhe queria dizer 

em relação ao campo, que ouvi aqui, e queria também dar a minha opinião, é que é interessante, 

eu sou a favor que se faça ali um campo, como é óbvio, não se pode castrar as crianças, 

essencialmente no desporto, acho que deve ser acordado entre a Junta e, se possível, o clube, de 

forma a que o clube e a Junta ??? de facto, para que tivesse algum aproveitamento daquele 

espaço, não fizeram lá nada, e isto já lá vão dez ou onze anos, não é de agora, e se calhar, 

provavelmente, as pessoas que agora estão a pôr isso em causa, os estacionamentos e o barulho 

que venha a ser feito, entretanto, se calhar estaria resolvido. Se há aquele campo, se tivesse ??? 

já tinha sido feito há dez anos atrás, e não foi. ??? da Junta, que não fez lá nada – e aliás ??? e 

com o Sr. Rui Cordeiro, e com mais alguém, que não me recordo agora, no sentido de darmos ??? 

àquilo. 

 

O que eu queria dizer, para finalizar: eu sou a favor que se faça lá o campo, não sei ??? será o 

melhor, se será o pior, acho que as pessoas não podem ser castradas de desporto, é evidente, e 

acho que é só seguir a Lei – o barulho acaba às vinte e duas – e que a Junta, de uma vez por 

todas – que é isso que eu não consigo entender – no pavilhão de Caselas, o que é que a Junta 

pretende dizer às pessoas, porque ainda não disse nada, limitou-se a dizer ??? depois logo vemos. 

Qual é a sua opinião em relação à gestão do campo. 

 

Era só isto que eu queria dizer. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Nesta Assembleia que hoje temos aqui, estamos agora aqui no período de intervenção do público, 

e houve quatro pessoas que usaram da palavra. 

 

Vou começar por falar, da mesma forma que o Sr. Carlos Ribeirinho e a D. Beatriz Águas, que 

falaram essencialmente da mesma situação, do pavilhão gimnodesportivo, e também, de alguma 

forma, ao Sr. José Vaz, que nesta parte final também falou do pavilhão gimnodesportivo, vou 

começar por aí. 

 

O pavilhão gimnodesportivo é um grande projeto nosso, estava definido, e está, no âmbito da 

delegação de competências da Câmara na Junta, no ano anterior. Por razões várias, foi 

demorando mais a implementar, porque era um processo complicado e oneroso. E de maneira 

que, nessa altura, e por vicissitudes várias do funcionamento da Câmara Municipal, levou muito 

tempo a ser aprovado. Obviamente, estava dependente de várias situações, pelos vistos até houve 

ali uma falha num pedido de parecer ao Instituto de Conservação da Natureza por parte da 

Câmara, mas pronto, isso está ultrapassado, porque ??? do próprio Instituto de Conservação da 

Natureza que nós não iremos colocar a cobertura. E nós não iremos colocar a cobertura naquele 

terreno, não é por mais nada; é porque, de facto, reconhecemos que há uma minoria que está 

contra isso, mas uma minoria ativa, e que se manifestou, ao contrário da grande maioria, que não 

se manifestou. E como existem mais entidades que gostariam de ter uma cobertura, nós achamos 

que não vamos fazer um finca-pé. Não estamos de acordo que aquilo seja considerado privativo 

de Caselas, é uma infraestrutura desportiva da freguesia, como a piscina também o é, e outras 

infraestruturas que vamos ter em breve, outros polidesportivos também, em outros sítios, e não 
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são privativos para A, B ou C. Por essa ordem de ideias, por exemplo, ninguém de Caselas poderia 

utilizar a piscina. 

 

Por isso mesmo, aquilo é um grande polidesportivo, que existe desde 1970, ainda antes do 25 de 

abril, foi eletrificado em 2013, pelos meus antecessores na Junta de S. Francisco Xavier. Assumo 

que houve ali algum adiamento em tomadas de decisões, para que aquilo ficasse em melhores 

condições. Isso não se vai repetir, vamos reabilitar aquele espaço, evidentemente com regras, 

para que não volte a ficar daquela forma, no estado em que está, e que permita, depois, me 

utilizarem como um saco de boxe – eu não gosto de levar pancada quando não tenho culpa. Se 

tiver culpa, muito bem, sou o primeiro a dar a cara.  

 

Agora, neste caso, estamos a tratar do assunto. A cobertura vai voar – é quase como se fosse da 

Força Aérea, vai voar para outro sítio, não se preocupem. Isto, em qualquer caso, em qualquer 

país, em qualquer freguesia, em qualquer escola do mundo, toda a gente gostaria de ter uma 

cobertura, o que se verifica é que toda a gente quer pavilhões; aqui foi sui generis, Belém vai ficar 

na história por ser a freguesia que não quer pavilhões cobertos – algumas pessoas, claro.  

 

Neste caso concreto, foi, realmente, uma minoria mais aguerrida que se manifestou, e pronto, e 

realmente aquilo está numa zona envolvente do Monsanto, não quisemos estar a pedir pareceres, 

neste momento, ia demorar tempo, quando temos outras alternativas, e também não queremos ir 

completamente contra do que as pessoas que também estão ali mais perto gostariam, tentamos 

dialogar, ouvir as pessoas, como fizemos, e ouvimos muitas pessoas, e depois iremos decidir, 

como estamos neste momento em processo de decisão – ainda não está completamente fechado, 

e por isso, ainda bem que ainda não respondemos a certas forças políticas que estão há muito a 

pressionar-nos para respondermos. A única coisa que eu posso dizer é que ainda não está a 

decisão completamente tomada. Há questões em que é prematuro, neste momento, estarmos a 

responder, não nos escondemos, apenas não achamos que seja a altura adequada para 

responder, no referente ao polidesportivo, de uma forma mais taxativa.  

 

O que lhes posso dizer é que a nossa intenção, neste momento, e que está tudo a ser trabalhado 

nesse sentido, é de não cobrirmos aquele pavilhão, vamos reeditá-lo, no âmbito deste projeto de 

delegação de competências. A cobertura que está a ser feita nos estaleiros voará para outro sítio. 

Obviamente, é um investimento de vulto, não iremos fazer isto sem termos a garantia de que aquilo 

vai ser bem gerido, e que vai ter regras. Ainda não estão definidas, há de haver um regulamento, 

com certeza que havemos de consultar a população, na altura, para a questão do regulamento, 

com certeza.  

 

Acho que nem é preciso dizer, com certeza que vamos ter em devida conta os jovens que moram 

também ali no Bairro de Caselas, para haver algumas horas em que possam utilizar aquilo de uma 

forma mais livre. Agora, é evidente que vamos tentar otimizar as instalações para fazer desporto, 

partindo do princípio em que estamos num país normal, com gente normal, que trabalha, que até 

pode fazer desporto ao fim do dia, depois do trabalho, e por isso mesmo, vamos cumprir a Lei do 

Ruído, com algum distanciamento, mesmo assim, mas em que permitiremos, e está previsto, 
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eventualmente, o horário ser até às vinte e duas. Isto é, a última vez que se marca é às nove, das 

vinte e uma às vinte e duas horas, para aproveitar ao máximo aquelas magníficas instalações.  

 

Obviamente que vai ser, ou a Junta diretamente a gerir, ou alguém, por conta de um protocolo que 

faça com a Junta. Isso não está ainda definido. Por exemplo, pode ser uma coletividade, de 

Caselas, ou não, isso não está ainda definido. 

 

Agora, há uma coisa que é certa: não vai ficar aberto, ao “Deus dará”, para andarem lá a passear 

os cães, e outras coisas, com o lixo todo que entra para lá, e sei lá mais o quê. Não, vai ser um 

polidesportivo, que é uma infraestrutura que é cara, até porque estamos a investir – não é a gastar, 

é a investir – na saúde das pessoas, para fazerem desporto. E por isso mesmo, vamos orgulhar-

nos de ficarmos com um polidesportivo todo reabilitado, além dos outros que iremos ter também, 

mas cobertos. Este não vai ser coberto, mas vai ficar finalmente em condições, e não vão ter 

oportunidade de criticar, com alguma razão agora, por aquilo estar um bocado abandonado. ??? 

uma contradição, fui tão atacado porque estava abandonado, e agora que estamos a reabilitar, 

sou atacado? Quer dizer, as pessoas querem um polidesportivo que não seja polidesportivo, isso 

é uma contradição, desculpem lá, isto não tem nenhuma lógica. E a maior contradição ainda é que 

algumas destas pessoas, que estão aqui a falar em nome de várias entidades – e têm plena 

legitimidade democrática, nesse aspeto, para falarem – mudam de posição como quem muda de 

camisa, porque antigamente diziam uma coisa, e agora nós dissemos isto, já não tem cobertura, 

e agora querem que aquilo deixe de ser um pavilhão gimnodesportivo, querem que aquilo seja um 

parque canino, ou que seja um parque para quem vá para ali, até fazer merendas. Isso não pode 

ser. É muito dinheiro que está em jogo, estamos ali a fazer uma coisa à séria, para desporto 

amador, e não é para desportos com muita gente. Posso dar-vos um exemplo, futebol de salão ali 

são cinco pessoas de um lado e cinco pessoas do outro, só para terem uma ideia. 

 

Mais, está cheio de contradições este processo, porque se estiver lá gente durante o dia, 

responsáveis, e à noite, vigilância eletrónica, é que não vai haver os palavrões e os gritos, está lá 

alguém a controlar isso. Eu percebo qual é a ideia, querem ter aquilo como um parque canino, há 

muito sítio para passear os cães. Aquilo vai ser um polidesportivo. E mais, num sítio em que nos 

fartámos de investir, fizemos um parque infantil novinho, fizemos na zona do miradouro um outro 

parque, que até tem um pequeno polidesportivo para os miúdos, com balizas pequeninas, e 

basquete, também investimos ali ??? na zona central. Caselas não se pode queixar nesse aspeto. 

 

Sim, é um bairro aldeia. Isto é um bairro, como existe o Bairro do Restelo, como existe o Bairro de 

Belém, e outros. Mas, aqui, por exemplo, ??? é estar a marginalizar as pessoas de Caselas. Há 

sempre muita gente de Caselas que diz que está marginalizada, e tal. Caselas faz parte de um 

conjunto que é Belém, a Junta de Freguesia ??? para todas as pessoas, sem estar a excluir 

ninguém. 

 

E por isso mesmo, é nessa responsabilidade que nós, com a máxima legitimidade democrática 

que temos, com uma maioria reforçada, em que estava precisamente previsto isto no nosso plano 

de atividades, eu não posso, de nenhuma forma, ir contra – porque, aliás, isto estava no nosso 

programa – uma decisão que foi tomada, que foi sufragada pela maioria da nossa população. E 
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não é com qualquer tipo de pressões, de intimidações, e tal, que nós mudamos as nossas ideias. 

Obviamente, ouvimos, tudo bem, democracia é isto, é isto que é muito bom na democracia, 

podermos ouvir as opiniões dos outros. Mas depois, tenham lá santa paciência, ??? quem tem 

legitimidade democrática é quem manda – e quando digo “nós”, a Junta, a Assembleia, cada qual 

no âmbito das suas atribuições. Isto é que é estar em democracia, e em democracia participativa, 

ouvindo as associações de moradores, com certeza, e as pessoas singulares. Mas, aí temos que 

ter algum cuidado, porque as associações de moradores não mandam, não estão legitimadas para 

isso. Não vamos confundir autarquias com associações de moradores. 

 

Sr. Duarte Figueira, agradeço a sua intervenção a felicitar-nos ??? não é a primeira vez que 

fizemos, mas é para lembrar, realmente, um flagelo que existe no nosso país, os maus tratos 

domésticos. Isso, infelizmente, é muito silencioso, e quisemos, neste mês especialmente dedicado 

a esta temática, em que já fizemos as segundas jornadas sociais, foi feita uma iniciativa sobre 

essa matéria, e se vir, alguns edifícios nossos estão decorados desta forma, para lembrar as 

pessoas sobre esta temática – algo que, aliás, fazemos no dia a dia. E por isso, felicito a nossa 

ação social por esta iniciativa porque, realmente, foi bonito ver tudo a participar. 

 

Quanto à questão da ??? parte final do governo da Câmara anterior, por acaso já fui chamado à 

Câmara, já fomos chamados à Câmara pela nova Vereadora do Urbanismo, quis saber a nossa 

posição sobre o atual estado do projeto. Isto é, o antigo PRA, mas ???. Isto é, para avançar naquilo 

que vão ser os dinheiros públicos e os dinheiros camarários, não é como antigamente ??? ser uma 

grande calamidade. Felizmente, aquilo foi abaixo. Há um outro que não nos agrada, de todo, estive 

a falar com a Sra. Vereadora antes da reunião sobre essa matéria, ??? temos opiniões muito 

idênticas, aquilo tem que baixar muito, está muito exagerado, não pode ser como está, não temos 

culpa de ter havido ali uma troca, pelo Dr. Medina, na Rua Gonçalo Velho Cabral ??? um terreno 

que era para outra finalidade – mas isso é outra questão, que está relacionada com isso ??? subir 

aqui para compensar isso.  

 

Neste momento, a Câmara está preocupada com isso também. Estamos em plena sintonia. Posso 

garantir que não vai avançar para já nada. Está a ser estudado um projeto, queriam saber a nossa 

sensibilidade, fui acompanhado por técnicos e por juristas que nos apoiam sobre essa matéria, 

temos algumas opiniões muito coincidentes. Faltam vários equipamentos também – por exemplo, 

uma coisa evidente: a Câmara, antigamente, para levar isto para a frente, estava 

permanentemente a dizer que a Escola Secundária do Restelo tinha cerca de setecentos e 

cinquenta lugares para alunos. Agora, disseram mesmo, mil, duzentos e tal, é só uma diferença 

de quinhentos. Portanto, aquilo está pelas costuras, há poucos lugares neste momento nas 

escolas – ao contrário do que diziam – e outros equipamentos que faltam.  

 

Por isso mesmo, neste momento, o que estamos a pedir é que não vão ser esquecidos os 

equipamentos, achamos que falta ali uma centralidade, por exemplo, como existe na Rua do 

Careca, lá em baixo, no Bairro do Restelo, com aquela centralidade ali no meio. E aqui há uns 

anos, havia um esboço de um projeto, que eu vi, ??? neste local, era assim uma espécie de meia 

lua, idêntica àquela que está na Unidade de Saúde do Restelo. Estava muito agradável. 
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Obviamente, agora vai ter que se subir um pouco mais ??? dois ou três lugares, ou quatro, no 

máximo ??? porque não está nada definido. Isto ainda vai ter que ser estudado. 

 

Agora, resumindo e concluindo, aquilo ia ser um desastre para aquele local, quer na parte 

urbanística, quer na parte da mobilidade, porque ninguém ia sair de casa, ou se deixassem o carro, 

já ninguém o ia tirar, porque nunca mais lá conseguia estacionar. Aquilo ia ser um autêntico 

desastre. Por isso mesmo, graças a Deus, isso está estancado, para já, está a ser reanalisado. 

Enfim, vale o que vale, estivemos a dizer que era bom ter uma nova centralidade, que é quase 

como se fosse um dormitório, em S. Francisco Xavier, ali em cima, e realmente, podia ter assim 

uma zona, não propriamente comercial, mas com alguns cafés e algumas lojas de bairro, como há 

na Rua do Careca, por exemplo, em que as pessoas possam sair durante o dia, vão tomar um 

café, falam com os amigos, compram o jornal, enfim, um ponto de encontro das pessoas que 

podem ir a pé e fazer vida de bairro. 

 

Por isso mesmo, se está preocupado – e eu acho que tem toda a razão para estar preocupado – 

esteja mais tranquilo, porque isso não vai avançar, para já, como estava. Também lhe posso dizer 

que isto vai avançar agora ??? ia exigir cerca de 180.000.000€ à Câmara, para já, para avançar. 

Só para ter uma ideia, ??? aquilo, se avançasse ??? até tinha jardins suspensos lá em cima, nos 

telhados dos prédios, em que não estava definido quem era o proprietário dos prédios. Já viu, 

depois, com todas as partes das infiltrações, aquilo e acolotro nos prédios, quem era o responsável 

por aquilo, depois? Não ia ser ninguém responsável, as pessoas todas prejudicadas nas suas 

frações, porque ninguém mandava, aquilo não era de ninguém, ia ser uma grande embrulhada. 

Mas, queriam resolver aquilo à pressa, porque havia, na altura, necessidade, para a campanha 

eleitoral, de dizer que tinham já tantas casas feitas, e por aí fora. E por isso, havia a necessidade 

de rapidamente fazer aquilo. E por isso mesmo, tudo foi objeto para fazer essas coisas, de 

qualquer forma. 

 

Quantas habitações estão devolutas na nossa freguesia? Algumas. É a única freguesia que não 

tem bairros sociais. Antigamente havia os bairros económicos, agora estamos a falar de bairros 

sociais, os bairros económicos de antigamente são bairros de luxo agora – Caselas, Restelo e 

Belém, por exemplo, agora são ex-bairros económicos, cada casa daquelas vale bom dinheiro.  

 

Mas, de facto, onde existe assim o maior número de casas devolutas na nossa freguesia é na Rua 

da Praia de Pedrouços, por exemplo, e na Travessa Paulo Jorge. Na Travessa Paulo Jorge ainda 

estão, infelizmente, umas quatro casas devolutas. Na Rua da Praia de Pedrouços estão a ser 

feitas obras em várias frações, também em mais algumas ruas ali ao pé, uma dúzia, talvez, no 

conjunto das casas devolutas, que são património da Câmara. Isso está a ser tratado, mas posso-

vos dizer que já acabámos, na prática, e em alguns casos concretos, ??? diz que passa à frente 

de tudo. E o que é que está a passar à frente de tudo? No outro dia, estivemos a entregar uma 

chave a uma família, uma mãe com dois filhos – já adultos, mas que têm algumas deficiências – 

que vivem todos juntos, e não tinham casa de banho. Portanto, a prioridade é: quem não tem casa 

de banho passa à frente de tudo. E como não havia casas aqui na freguesia, imediatas, a casa 

deles foi ??? fazer obras, e eles foram colocados numa casa ali ao pé do Cemitério dos Prazeres, 

uma casa toda arranjada, estavam encantados ??? foi lá na Junta a entrega da chave, deu-me 
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muito gozo ver uma família, pela primeira vez, a ter uma casa de banho, uma casa arranjada. E 

está a ser feito isso a muita gente. Mas, aquele caso foi aqui na freguesia, e deu-me um certo gozo 

ter assistido e participado nessa situação. 

 

O Sr. Vaz diz que eu estou há muito tempo nestas funções. Pois, é uma chatice, a população 

assim o quis, já são seis maiorias absolutas que nós temos aqui. Mas, pronto, graças a Deus, 

agradeço muito a toda a gente, nomeadamente a quem votou em nós, é uma grande 

responsabilidade e é um grande orgulho que tenho nesse aspeto, e tento não desiludir as pessoas 

– e pelos vistos, não as temos desiludido, e isso é muito bom. 

 

Os carros em cima dos passeios, dificuldade em fazer as curvas: eu bem sei que temos os ombros 

largos, é algo que quero tentar melhorar um pouco aqui na freguesia, essa questão do 

estacionamento dos carros, ainda não desisti disso. Já tínhamos melhorado substancialmente isso 

se não tivessem algumas associações de moradores atropelado algumas propostas da Junta ??? 

concretamente. Por exemplo, no Bairro ??? já não havia carros em cima dos passeios, a tapar 

completamente a passagem das pessoas, se não tivesse havido um atropelamento, por parte de 

alguns vizinhos, que foram fazer, junto da Câmara da altura, umas iniciativas que, de alguma 

forma, vieram atrasar todo o processo que estava mais ou menos previsto, que era, para já, 

sinalização horizontal e uma linha que não permitia os carros irem para além dessa linha, o que 

permitiria pelo menos um metro e vinte para as pessoas passarem nos passeios, de um lado e do 

outro. É uma necessidade, esta melhoria, melhorar o estacionamento. Como, realmente, essas 

associações se meteram ao barulho, e depois influenciaram, na altura, o Vereador Miguel Gaspar, 

isso ficou sem efeito. Mas, se isso tivesse sido connosco, em uma semana tinha ficado resolvido, 

para já, até se conseguir ter dinheiro ??? os passeios e conseguir fazer-se isso dos dois lados.  

 

Como sabem, é uma situação cada vez pior, uma situação muito complicada. E depois, ainda por 

cima, temos estado a ver – também para responder ao Sr. José Vaz, que falou nas bicicletas ???, 

por exemplo. Estamos atentos, nós já tentámos ??? o mais possível, até pusemos lá cartazes, 

depois os senhores da EMEL foram lá rasgar, ia quase havendo uma cena de pugilato entre os 

nossos elementos da Junta e os da EMEL, foi complicado. Eu avisei-os, antes, durante e depois, 

e agora quem vai pagar a despesa vai ser a EMEL, que são várias centenas de milhares de euros, 

para arrancar aqueles equipamentos daquele sítio e meter noutro sítio, porque não cumpriam as 

instruções que existiam. Isto é, agora temos que fazer o contrário, eles disseram que iam cumprir, 

disseram ao novo Vereador que tinham avisado as Juntas que iam pôr isso. É mentira; não 

provaram isso, e é mentira. Entretanto, agora já vieram reconhecer que tinham mentido, e que, de 

facto, tinham cumprido uma instrução do antigo Vereador Miguel Gaspar, que lhes disse para 

fazerem isso agora, de qualquer forma, e para não irem às Juntas, porque se fossem às Juntas, 

nunca mais faziam nada. Isto foi dito agora, por pessoas da EMEL. E por isso mesmo, está 

confirmado, pelo menos aqui não avisaram as Juntas, e também em outros sítios de Lisboa, 

também não avisaram as Juntas.  

 

Nós estamos muito desagradados com elas, talvez não possa passar ??? mas, com algumas 

compensações – porque temos de fazer algumas passadeiras, para não prejudicar o 

estacionamento também – nós estamos de acordo com as estações GIRA, desde que não 
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estraguem estacionamento. E mais, bicicletas, sim, mas como complemento do carro, e não para 

substituir o carro, porque também temos que dar muito valor às pessoas idosas, que não podem 

andar de bicicleta, ou as pessoas que têm doenças, temos que respeitar essas pessoas também, 

não têm que ficar fechados em casa. E por isso, não podem andar de bicicleta, não podem ser 

penalizadas por isso. 

 

De maneira que vão ser retirados ??? da EMEL, de imediato vai já ser retirado o que está em 

frente ao Café ???, ali ao pé do Pingo Doce, esse vai ser retirado já para outro lado, onde está o 

Hotel do Governador, que é perfeitamente possível, não estraga nada a passagem de peões, nem 

de automóveis. Também o de lá de cima, está dependente agora de como é que é a Avenida da 

Torre, porque a Avenida da Torre vai, pelos vistos, confrontar-se com uma situação, que vai acabar 

a Avenida da Torre, a Avenida da Torre vai ser Travessa da Torre, porque aquilo está para 

avançar, mas ainda não avançaram ??? com passeios e com estacionamentos, de maneira que 

vai ficar ??? Avenida da Torre, vão fazer ciclovias, e não sei lá mais o quê. Lá está, o Marquês de 

Pombal fazia avenidas, nós fazemos travessas. De maneira que, neste momento, disse que, se 

calhar, é melhor retirar já esta, depois logo se vê, porque esta, ainda por cima, ??? no passeio. 

??? projetos das ciclovias. 

 

Uma que também já definimos é a do parque dissuasor de Algés, estavam lá uns lugares a mais 

para deficientes, ??? e outros dois normais, e assim tira-se do sítio onde está, que estava a tirar 

oito ou nove lugares para carros, um parque dissuasor naquele sítio. ??? Portanto, são cinco que 

vão tirar; são várias dezenas, se não quase centenas de milhares de euros, que por culpa da 

Câmara e da EMEL, nós todos vamos pagar, porque nós todos pagamos impostos. 

 

Os trabalhadores da higiene urbana não trabalham, estão sempre com o telemóvel? Eu também 

vejo, também estou sempre com o telemóvel; agora, não podemos é estar constantemente a bater 

neles, como se fossem escravos do trabalho ??? até acho que são capazes, de vez em quando, 

de abusar, também admito que sim, também me parece isso muitas vezes, mas uma vez ou outra 

em que eles estejam, temos de ser compreensivos. Agora, não posso é generalizar, eu não 

generalizo casos pessoais que possam acontecer. Posso, aliás, dizer muito bem dos trabalhadores 

da higiene urbana, são eles que conseguem manter a nossa freguesia limpa, uma freguesia tão 

grande, com tanta utilização, limpa, também temos investido nisso, de facto. 

 

Quanto às estradas, como sabem, são da Câmara, mas temos estado a alertar para casos 

concretos – posso dizer um, um grande buraco em frente à Casa Pia, na Rua da Torre ???. 

 

Policiamento, o que é que havemos de fazer mais? Já oferecemos carros à polícia – fomos a 

primeira Junta, já é o segundo que oferecemos – duas bicicletas, telemóveis, fizemos obras na 

esquadra, temos a polícia ??? graças a Deus temos uma boa ligação, damos a maior capacidade 

para eles poderem intervir, estamos em ligação permanente. Por isso, posso-vos dizer que recebi 

o Comandante da 4.ª Divisão na semana passada, que me disse: “Olhe, nós fazemos um balanço 

semanal, e posso dizer-lhe que na semana passada não houve uma única ocorrência de assaltos.” 
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As trotinetes ??? uma solução. Em termos de Câmara, está a ser estudado isso. Isto é um 

escândalo, a questão das trotinetes. 

 

E quanto à questão do polidesportivo, já respondi, ??? ou nossa, ou através de uma coletividade. 

Mas, isso vai ser participado e em conjunto com toda a gente, não me vou esquecer, e obviamente, 

também das pessoas de Caselas, que lá têm os filhos, e tal, haver alguns tempos especiais 

também para eles. Depois, também há de haver ??? pessoas, consoante, depois, quem está a 

gerir a piscina, faça as inscrições. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Duas questões muito breves. 

 

Primeiro, assinalar – o Sr. Presidente também já o fez, de alguma forma – ao Sr. Duarte Figueira 

o seguinte: a Assembleia de Freguesia acompanhou detalhadamente todas as questões do PRA, 

tivemos, inclusivamente, num período até complexo, de pandemia, uma reunião, em que, se não 

estou em erro, estiveram centenas de pessoas online, sobre a questão do PRA, houve uma 

enorme intervenção dos grupos políticos todos – não tendo todos, obviamente, e como é natural 

em democracia, a mesma posição, mas todos se pronunciaram sobre o PRA, e todos foram críticos 

do projeto inicial, por assim dizer, todas as forças políticas. E eu acho que isso teve uma grande 

influência – é a minha opinião – e acho que, desse ponto de vista, a freguesia, os moradores, as 

associações que também participaram na altura, as associações de moradores, os Vizinhos de 

Belém, a AMBEX, todas tiveram uma intervenção muito importante.  

 

É evidente que com estes esclarecimentos que o Sr. Presidente deu agora, quando nós tivermos 

desenvolvimentos, quando soubermos do destino do projeto, eu próprio farei questão que haja 

uma nova Assembleia de Freguesia, e uma Assembleia de Freguesia aberta a toda a população, 

para voltarmos a analisar o projeto do PRA, e para voltarmos a discutir a questão do PRA.  

 

Para já, o ponto de situação é este, e não podemos adiantar muito mais. Mas, queria assumir 

também esse compromisso consigo. 

 

 

PONTO 1 – Período antes da ordem do dia 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Encerrado este período de intervenção do público, queria perguntar aos grupos políticos se 

estariam de acordo que fizéssemos uma ronda de intervenções, e que essa ronda servisse 

simultaneamente para qualquer comentário ao que foi discutido até agora – podendo, ou não, ser 

mais do que um membro a usar da palavra, como é evidente – e para apresentação das moções.  

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Relativamente à recomendação que eu mandei, eu mandei por e-mail. Como ela não está na 

ordem de trabalhos, eu não sei se não é preferível ser antes da ordem do dia. 
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--- Presidente da Mesa --- 

Acrescentamos aos documentos que temos aqui a recomendação do PCP a respeito do assunto 

que foi discutido, sobre o polidesportivo de Caselas. 

 

--- Fernando Magarreiro (PSD) --- 

Relativamente à intervenção do público, não tenho nada a comentar – se os meus colegas assim 

o entenderem, poderão fazê-lo. Acho que o Presidente da Junta de Freguesia respondeu às 

dúvidas, às queixas e às recomendações que os fregueses decidiram colocar aqui esta noite, não 

tenho nada em especial a dizer. 

 

Relativamente a este período em que nós estamos, o PSD gostaria de apresentar uma moção de 

solidariedade para com o Estado e o povo da Ucrânia. 

 

Moção (Anexo 1).  

 

--- Samuel Serrano (PSD) --- 

Visto que estamos aqui todos presentes, queria pedir que façamos um minuto de silêncio por todas 

as crianças, mulheres e homens que perderam a vida nesta guerra inglória, e que está a destruir 

um país. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Sr. Samuel, faremos, mas eu sugeria que fizéssemos a seguir à votação. Como é normal, em 

termos parlamentares, votamos a moção, e a seguir far-se-ia um minuto de silêncio. 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Sr. Presidente, agradeço a palavra, e dar nota de que vamos votar a favor da moção apresentada 

pelo PSD. 

 

Em relação aos pontos referidos pelos fregueses hoje aqui, resta-nos salientar dois pontos 

extremamente importantes, que são a participação ativa das minorias – que sejam minorias, mas 

que são quem vota e são quem tem voz. E por isso, a importância que é as pessoas poderem vir 

a esta Assembleia falar acerca do PRA, falar acerca do polidesportivo e dos assuntos que as 

preocupam. É da maior importância para nós, que aqui estamos, ser discutido o assunto do PRA, 

desde o princípio, como também o assunto do polidesportivo. 

 

Aconselhamos a Junta de Freguesia a ouvir a população residente em Caselas, que é quem mais 

vai ter e quem vai viver lado a lado com o equipamento, são eles que vão viver todos os dias ao 

lado do equipamento, e são eles que vão sofrer, como vão sofrer os moradores que vão estar ao 

lado do PRA, ???.  

 

Por isso, é de louvar estarem aqui presentes e terem voz ativa. 

 

--- Tiago Veloso (PS) --- 
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Começar por dizer que lamentamos que a Assembleia – não sei se existiu algum constrangimento 

pontual – lamentamos que a Assembleia não esteja a ser transmitida online. Penso que foi uma 

boa política durante a pandemia, permitiu que muitas pessoas tivessem acesso às nossas 

sessões. Por isso, nós propomos que as próximas sejam transmitidas, e se possível, dentro do 

que o Regimento permitir, que tenham participação, como aconteceu até aqui. 

 

Queria falar só de mais dois temas. O primeiro, sobre os Jardins do Restelo, da autoria do Arq.º 

Gonçalo Ribeiro Telles, que estão num estado lastimável. São uma delegação de competências 

na Junta de Freguesia. Considerando que se vai assinalar, no dia 25 de maio, os cem anos do 

nascimento do arquiteto, e considerando que é da competência da Junta a manutenção daqueles 

jardins, eu perguntava ao Executivo o que é que pretende fazer de diferente naqueles jardins para 

dar a dignidade que os moradores e aqueles jardins merecem, e perguntar se têm prevista alguma 

iniciativa para assinalar o nascimento do Sr. Arquiteto. 

 

Relativamente às intervenções do público, queria só dizer que as pessoas, quando criticam algum 

projeto do Executivo, mesmo que tenha muita legitimidade democrática – que a tem – não estão 

a atacar o Presidente da Junta; estão a participar civicamente, e a Junta só tem que ouvir e ter em 

conta a participação da população. Louvou muito, durante o PRA, a participação cívica, porque 

era um projeto em que a Junta era claramente contra; quando a Junta apresenta um projeto, contra 

aquele modelo – eu não sei o que é que a Junta quer neste momento, ou qual é o projeto que a 

Junta tem neste momento, vão estudar, penso que já houve muita discussão pública, era 

importante que continuasse, para termos uma solução. Mas, não é só quando os projetos não nos 

interessam que a participação cívica é importante. 

 

E por fim, queria falar sobre a nossa moção do 25 de abril, que eu tive a oportunidade de distribuir 

pelos presentes. Eu vou dispensar a leitura de todo o argumentário, simplesmente restringia-me 

aos considerandos finais e à nossa proposta. 

 

Moção (Anexo 2). 

 

--- Diogo Belfort (CDS-PP) --- 

Primeiro que tudo, em relação às moções do 25 de abril, tanto do Partido Socialista, como da CDU, 

não estamos de acordo com os considerandos e votaremos, então, apenas a parte deliberativa, 

considerando que toda a introdução é um exercício de direito da liberdade de cada um, livre de 

exprimir, e o nosso é votar apenas a parte deliberativa, e não os considerandos, com o mesmo 

exercício de liberdade. Em muitas partes discordamos. 

 

Em relação às questões que o público aqui trouxe, no passado dia 15 de fevereiro, os dois 

membros do CDS na Assembleia de Freguesia estiveram presentes, em Caselas, na reunião – 

aliás, com outros elementos da Assembleia de Freguesia – sobre a questão do dito campo. Nós 

gostávamos de transmitir nesta reunião que nós consideramos que é de louvar, tanto a defesa 

ativa, como uma ação de cidadania dos moradores, em defesa dos seus legítimos interesses, 

como o bom senso de os ouvir e de ter de decidir. Os equipamentos, nomeadamente os 

equipamentos desportivos, não são, obviamente, e não podem ser razão de sofrimento. Não 
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podem ser razão de sofrimento – apesar de que, para alguns de nós, são razão de sofrimento, 

mas isso é outra questão. São equipamentos para ser fruídos pela população.  

 

A solução tem que ser, portanto, um equilíbrio solidário entre estes eixos: a fruição da prática 

desportiva, a valorização do património e o direito dos moradores aos seus interesses, ao seu 

descanso.  

 

E portanto, nesse aspeto, estamos contentes com a audição que houve dos problemas que foram 

levantados, como a parte da solução que já está transmitida – falta ainda uma questão relevante, 

a questão do regulamento, como é óbvio, mas confiamos que continuarão a ser sempre tidos em 

consideração os interesses dos moradores e os interesses, obviamente, da freguesia, e o 

interesse público. 

 

Por último, Sr. Presidente, para terminar, e porque há ainda mais uma outra moção, além da que 

nós subscrevemos, sobre a Ucrânia, há uma moção da CDU. Quase que me apetece dizer, com 

ironia, que me congratulo porque a CDU, e passo a citar, “condena a recente intervenção militar 

na Rússia”, e não Ucrânia. Eu sei que tem muito mais texto antes e muito texto depois. Mas, pelo 

menos isto que está aqui, ??? nós não estamos habituados. Muitas vezes, nomeadamente o PCP, 

é louvado pela sua coerência histórica, e como sendo uma questão quase particular na política 

portuguesa. E de facto, neste aspeto, é coerente, e é uma coerência que nos chama a atenção 

para todos os outros erros históricos do passado.  

 

Esta moção, não faz qualquer sentido votar favoravelmente, com todo o respeito e amizade que 

tenho pelo Josué, não só porque coloca todo um móbil de uma guerra sangrenta que está a 

decorrer na Europa como um suposto golpe de Estado promovido pelos Estados Unidos, considera 

que tenha um poder xenófobo e belicista – isto é uma realidade muito própria e coerente. E não 

só faz isso, como ainda vai buscar muitos outros exemplos ao passado, diz que condena todas as 

guerras, todos os atos criminosos em cenário de guerra, que tenham ocorrido ou ocorram eles em 

solo da Ucrânia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia ou nos outros países. Muito bem, eu gostava 

era de perguntar qual Afeganistão. O Afeganistão entre 1969 e 1989? É que se vamos para trás, 

então temos muito para dizer – a invasão da Checoslováquia, em 1968, da Hungria, em 1956, a 

primeira guerra da Chechénia, a segunda guerra da Chechénia, o massacre de guerra em Grozny, 

a invasão da Polónia, que começou uma semana depois do pacto ???. Teríamos muito para falar 

aqui. Para não falar da Ucrânia, vamos buscar tudo o que não gostámos no passado.  

 

Parece-me que, neste aspeto, tal é a abrangência histórica, como a visão, de facto, coerente, mas 

que todos nós não podemos deixar de guardar com uma desconfiança muito grande, para esta 

posição, que consegue condenar quase tudo e todos, ou quase, menos a Rússia. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Eu tenho várias coisas para falar, sim. 

 

Eu não estava a pensar fazer isso, mas vou já responder ao Diogo. Diogo, relativamente a essa 

questão, e eu creio que não vale a pena replicar aqui ??? nós todos estamos perante dois cenários 
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possíveis – resumindo a coisa, dois cenários: um cenário é este, definido pelos protagonistas 

ocidentais da coisa, e que é muito bem transcrito pela Teresa de Sousa, num último artigo que ela 

fez. Só há duas formas de apoiar a luta heroica dos ucranianos, ajudando-os em tudo o que for 

possível para derrotar Putin, por eles e por nós. E as duas formas são: mais sanções e mais armas. 

Mais sanções e mais armas, que deixem de ser defensivas, para passar a permitir a contraofensiva 

ucraniana. Depois, ela inclusivamente diz uma coisa muito interessante: há sinais positivos, neste 

momento, mas nem todo o apoio militar pode ser resolvido. Isto é um cenário, mais armas e mais 

sanções. 

 

O outro cenário é um cenário que eu podia ir buscar Jeffrey Sachs, um economista norte-

americano, consultor das Nações Unidas, que diz: “A diplomacia continua como a única opção 

para a Ucrânia, ou então é tempo de começar a falar nos tempos da paz com a Ucrânia.” Mas, eu 

vou chamar a atenção, de uma forma também muito clara, para o outro cenário: a única solução 

real para a crise humanitária e de saúde da Ucrânia é a paz. O conflito prolongado não interessa 

a ninguém, e só prolongará o sofrimento dos mais vulneráveis. O remédio de que a Ucrânia precisa 

para salvar vidas é a paz. 

 

Portanto, simplificadamente, a coisa distingue-se: ou apostar todas as fichas no processo de paz, 

ou continuar a alimentar o processo de guerra.  

 

E é por essa razão – e apenas por essa razão – que eu não posso subscrever uma moção, 

obviamente, com um conteúdo – eu reconheço a bondade do conteúdo, no que diz respeito às 

questões da solidariedade, mas uma moção que diz “prestar toda a solidariedade ao Estado 

Ucraniano”. Eu não posso prestar solidariedade a um Estado que ilegaliza o Partido Comunista da 

Ucrânia, impossibilitando-o de concorrer às eleições, um Estado que tem profundas ligações com 

as forças fascistas ucranianas, e um Estado que ao se dirigir aos Parlamentos dos países 

ocidentais, a primeira questão que faz é pedir mais armas. Eu não posso alimentar esta questão, 

porque eu partilho da ideia de que todos os nossos esforços devem ser canalizados para conseguir 

uma solução de paz, já, para a Ucrânia. 

 

Portanto, Diogo, não vou alimentar outra discussão, creio que não é aqui, mas gostaria de sinalizar 

este ponto. 

 

Relativamente àquilo que nós dizemos, Diogo, teríamos muito que falar. E eu até lhe faço um 

desafio – não é um convite, é um desafio: agarre-se aos documentos que o PCP produz e 

identifique um parágrafo, uma ideia que lhe permita, de forma séria, dizer que nós estamos a favor 

desta guerra, ou que nós estamos com a Rússia, ou com Putin. Faça isso. 

 

Sr. Presidente e caros membros da Assembleia de Freguesia, e população, tenho várias questões 

para colocar, mas gostaria de relembrar ao Sr. Presidente da Junta o seu programa eleitoral para 

a Câmara Municipal de Lisboa: “O nosso objetivo é claro, envolver realmente os lisboetas na 

gestão da sua cidade, permitindo-lhes a congregação de políticas públicas na cidade, garantindo 

que a sua voz é ouvida de forma consequente nos processos mais relevantes.” 
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Portanto, Sr. Presidente, esta é a questão política fundamental. É estranho nós, durante a 

campanha eleitoral, termos ouvido o candidato a Presidente da Câmara com a boca cheia de 

“pessoas” – pessoas para aqui, pessoas para acolá, pessoas para cima, pessoas para baixo – e 

depois, quando as pessoas reagem e querem intervir, “vocês podem intervir, mas quem manda 

aqui sou eu”. E portanto, Sr. Presidente, creio que está desfasado da coisa, mas pronto, é um 

estilo. 

 

Relativamente a esta questão de Caselas, até por uma feliz coincidência, nós apresentámos, de 

facto, um pedido de informação à Junta, no sentido de tentar perceber qual é que é o ponto de 

situação do processo, isto porque houve, em 15 de fevereiro – portanto, há dois meses atrás – 

uma sessão de debate com a população em Caselas, e até agora, a única coisa que nós ficamos 

a saber é que a cobertura voou. Tudo o resto, não sabemos nada. E portanto, o que é que andaram 

a fazer dois meses relativamente a este processo? É uma coisa que me surpreende, de facto. Eu 

acho que já era tempo, de facto, para se avançar para uma solução. 

 

Eu creio, e registei – registei, porque estivemos presentes na reunião – registei a atitude do 

Executivo e a sua disponibilidade para ouvir, tomar nota e rever o processo. E nesse sentido, nós 

apresentamos aqui uma recomendação, que já foi distribuída a todos os Grupos Partidários, e que 

passa a ser uma recomendação da Assembleia de Freguesia à Junta de Freguesia, no sentido de 

a Junta de Freguesia, no processo de revisão do projeto que inicialmente propôs, considerar um 

conjunto de questões: no que diz respeito à escala e à dimensão do equipamento, que este 

equipamento deve ter uma escala fundamentalmente local – não é reservada, mas 

fundamentalmente local – para usufruto preferencial para a população do Bairro de Caselas e do 

Caselas Futebol Clube. No que se refere à função, garantir que este equipamento tenha funções 

de atividade desportiva, atividades lúdicas, retirando-lhe a dimensão com fins de rentabilidade 

económica que estavam previstas inicialmente no projeto. No que diz respeito à gestão do 

equipamento, equacionar formas de gestão de proximidade do equipamento, designadamente 

através do estabelecimento de um protocolo de gestão do polidesportivo com o Caselas Clube. E 

no que diz respeito à regulamentação da utilização e funcionamento do polidesportivo, equacionar 

a implementação de um regulamento, cujo conteúdo devia ser discutido com a população local e 

com as entidades locais. 

 

É esta a recomendação que colocamos à apreciação dos vários elementos da Assembleia de 

Freguesia, e que gostaríamos de ver votada. 

 

Tínhamos também duas outras questões para colocar, uma que diz respeito ao Fundo de 

Emergência Social. Decorre de um requerimento que nós apresentámos no dia 17 de dezembro à 

Junta de Freguesia, aqui na Assembleia de Freguesia, que o Sr. Presidente disse, em resposta à 

minha apresentação, que têm tido o prazer de dar conhecimento à Assembleia de Freguesia 

relativamente à execução deste Fundo de Emergência Social.  

 

E qual é a importância disto? O Fundo de Emergência Social, que é uma iniciativa da Câmara 

Municipal de Lisboa, foi um dos principais instrumentos do combate ao efeito social da pandemia. 

Relativamente à sua execução na Freguesia de Belém, a Assembleia de Freguesia sabe zero. E 
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a Junta tem obrigação de enviar para a Câmara Municipal relatórios de execução, e o que nós 

pedimos, entre outras coisas, são esses relatórios de execução, para sabermos que pessoas é 

que foram envolvidas, quantas famílias é que foram envolvidas, quantas unidades comerciais ou 

de restauração foram envolvidas e mobilizadas para aquele processo. E eu chamo à atenção que 

isto é de dezembro, estamos em abril, e a resposta ainda não veio. 

 

Quero também dar conhecimento à Assembleia de Freguesia, vocês certamente terão 

conhecimento que desde há um ano – faz agora, mais ou menos, um ano e meio, quase, que 

andamos à volta da questão do nosso protesto relativamente ao insólito acontecimento sobre a 

informação do contrato de delegação de competências. Como eu disse da última vez, não iria falar 

mais desta coisa, é só para dar informação à Assembleia de Freguesia de que nós acabámos de 

enviar uma participação à Inspeção Geral de Finanças, que é a entidade que tutela esta matéria, 

todo este relacionamento dos órgãos das autarquias locais, fazendo uma participação de que 

andamos com isto há um ano e meio, e ainda não foi resolvido. Quando a coisa for resolvida, se, 

entretanto, for resolvida, e se não houver reação nenhuma da Inspeção, resolveremos isto. 

 

Um terceiro ponto, uma pergunta que nós gostaríamos de colocar, porque é uma matéria que já 

colocámos aqui várias vezes, decorre de uma intervenção, de um pedido de informação que o 

Diogo Belfort, na última Assembleia de Freguesia, fez ao Presidente da Junta, mas que eu gostaria 

também de acentuar. Diz respeito à Rua Alexandre Sá Pinto. O Diogo Belfort, naquela sessão, 

dizia que havia necessidade de avançar para uma solução definitiva da coisa, o Presidente diz 

que esta questão é uma questão super importante, e que queremos dar seguimento e avançar 

para isto, estando já a solução consensualizada. A pergunta que eu fazia era qual é o ponto de 

situação desta solução, relativamente à Rua Alexandre Sá Pinto. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

Vou começar ao contrário, primeiro vou dirigir-me ao Presidente, e depois também aos moradores. 

 

Relativamente ao polidesportivo de Caselas, a Iniciativa Liberal tem estado atenta ao tema que 

tanto preocupa os moradores, relativamente ao polidesportivo de Caselas. Ouvimos tanto os 

moradores, como o atual Executivo.  

 

Quanto a esta questão, temos alguns pontos a acrescentar a esta situação. Após ouvir os 

moradores, percebemos que o processo não foi transparente com os moradores. Ou seja, segundo 

o que tive acesso, este empreendimento devia ter sido alvo de consulta prévia pública, e não 

houve. Dado que este processo tem uma cooperação com a Câmara Municipal, teve uma reunião 

em que se deliberou os processos deste polidesportivo, e não foi divulgada a ata, neste caso, aos 

moradores. E acho que, neste caso, os moradores deviam ter acesso a essa ata, onde foi 

escrutinado e escrito o que foi decidido entre Executivo e a Câmara. O acesso aos elementos que 

deviam ser públicos não foi disponibilizado à população local para informação sobre o assunto. 

Deixo aqui a questão ao Executivo, se é possível disponibilizar no site da Junta de Belém os 

documentos deste processo. 
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Quero deixar também uma palavra ao Executivo, dado que, neste caso, não houve transparência 

desde o início do processo, e por isso, continua a haver uma opacidade pela parte da Junta, na 

sua execução de poderes.  

 

Contudo, a Iniciativa Liberal não é contra a construção de um polidesportivo na Freguesia de 

Belém. Julgo que os problemas que os moradores apresentam podem ser concertados 

conjuntamente com o atual Executivo, e chegarem a um consenso cordialmente. A Iniciativa 

Liberal é a favor da reabilitação da zona do polidesportivo de Caselas, sendo um espaço de que 

todos possam usufruir. 

 

Queria ainda enaltecer a questão da mobilidade na freguesia, que continua a ser um ponto fulcral 

no dia a dia dos moradores. Para além dos problemas que as estações GIRA vieram fazer, as 

questões de trânsito não devem ser esquecidas; afetam também diretamente o comércio local. E 

por isso, peço ao Executivo para também dar prioridade a este assunto junto da Câmara Municipal, 

para bem da freguesia. Espero que na próxima Assembleia de Freguesia possamos estar aqui e 

tenhamos desenvolvimentos neste sentido. 

 

Quanto à moção apresentada pelo PSD, a Iniciativa Liberal vai subscrever e vota a favor. Quanto 

à parte deliberativa da moção do PS, também vota a favor. Quanto à moção do PCP, do 25 de 

abril, a parte deliberativa também vota a favor. 

 

Josué, não é pessoal, é só em relação ao PCP, mas depois de ter lido… 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

O PCP aqui não é uma entidade abstrata; o PCP aqui sou eu, e eu assumo todas as posições do 

PCP. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

No entanto, o PCP traz-nos um contributo absolutamente lamentável e dispensável, relativo à 

invasão russa na Ucrânia. Se o PCP estivesse verdadeiramente interessado numa solução de paz 

e de cessar-fogo, o primeiro passo seria reconhecer que nesta guerra há um invasor e um invadido. 

E como tal, para que esse cessar-fogo seja alcançado, basta o invasor, o Estado Russo, cessar 

imediatamente todas as operações que tem em território ucraniano e retirar-se do mesmo.  

 

Se a destruição e a perda de vidas humanas fosse, de facto, uma preocupação do PCP, a sua 

preocupação primordial devia ser puramente ??? amplamente relatada pelos mais variados órgãos 

de comunicação, e não responsabilizar e atacar o ocidente pelo apoio e solidariedade para com o 

povo ucraniano.  

 

Não é possível negociar com um invasor que não está interessado em negociar, nem ao 

cumprimento da Carta ???. É lamentável a atitude do PCP, ao acusar os Estados Unidos, a NATO 

e a União Europeia, na qual Portugal está inserido, de um ataque belicista e xenófobo. Depois do 

que temos assistido, não só em Bucha, mas também em todas as cidades que foram destruídas 

às mãos da sede imperialista russa, é absolutamente desumano. 
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Por isso, a Iniciativa Liberal vota contra esta moção. 

 

E quanto à recomendação do PCP, ainda não tive oportunidade de ler como deve ser. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Mafalda, eu creio que não terá lido a moção atentamente. Condenar todos os atos criminosos, 

incluindo em cenários de guerra, que tenham ocorrido, sejam eles em solo ucraniano ou nos outros 

países todos. Não há qualquer confusão. Nós condenamos todos os atos criminosos.  

 

E, de facto, a Mafalda – e vale a pena sublinhar – tocou no ponto que nos divide, é verdade. Nós 

não temos problemas em reconhecer que há um invasor e que há um invadido. O que nós não 

vemos é apenas a fotografia; o que nós vemos é o filme, e é isso que nos diferencia. Se resolver 

o problema da fotografia, sabe o que acontece, Mafalda? Pode resolver o problema da guerra, 

mas vai ter a mesma guerra, o mesmo tipo de guerra, mais uns anos à frente, porque a questão 

fundamental que aí se está a colocar não é uma questão entre russos e ucranianos; é uma questão 

fundamental para a paz e para a cooperação na Europa.  

 

Mafalda, eu tenho cinquenta e seis anos, e vivi cerca de vinte e tal anos ainda numa situação em 

que a Europa vivia com dois blocos político-militares fortes. Na situação atual, eu acho que a minha 

geração foi uma geração com muita sorte, tivemos muita sorte em ter líderes estatais de um lado 

e do outro, estrategas de um lado e do outro, que nos momentos de maior tensão militar, tiveram, 

uns e outros, a noção de fazer garantir cumprir um princípio: o da coexistência pacífica entre os 

vários sistemas. Foi isso que foi violado. E é isso que é um risco que nós temos hoje, é uma 

propensão de uma ordem económica europeia conduzida por uma perspetiva ??? que nos 

conduziu aqui. É só isso que nos diferencia, Mafalda. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Não me cabe a mim participar nessa discussão, mas não resisto. Peço desculpa, não quero reabrir 

a discussão, mas fazer só um pequeno comentário, recordar uma frase de alguém – para o caso, 

não interessa quem – sobre outro conflito, que eu penso que é adaptável a este conflito. E a frase 

é mais ou menos esta, adaptando-a a este conflito: se a Rússia parar de disparar, acaba a guerra; 

se a Ucrânia parar de disparar, acaba a Ucrânia. E eu acho que isto coloca a dimensão do conflito 

e daquilo que nós estamos a falar. 

 

- Moção apresentada pelo PSD, subscrita pelo PS, CDS-PP e Iniciativa Liberal, relativa à guerra 

na Ucrânia. Colocada a votação, foi a mesma aprovada por maioria, com o voto contra do PCP. - 

 

- Moção apresentada pelo PS, “Cumprir abril”. Colocada a votação, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Moção apresentada pelo PCP, relativa ao 25 de abril, “Saudação aos quarenta e oito anos do 25 

de abril”. Colocada a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------------- 
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- Moção apresentada pelo PCP, intitulada “Pela paz, pela verdade, contra a mentira e os crimes 

de guerra”. Colocada a votação, foi a mesma rejeitada, com os votos contra do PSD, CDS-PP, PS 

e Iniciativa Liberal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- Fernando Magarreiro (PSD) --- 

Queria apresentar uma declaração de voto. ??? também só queria transmitir que se o Josué 

ficasse pelo título, nós aprovaríamos esta moção, “Pela paz, pela verdade, contra a mentira e os 

crimes de guerra”, com o título todos nós concordamos. O teor, depois, de facto, é um manifesto 

que vai ser publicado, com certeza, no jornal Avante, um manifesto político, com o qual não nos 

revemos ???. Não tenho nada contra o princípio, mas a forma como está escrito ???. 

 

- Recomendação apresentada pelo PCP, relativa à requalificação do Polidesportivo de Caselas. 

Colocada a votação, foi a mesma rejeitada, com os votos contra do PSD e CDS-PP, a abstenção 

da Iniciativa Liberal, e os votos favoráveis da CDU e PS. ------------------------------------------------------ 

 

Na sequência da deliberação tomada com a aprovação da primeira moção apresentada, o plenário 

passou a guardar um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra na Ucrânia. ------------ 

 

 

PONTO 3 – Apreciação e aprovação das atas das reuniões de 22/09/2021 e 

de 17/12/2021 

 

Colocada a votação, foi a ata da reunião realizada no dia 22 de setembro de 2021 aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocada a votação, foi a ata da reunião realizada no dia 17 de dezembro de 2021 aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PONTO 4 – Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas 

de 2021 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, a prestação de contas diz respeito a um ano que já passou, um ano que diz respeito 

também ao encerramento de um ciclo eleitoral. E portanto, a minha intervenção iria cingir-se a três 

questões que eu gostaria de colocar, até mesmo para perceber alguns números que estão 

avançados.  

 

E essa seria uma nota que eu gostaria de registar, que é: em vários documentos, relativamente à 

prestação de contas, o tipo de informação que é disponível não permite uma avaliação correta, ou 

rigorosa, da execução orçamental do respetivo ano. Isso é evidente em vários documentos, mas 

é particularmente evidente no documento do Plano Plurianual de Investimentos, que em concreto, 
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nós não sabemos o que é que ali está, não conseguimos perceber. Estão identificadas apenas as 

grandes rubricas, sem que consigamos descortinar que projetos em concreto é que ali estão. 

 

As perguntas que eu gostaria de fazer são as seguintes: no documento do mapa demonstrativo 

da execução orçamental da receita, há uma parcela que é importante – e que remete para aquela 

questão que há pouco já referi, do Fundo de Emergência Social – em que no início do ano está 

prevista a utilização, ou a transferência para a Junta de Freguesia, de 200.000€, e a receita 

liquidada é zero, o que pressupõe não ter havido utilização da receita, desta verba. Isto é assim, 

ou não? Este é um primeiro ponto. 

 

O segundo ponto diz respeito às transferências e subsídios concedidos. Nós fizemos os cálculos 

relativos aos clubes desportivos, o total dá o seguinte: Belém Clube, 1.100€; Clube Desportivo de 

Pedrouços, 5.500€; Caselas Futebol Clube, 3.800€. Gostaríamos de saber sob que forma e sob 

que enquadramento é que estas transferências são feitas para os clubes, porque num quadro do 

relatório de execução orçamental, nós ficamos a saber que as despesas da Junta de Freguesia 

no domínio do associativismo correspondem a 0,5% do Orçamento da Junta de Freguesia. Esta 

nota, já a tinha feito no ano anterior, mas demonstra o peso que esta Junta, no seu exercício, na 

sua atividade, atribui a esta área da atividade da freguesia, e da vida da freguesia, tão significativa 

e tão relevante. 

 

Por outro lado, ainda nas transferências e subsídios concedidos, gostaríamos de perceber qual é 

o mecanismo que faz a transferência para o Pingo Doce, de 45.000€. Eu já fiz esta pergunta numa 

sessão anterior, a resposta não foi clara e não foi elucidativa, mas deixava esta questão. 

 

E por último, relativamente ao Plano Plurianual de Investimentos, a Junta apresenta – e há um 

resultado positivo do ponto de vista global – uma taxa de execução significativa, que anda à volta 

dos 80% do Orçamento executado – mas, isto é uma taxa de execução global, que não deixa de 

ser um valor positivo, mas é um valor que está muito condicionado com o peso dos salários, com 

o peso da aquisição de serviços, e portanto, com despesas fixas. Quando vamos para o Plano 

Plurianual de Investimentos, qual é o resultado que nós obtemos? A taxa de execução é de 30%. 

E em matérias tão significativas, como serviços culturais e recreativos, a taxa de execução atinge 

os 15%. No desporto, recreio e lazer, a taxa de execução atinge os 15% também. Provavelmente, 

aqui o desporto terá a ver também com esta questão de Caselas. Mas, há esta pergunta que fica: 

a que se deve uma taxa de execução tão baixa, no que diz respeito a um agregado que é um 

agregado fundamental na vida da freguesia, e da política da freguesia. 

 

E depois, há uma questão que pode ser meramente técnica, mas que gostaríamos de perceber. 

O Plano Plurianual de Investimentos totaliza 300.000€, mas a aquisição de bens de capital totaliza 

600.000€. E nós gostaríamos de saber a que é que se deve esta discrepância. 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Relativamente ao relatório de contas, nós começamos por lamentar que os cinquenta e nove 

documentos, alguns com mais de cinquenta páginas, nos tenham sido enviados uma semana 

antes da Assembleia. 
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O relatório do Executivo continua na costumeira referência partidária às demais entidades 

públicas, nomeadamente à Câmara Municipal. A procura de alibis é habitual e recorrente na prática 

deste Executivo. De futuro, e dadas as alterações decorridas, terão que ser realmente mais 

criativos. 

 

O saldo do exercício é negativo em 300.000€, tendo sido encaixado pelas reservas anteriores. A 

pandemia, no dizer do Executivo, foi causadora de todos os males. Nós, porém, chegámos a uma 

conclusão diferente: o exercício deficitário não decorre de qualquer efeito pandémico. Face a 2020, 

que é o comparativo mais destacado do relatório, a receita até cresce 2,8%. A despesa bate um 

record na freguesia, sofrendo um aumento de 9,3%.  

 

Se para a receita se encontram diversas justificações plausíveis, para o acréscimo de despesa, 

só cremos que haja uma: foram as eleições. Todos – repito, todos – os itens genéricos da despesa 

subiram, com particular destaque para a rubrica dos fornecimentos e serviços externos, que 

apresenta o maior crescimento de todos. Os apenas 9,3% indicados no aumento da despesa são, 

na realidade, 478.000€. O aumento com pessoal foi de 206.000€. O Governo aprovou o 

desbloqueamento de carreiras, o que implicou, só por si, um custo acrescido de 80.000€. Não está 

claro para nós o que provocou os restantes 126.000€.  

 

Ainda assim, os custos acrescidos com o pessoal foram inferiores ao acréscimo de 248.000€ em 

fornecimentos e serviços externos. Importa salientar que o não funcionamento de alguns 

equipamentos, como o caso das piscinas, libertou verbas significativas em despesas correntes. 

Assim, na prática, o acréscimo da despesa foi superior, pois atingiu níveis máximos, apesar de 

muitas despesas terem diminuído. 

 

O forte incremento nos apoios sociais, como está referido no relatório, traduziu-se num aumento 

de 27.000€ - ou seja, 5% de todo o aumento da despesa – passando a representar 3,8% do 

Orçamento, isto em ano de pandemia. 

 

Infere-se do relatório a preocupação do Executivo face à crescente dependência das 

transferências do Estado. Perante o quadro legal, que sugestões apresenta o Executivo para 

inverter esta tendência? Não vimos em qualquer dos cinquenta e nove documentos sugestões 

para inverter seja o que for. Sr. Presidente, estas soluções, as mesmas soluções levam-nos única 

e exclusivamente pelo mesmo caminho. 

 

Zonas verdes: as despesas com as zonas verdes fariam supor que os imensos jardins e espaços 

verdes da nossa freguesia estariam com um nível de manutenção mínimo. Os contratos são de 

231.000€, e o consumo de água, 309.000€. Então, e os colaboradores da Junta de outras rubricas 

afetas aos jardins, e que não estão discriminados – colaboradores, equipamentos, utensílios, etc.  

 

A estas despesas acrescem investimentos de capital na rubrica “Parques e jardins”, que totalizam 

237.000€. Mais do que isso, vemos que foram aplicados mais de 80.000€ em parques e zonas 

verdes; no entanto, as imensas zonas verdes e jardins da nossa freguesia, porta de entrada na 
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freguesia e na cidade de Lisboa, estão longe, mas muito longe de alcançar os mínimos. Não 

aparenta ser falta de verba, mas sim, falta de empenho e/ou capacidade de gestão destes 

espaços. 

 

Relativamente à transparência das contas, o relatório, que deveria refletir de forma concisa, 

objetiva e transparente toda a informação relevante, omite parte dela e deixa para os extensos 

mapas a clarificação.  

 

De destacar o facto preocupante de não ser lançada na plataforma Base.Gov a grande maioria 

dos contratos. Do total de despesa com terceiros, apenas detetámos na plataforma cerca de 

600.000€. De notar que 53,7% dos procedimentos contratados foram por ajuste direto, e 32,8% 

por consulta prévia. 

 

Relativamente ao detalhe do apoio financeiro da Sra. Queirós Pereira, estivemos a analisar as 

contas, e o donativo da benemérita encontra-se registado explicitamente nas contas, nas 

transferências e donativos, no montante de 65.000€. O valor entra; e a sua aplicação? A partir do 

momento em que o donativo é registado, em primeiro lugar, a Junta deve prestar contas, tal como 

de qualquer receita ou despesa. Obviamente, se assim estiver acordado, também a benemérita 

deverá receber essa informação, mas a prioridade é para os fregueses e para os representantes 

nesta Assembleia de Freguesia. Seja qual for a origem do donativo, nunca poderá consubstanciar 

uma forma de “saco azul” para o Presidente da Junta. Compete à Assembleia de Freguesia 

controlar a sua aplicabilidade.  

 

Devemos estar todos gratos pelos atos de cidadania desta senhora, mas sem descurar a 

transparência necessária em todo este processo. Como acreditamos na boa fé de todos os 

intervenientes, pedimos ao Sr. Presidente da Junta e à equipa para que aos cinquenta e nove 

mapas acrescente mais um, com o detalhe das situações em que a Junta de Freguesia apoia, seja 

através do programa da Sra. Queirós Pereira, ou de qualquer outra proveniência.  

 

Entendemos que a atitude eleitoralista que norteou o exercício e que está evidenciada neste 

relatório merece a nossa crítica. 

 

Por outro lado, também não menosprezamos as condições adversas em que decorreu, pelo facto 

de estarmos em pandemia. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, com muito gosto estamos aqui a apresentar-vos as 

contas e os resultados de um período bastante difícil, mas que veio dar razão às medidas 

prudentes que nós fomos fazendo nos anos anteriores. Ainda mal adivinhávamos que estava para 

vir esta pandemia ??? nos terem chamado de conservadores, que tínhamos saldos enormes, mas 

foi graças a essa política que conseguimos não deixar de pagar aos nossos colaboradores todos, 

incluindo os prestadores de serviços, durante toda a pandemia – dou-lhe o exemplo da piscina, 

toda a gente foi mandada para casa, mas já que estávamos a apoiar os de fora, também devíamos 

apoiar os nossos, e posso dizer-vos que isso foi quase 1.000.000€ só com a piscina, ou um pouco 
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mais, que nós deixámos de receber, mas que estivemos a suportar as diferentes despesas de 

funcionamento, e nomeadamente os salários e remunerações de todo o género, nesse caso. Foi 

muito difícil para nós, ainda por cima porque somos uma freguesia que tinha uma característica 

especial em relação às outras freguesias de Lisboa, ter uma autonomia muito própria, em 

resultados próprios, em relação às outras freguesias, nós tínhamos um rácio muito saudável de 

resultados próprios. Nós deixámos de cobrar as esplanadas, e outras operações no espaço 

público. Mais, ainda agora, nesta fase final, praticamente quase todas as freguesias de Lisboa 

começaram a cobrar em 1 de janeiro, e nós demos mais um trimestre, até ao dia 31 de março, de 

utilização grátis de todas essas operações no espaço público, porque achámos que as pessoas 

se tinham que adaptar. É o que está a acontecer agora, felizmente nesse aspeto a situação está 

normalizada, e começámos agora a cobrar as taxas, a partir de 1 de abril – os nossos colegas já 

começaram no dia 1 de janeiro. Mas, pronto. 

 

De qualquer forma, o que eu queria dizer aqui, isto hoje em dia são coisas muito complexas, nas 

contas, passámos do POCAL para o SNC. Eu não sou contabilista, sou político aqui, sou jurista, 

e por isso temos os nossos colaboradores, se for preciso alguns esclarecimentos mais técnicos, 

mas também admito que os Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, muitos de vós têm 

pareceres técnicos aos vossos serviços, nós estamos aqui para dar também os nossos 

esclarecimentos, tenho os nossos técnicos aqui. 

 

Para já, vou falar da parte política, e defender as contas. E neste aspeto, o exercício de 2021 

voltou a ser marcado pela pandemia, o que fez com que, uma vez mais, as contas apresentem um 

resultado orçamental negativo, neste caso, de mais de 301.000€ - aliás, como está aí nos próprios 

mapas. 

 

A receita cobrada, no entanto, teve o seu segundo melhor resultado de sempre, com 6.400.000€, 

só graças às verbas dos protocolos estabelecidos com o Município, em que as transferências 

correntes representaram mais de 76% da receita total. Isto apesar de o Município ter falhado 

inicialmente no cumprimento do contrato interadministrativo de delegação de competências na 

higiene urbana – eram 356.000€ que não receberíamos, por indicação de Fernando Medina, mas 

que graças à intervenção de todos os Presidentes de Junta (incluindo os do PS) junto de Carlos 

Moedas, vamos receber.  

 

Vou dar-vos um exemplo: durante todo o ano de 2021, nós, no princípio da boa fé, fomos 

suportando investimentos de toda a ordem na higiene urbana, na certeza de que tínhamos 

protocolos em vigor, de 356.000€ por ano, fizemos relatórios de execução específicos todos os 

trimestres, enviámos para a Câmara, ninguém nos disse que não era necessário, que 

escusávamos de enviar, enviámos, ninguém nos disse nada. E só quando o Fernando Medina 

perdeu as eleições ??? receitas de turismo, logo não tinham verbas do turismo para nos pagar, e 

não diziam nada ???. Bem, isto foi aterrador, nós tínhamos estado a investir nestas áreas e ??? 

356.000€ ??? os Presidentes de Junta falaram com o ex-Vice-Presidente Saraiva, que disse à 

atual equipa que, de facto, era verdade, que não nos tinham dito a nós que aquilo continua em 

vigor, e tal, ??? receitas do turismo ???.  
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Então, nesse sentido, a atual Câmara retificou isso, foi buscar dinheiro não sei onde, deve ter tido 

muito menos dinheiro por causa das receitas de turismo, mas cumpriu com este compromisso da 

Câmara, o que a anterior Câmara não estava a cumprir, e já nos pagou este trimestre, metade, 

178.000€, e a outra metade, vai ser só em dezembro que nos vai pagar. E durante este ano, vai 

assumir ainda essas delegações de competências, e vamos lá ver se nos próximos anos também. 

 

Mas, o que é certo é que o compromisso de 2021 foi assumido por esta Câmara, porque a anterior 

não tinha cumprido esse compromisso. Isto foi inacreditável, tinha-nos criado imensos problemas 

e ??? só agora é que os meus colegas do Partido Socialista que estavam nas Juntas se 

começaram a insurgir, mas antes, como era uma Câmara da cor deles, não diziam nada.  

 

50% ??? desta prestação, as restantes no final do ano, os 178.000€ da higiene urbana. É um bom 

exemplo do que foi a gestão de Fernando Medina e a forma como tratou a higiene urbana, ??? 

sem dizer nada a ninguém. Isto foi inacreditável ??? já faz lembrar aquela situação do Dr. Durão 

Barroso, quando foi para o Governo e disse que o país estava de tanga, depois de ter substituído 

o Eng.º Guterres. De facto, a Câmara está de tanga. Mas, são águas passadas. 

 

Refira-se que este foi o pior ano em termos de receitas próprias da freguesia, tendo sido apenas 

cobrado pouco mais de 350.000€. Só na piscina cobrávamos mais de 550.000€ por ano, e isto 

sem que o Município tenha, ao longo deste período, avançado com mais alguma compensação 

sobre a perda de receitas estimadas ??? salvo em alguns licenciamentos a que diz respeito. 

Temos de nos lembrar que foi feito o auto de transmissão ??? quando houvesse grandes 

alterações, essas situações seriam devidamente compensadas. Nunca tal foi feito. ??? antes de 

nos passarem as competências, teriam que nos passar as verbas. E ainda por cima tivemos obras 

– e isso é positivo – de melhorias nas escolas, estão neste momento como custos de manutenção, 

que não têm nada a ver quando foi na altura dos autos de transição. Tem que haver agora – e 

estamos a trabalhar nesse sentido – uma atualização rápida e urgente, porque não sei onde é que 

isto vai parar ??? eletricidade, gás, por aí fora, é uma coisa inacreditável. Claro ??? neste 

momento, ??? as verbas, eu não as tenho ???. 

 

Em dois anos, a freguesia ??? receitas próprias ??? mais de 1.300.000€. Foi, para já, o custo da 

pandemia – isto foi mesmo a sério. E ainda bem que tínhamos algumas verbas como garantia, e 

que nos ajudaram a tentarmos passar o melhor possível esta fase super difícil que passámos – e 

estamos a passar ainda. Naturalmente, garantimos a todos o pagamento dos salários, das 

avenças, e todo o tipo de remunerações, porque temos uma missão para com os nossos 

trabalhadores e colaboradores, e cumprimos. É algo que me orgulha. Assegurámos os salários, 

cumprimos com as nossas obrigações em termos de protocolos com o Município, assegurando 

que tudo estava em conformidade, faltando apenas concluir o processo do polidesportivo de 

Caselas. E por força destas várias situações – e que continuam a tentar travar o processo, com 

várias medidas, as mais incríveis e imaginárias, que já devia estar pronto há um ano. Mas, de 

facto, agora, como viram que tentámos ??? a cobertura para outro sítio, e até ??? não queremos 

que isto seja um polidesportivo, não queremos ter um polidesportivo, tem que ser para passear o 

cão, e tal. E é assim que a coisa está a funcionar. Bem, naturalmente, já cá andamos há uns anos, 

já sabemos como é que as coisas são, e portanto, isto não nos trava – não nos trava mesmo. 
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Naturalmente, ??? protocolos ???, assim como o apoio à população ??? importante. 10% pode 

não parecer muito, mas muito também foi o apoio a recursos humanos, a nossa capacidade de 

pôr a funcionar um conjunto de apoios que não tiveram expressão nas contas.  

 

O espaço público, o ambiente e higiene urbana, para nós são fundamentais, depois da parte social, 

que é aquela mais prioritária ??? E aqui estão também aquelas verbas que a Câmara era para nos 

dar, e que não deu, e que agora vai dar, totalmente só até ao final de dezembro – a parte do ano 

passado, que os outros não cumpriram. 

 

A máquina da Junta, dos serviços, temos uma fatia com um pouco mais de 1.000.000€ de despesa, 

quase 20%, assegura o funcionamento ???.  

 

A ação social, educação e desporto continuaram a ter primazia na despesa da freguesia. A aposta 

na ação social é uma bandeira de sempre nesta freguesia, pelo que continua a congregar muitos 

recursos.  

 

A educação é uma máquina pesada, com muito pessoal, mas onde a freguesia tem feito um 

trabalho notável com os Clubes Paula Vicente – toda a gente sabe, uma atividade muito original 

??? os pais que têm dificuldade em ter os filhos orientados com questões de educação, desporto, 

cultura e outro tipo de atividades ??? muito positivo. 

 

No desporto, é acima de tudo a piscina que leva grande parte do bolo. Atenção, na piscina, vou 

dar-vos um exemplo: estamos a ceder a piscina, por exemplo, ao Belenense, ou à Casa Pia, que 

têm piscinas. Mas, sabem uma coisa? É que as piscinas da Casa Pia e do Belenenses não 

funcionam há muitos anos, eles não conseguem pôr aquilo a funcionar, é muito caro. E então vão 

à nossa, com condições especiais. À nossa piscina também vem gente de Oeiras, da Amadora – 

parece que é mais barata, dizem que é mais barato aqui do que em Oeiras ou na Amadora.  

 

Portanto, o que se passa, nesta altura, é que fizemos realmente muito, ultrapassámos o que 

podíamos gastar, um pouco, de facto, mas temos a certeza de que é uma gestão equilibrada –  

não temos dívidas, gastámos do saldo, mas que foi sendo amealhado ao longo dos anos com 

prudência, e é o melhor garante de um futuro melhor. Cada vez que me lembro as vezes que 

fomos aqui tão duramente criticados, porque tínhamos dinheiro, garanto-vos que não sabia que 

íamos chegar a este estado ??? garanto que não tinha informação privilegiada de que a pandemia 

ia chegar cá. 

 

Não quero terminar sem deixar uma palavra a todos os trabalhadores e colaboradores da 

freguesia, que é graças a eles que conseguimos atingir estes objetivos. E houve uma situação 

muito especial, que eu não me esqueço: houve uma altura em que eu pedi aos nossos 

trabalhadores para nos ajudarem no processo de vacinação, e algumas pessoas começaram a 

dizer que não era da sua competência ??? Proteção Civil ??? os trabalhadores lá no Salão Nobre, 

e disse ???. Se houvesse umas inundações, um tremor de terra, ou isso, nós, como servidores 

públicos, tínhamos que ir para a rua apoiar as pessoas. Neste momento, há uma pandemia. Eu 
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sei que houve algumas Juntas de Freguesia, aqui bem perto, que tiveram ??? o Sr. Presidente da 

Câmara, na altura, ??? recrutar pessoas de fora da Junta de Freguesia, que ele pagava-lhe as 

remunerações. Então, andaram a recrutar pessoas ??? pessoas recrutadas, para estarem com os 

funcionários ???.  

 

No nosso caso, foram só funcionários, não paguei a ninguém – também não havia dinheiro para 

isso. Mas, tenho de registar: de facto, nós não falhámos, pagámos os ordenados, mas os nossos 

funcionários estiveram a ajudar no processo de vacinação, de uma forma muito abnegada. E 

mesmo aqueles que estavam, ao princípio, com algumas dúvidas, alguns até vieram agradecer, 

porque se sentiram muito realizados pelo serviço que estavam a prestar à população. E portanto, 

apraz-me registar isso.  

 

Agora, aí não gastámos nada, a não ser, depois, os custos administrativos, que nos pediram, a 

Administração Regional de Saúde ??? até papel A4, fotocopiadoras, almoços, e sei lá mais o quê, 

nós tivemos que estar a pagar para que o processo de vacinação tivesse sido um êxito. Também 

foi dinheiro que saiu dos nossos orçamentos, mas que, repito, só porque, realmente, tínhamos 

algumas reservas é que conseguimos, até hoje, sem grandes sobressaltos, ir levando a cabo esta 

missão, e servir a população o melhor que podíamos fazer. 

 

Por isso mesmo, nesta altura em que nós estamos a apresentar as contas, posso dizer-vos uma 

coisa aqui: um copo tem metade de água e outra metade sem água ??? dá muito jeito ??? a sua 

construção. O Sr. Josué Caldeira fala ??? “… 45.000€ para o Pingo Doce, olhem para isto, isto é 

o Jerónimo Martins, aquele malandro daquele empresário ???”, e tal, e que manda aqui em nós 

todos, e tal. Pois é, sim senhor, isto foi um concurso público que nós fizemos com várias entidades 

??? do setor, com algumas grandes cadeias, e foram eles que ganharam, até por causa do Cabaz 

Solidário. Aqui, ??? comprar em condições mais favoráveis ??? e eles também ofereceram, 

depois, mais algumas coisas, para podermos fazer os cabazes solidários para a população, que 

beneficiou dos nossos cabazes solidários. Se não sabe o que são os cabazes solidários, é um 

cartão com que as pessoas têm direito, durante todo o ano, com um plafond, para poderem ir 

comprando alimentos e bens de primeira necessidade, pessoas que têm problemas financeiros e 

que foram entrevistadas pelas nossas técnicas de ação social. 

 

Vamos lá ver, para esta documentação há regras. A Lei, que é uma Lei da Assembleia da 

República, diz que tem de ser enviado com oito dias. Por acaso, também pode ser três dias de 

antecedência, mas pelo menos a convocatória tem de ser com oito. Nós tentamos enviar sempre 

com oito, mas em caso ??? até posso mandar com três.  

 

Mas, de qualquer forma, neste caso, diz que foi apenas uma semana antes, oito dias, é o que a 

Lei nos manda fazer. E portanto, já não é mau, ??? Executivo do Partido Socialista que não 

cumpria nada. Mas, isso é a história, se fossemos comparar, nem há comparação. E nem fazia a 

??? com a Oposição, coisa que nós fazemos. Enviámos pelo menos uma semana antes. 

 

Colocação na plataforma: desculpe, é falso, tudo está na plataforma, porque é obrigatório, está lá. 
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“Saco azul” ??? by Manuel Queiroz Pereira, é não perceber nada de nada. Aliás, de facto, houve 

uma primeira fase que está em estudo – aliás, íamos ter uma reunião depois da páscoa, com as 

responsáveis ??? da estrutura cá em Portugal, para criar uma associação, a Sra. D. Queiroz 

Pereira, para atuar nesta situação. Mas, até agora, de facto, deram-nos essa verba, e nós 

apresentamos contas do que se vai investindo. Por exemplo, ??? aquelas ações de bem-estar, 

??? ao cabeleireiro, arranjarem-se, sem gastarem nenhuma verba, pela autoestima, tudo isso para 

dar melhor qualidade de vida aos seniores, foi feito. Acho que é uma boa coisa para a nossa 

população. 

 

Agora, chamar “saco azul” a isto, eu não sei por que é que isto é um “saco azul”, porque isto são 

verbas que entraram, de facto, e nós ficámos de as aplicar em muitos projetos, que são os projetos 

do “Alegria de Viver by Manuel Queiroz Pereira”, em plena sintonia com o Envelhecimento Ativo e 

Saudável, só que agora com muito mais qualidade. Portanto, não sei como é que isto poderá ser 

um “saco azul”. ??? havia alguns Ministérios que tinham “sacos azuis”, falava-se nisso ??? e tal, 

falava-se nessas coisas ??? “saco azul” – apesar de ser do Belenenses, não faço ideia do que é 

um “saco azul”. Muito sinceramente, gostava que pudesse justificar isso um bocadinho melhor, 

essa situação. 

 

O que eu vos quero dizer é que, de facto, nós podemos dizer que, realmente, as receitas que 

cobrámos no ano de 2021 não deram para cobrir as despesas, houve aqui cerca de 300.000€ a 

menos. Mas, também temos que pensar que isto foi uma situação excecional, e que agora, com 

os resultados transitados, a situação se equilibra. Por isso mesmo é que também fizemos esta 

reunião, mais cedo este ano – costuma ser no final de abril, fizemos agora mais para o meio de 

abril – porque, realmente, houve estas situações extraordinárias, e que nós tivemos que fazer esta 

reunião mais cedo do que costuma ser.  

 

Mas, realmente, é uma situação tranquila, podemos estar satisfeitos. Obviamente, temos cada vez 

mais de ter muito respeito pelos dinheiros públicos que estão à nossa guarda – eu sempre tive 

essa noção, quanto mais agora ??? mais respeito ainda agora, por ser político ??? como o nosso 

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que, de facto, ??? ajudar a 

comunidade. E realmente, nós aqui também, na Junta de Freguesia, o dinheiro serve para ajudar 

a dar dignidade a muita gente que está muito carenciada, e que nós podemos decidir – e não 

temos medo de decidir, quando necessário – para que, realmente, possamos ajudar pessoas que 

estão a precisar de apoio. E isso é para nós bastante importante, e temo-lo conseguido, com o 

que temos. De uma forma realista, temos conseguido fazer isso. 

 

Obviamente, isto é multifacetado, os meus colegas, cada qual com o seu pelouro, têm-nos 

ajudado. Mas, vou dar-vos um exemplo: agora temos aqui um grande incremento outra vez nos 

pedidos de licenciamento, graças a Deus, isso vai dar-nos algumas verbas, mas também várias 

instituições – há bocado, estava o Sr. Membro da Assembleia de Freguesia do PCP muito 

interessado em saber sobre as questões dos subsídios, por exemplo, estou a lembrar-me do Clube 

de Pedrouços. O Pedrouços, salvo erro, foi para um portão que eles queriam fazer lá para o parque 

desportivo, e nós financiámos o portão do Pedrouços, que é daqueles automáticos, que eles 
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precisavam – aliás, está com muita qualidade, sou o próprio a reconhecer isso – e, de facto, 

ajudámos a financiar o portão do Pedrouços, por exemplo. 

 

No outro dia, também financiámos – posso-vos dizer – o futebol de praia do Belenenses, e se 

calhar vamos financiar agora ??? temos aqui um grande apoio também agora – um grande apoio 

??? como é evidente.  

 

Há sempre coisas que nós temos que fazer ??? às coletividades, e estamos sempre a financiar as 

coletividades, quando fazem anos, por exemplo, participamos em várias atividades. Por exemplo, 

agora, a Marcha de Belém vai ser ???, obviamente que só o que a Câmara dá para o Belém Clube 

não chega, temos que nós também apoiar. E lá estamos nós a apoiar o Belém Clube para que a 

Marcha de Belém seja um sucesso, e que dignifique a Freguesia de Belém na descida da Avenida 

??? este ano. 

 

Por isso mesmo, isto é multifacetado, e eu posso dizer-vos que estamos sempre muito atentos às 

situações que nós vamos tendo. Obviamente, já tivemos mais dinheiro do que temos agora, por 

força destes dois anos terríveis que passámos, ??? um milhão, trezentos e tal mil euros, e além 

disso, tudo o resto que deixámos de receber, até agora, da Câmara – que também se defende 

porque também ainda não recebeu as verbas do Governo Central, que tem que receber, e ainda 

hoje falámos disso na Assembleia Municipal. Por isso mesmo é que eu acho que é positivo, porque 

chegámos aqui e não estamos falidos, e demos apoios a entidades aqui da freguesia. 

 

E quando fala nos jardins, do mau estado dos jardins, estou a lembrar-me que ainda há menos de 

uma semana, tenho uma carta lá – aliás, de uma entidade ??? Externato da Torre ??? não são do 

meu Partido, a agradecer o que fizemos no jardim da Praça ???, que está tudo arranjadinho, e é 

uma das quatro praças… E diz que a Praça Ribeiro Telles, está em mau estado; pois,  admito que, 

dessas quatro, há duas que estão muito bem, e há duas que estão mais ou menos, e que podem 

ser melhoradas. Esta ??? é a Praça ??? e é a Praça; as que precisam de ser melhoradas, e que 

nós estamos a tratar disso, é a Praça de Diu e a Praça de Damão.  

 

Agora, estarmos a dizer ??? está tudo mal, é ridículo, porque as pessoas vêm-nos pedir para fazer 

cá iniciativas – ainda hoje, mais uma outra, agora vai ser a Casa Pia que quer ir para o Jardim 

Vasco da Gama fazer uma iniciativa. Se aquilo estivesse assim tão mau, não pediam. Ou a 

Embaixada ??? quer fazer agora lá a festa, ainda hoje estivemos a tratar disso. Quer dizer, é uma 

utilização de tal forma, existem ali grandes custos e determinação para as respetivas 

manutenções, e nós vamos cumprindo isso, e aquilo não é nada fácil, porque é uma freguesia 

bastante grande, talvez das maiores de Lisboa – pelo menos nos espaços verdes e na extensão 

territorial, não em população, em que somos uma média freguesia de Lisboa – mas, isso dá-nos 

muito trabalho. E quero dizer-vos que não ficamos desorientados, porque, primeiro, estamos 

constantemente a receber também mensagens de agradecimento e de louvor de entidades que 

enaltecem a nossa atividade, também recebemos críticas construtivas que nos ajudam a ir para a 

frente. E depois, pelo menos eu tenho a mania de olhar para trás e ver como é que estava, e isso 

dá-me um ânimo bastante grande, porque estamos aqui na política, mas, de vez em quando, 
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olhamos para trás para ver como é que as coisas eram e como é que elas estão ???. E isso dá-

nos ânimo para ir para a frente. 

 

Por isso mesmo, o que eu vos peço, Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, é que tenham 

em atenção tudo isto. Mesmo assim, com tudo isto que fomos fazendo e estamos a fazer, ainda 

conseguimos não ficar falidos, e estamos aqui em pé, com uma prestação de contas clarinha, 

limpinha e transparente, e pedimos que as contas sejam aprovadas, para podermos desenvolver 

a nossa atividade, como vos foi proposta e já foi aprovada na última Assembleia. 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

Eu não quero prestar esclarecimentos, só queria pedir à Arq.ª Patrícia Campos, porque nós temos, 

naturalmente, as nossas disputas políticas, as nossas divergências, e podemos não concordar, se 

o relatório está bem feito, se está mal feito, se queremos mais um quadro ou menos um quadro. 

Agora, estes protocolos com a doadora são da minha área, da área da ação social, do pelouro da 

ação social. Portanto, ??? usar a expressão que usou é altamente infeliz, e todos nós sabemos o 

que é que está associado a essa expressão. E portanto, peço-lhe que não use essa expressão, e 

mais, que retirasse essa expressão, porque é uma expressão que é ofensiva para o Executivo. 

Nós podemos debater muita coisa, mas se a Sra. Arquiteta tem alguma coisa que ache que está 

menos clara, apresenta queixa nos locais adequados. Vir aqui levantar, e deixar expressões no 

ar, que podem soar muito bem para as redes sociais, ou para o que for, mas não é correto. E eu, 

particularmente, sinto-me afetado com essa expressão, que agradecia que retirasse. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Sr. Presidente, só para dizer ??? o Sr. Josué Caldeira falou que eu não tinha ??? não, nós 

trouxemos hoje, está aqui com a assistente social, daqui a bocado, para vos entregarmos o 

relatório social de emergência, no final ???. 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Dr. João, o que foi pedido é uma clareza e uma demonstração da utilização do dinheiro, nada 

mais. E é isso que é pedido, tal como é pedido também pelo PCP, na demonstração do Fundo 

Social, aqui a pedido do Josué Caldeira. 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

Desculpe, usou uma expressão que não se usa. Se quer usar essa expressão, vai à polícia e 

apresenta uma queixa, a dizer que existe um “saco azul” na Junta, e não sei quê. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

O Sr. Presidente da Junta esteve a falar vinte e cinco minutos, e das seis questões que eu coloquei, 

o Sr. Presidente respondeu-me a duas. Eu não vou pedir que ele me responda às outras quatro, 

porque senão ficamos aqui mais tempo, e é um bocado complicado.  

 

Mas, pronto, era só para deixar esta referência, que não é apenas na informação que é divulgada, 

como também na resposta que o Executivo dá. Quando eu faço estas questões, é para tentar 

perceber o que é que são as coisas. 
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--- Presidente do Executivo --- 

Não fez o trabalho de casa, portanto. Tem aqui a documentação, como eu, tem de fazer o trabalho 

de casa também. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Eu coloquei duas questões sobre duas áreas importantes desta matéria, da prestação de contas: 

o Fundo de Emergência Social, que não foi respondido, e a baixa taxa de execução do Plano 

Plurianual de Investimentos, que também não foi respondido. 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com as abstenções do PS e PCP. ------ 

 

 

PONTO 5 – Apreciação e aprovação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Opções 

do Plano de 2022 (PPI e PPA) 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, o fundamento principal da minha pergunta decorre da dimensão da revisão 

orçamental. Ou seja, nós temos aqui um valor de 1.000.000€, e eu creio que esta revisão 

orçamental deveria inclusivamente ter uma nota explicativa, para nós percebermos o que é que é 

isto, o que é que está a acontecer aqui. E pronto, a nota explicativa seria mesmo isso, era explicar, 

porque os números não falam. E portanto, nós percebemos que uma parte significativa, uma 

parcela significativa deste 1.000.000€ corresponde a aquisição de serviços, quais são estes 

serviços, e qual é que é a necessidade desta aquisição, com este valor tão grande. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Muito rapidamente, eu não sei qual é a sua formação, mas, de facto, eu também não sou 

contabilista ??? duas origens de fundos: o saldo transitado, no total de 810.177,77€, e a verba que 

não recebemos em 2021 – que há bocado ??? – relativamente à higiene urbana, de 178.000€.  

 

Assim, tendo em conta os gastos efetivos em 2021, distribuímos estes 998.177,77€ pelas rubricas 

com verba em falta, e mais não sobrou. Isto é, vê por essas listagens que nós juntamos, está aí a 

explicação, está aí nos quadros, onde é que foi reforçado e onde é que não foi reforçado. Leia, Sr. 

Membro da Assembleia de Freguesia, veja lá. Isto foi tudo pelas rubricas que nós achámos que 

deviam ser reforçadas, ou não. Obviamente que, depois, durante a execução orçamental, vamos 

ver se é preciso fazer mais alterações ou revisões orçamentais, consoante os casos, e consoante 

as necessidades. Mais nada.  

 

Naturalmente, ??? e esperamos poder continuar, no final de cada ano, com saldo – é sempre bom, 

desta vez safou-nos, termos um saldo significativo ajudou-nos imenso nesta aflição. Apesar de, 

como vem na informação escrita, continuarmos com uma gestão deficitária, devido a não ter 

havido ainda a retoma da atividade, e consequentemente da receita. Mas, está a melhorar, neste 

momento já estamos com pessoas ??? novas receitas. 
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Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com as abstenções do PS, PCP e IL. -- 

 

 

PONTO 6 – Apreciação do Inventário a 31/12/2021 

 

O plenário apreciou a informação respeitante ao Inventário à data de 31 de dezembro de 2021. -- 

 

 

PONTO 7 – Apreciação e ratificação da alteração ao Regulamento Interno 

dos Campos de Férias – Pré-escolar, Infância e Jovens 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sobre este caso, a pergunta é um exemplo da informação que a Junta presta à Assembleia, e que 

não é suficientemente transparente. O enquadramento da proposta diz: “A Junta de Freguesia 

verificou a necessidade de proceder à alteração do regulamento.” Tudo bem, mas qual é essa 

necessidade? Por quê? Eu fiquei com esta curiosidade. 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

A única alteração que há é na tabela de taxas, das férias de verão e de natal. Por quê? Porque 

quando foi criada esta tabela, ou estas taxas, foram no pressuposto que existia antes, quando tudo 

era um bocado mais certo do que é agora, de que as férias de natal tinham quinze dias, as férias 

da páscoa tinham quinze dias, etc. E havia valores que estavam associados a esses quinze dias. 

Nós entendemos que, face a estas alterações constantes que têm havido, nos períodos de férias 

– em que, neste caso, reduziu para cinco dias úteis as férias de páscoa – que o valor, não faria 

sentido continuar a ser como se fossem dez dias úteis.  

 

Portanto, houve uma alteração, uma diminuição, no fundo, dos valores agregados. 

 

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

 

 

PONTO 8 – Apreciação e ratificação do Protocolo de Colaboração entre a 

Junta de Freguesia de Belém e a Ph+ Desenvolvimento de Potencial Humano, 

Lda. 

 

--- Sandra Costa (PS) --- 

Tinha aqui uma questão, em relação a este protocolo que a Junta de Freguesia está a fazer, a 

nível de formação, com esta empresa Ph+, que é uma empresa lucrativa, penso eu, e particular, 

gostaria de saber de que tipo de natureza é, se é de natureza privada, porque a Junta consegue 

formação gratuitamente, sem qualquer custo.  

 

Era a minha questão, que tipo de protocolo é que é, e como é que funciona. 
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--- Josué Caldeira (PCP) --- 

É a mesma questão. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Eu acho que não devem ter lido o protocolo. De facto, está aí bem explícito que nós fizemos um 

protocolo com esta empresa porque, realmente, eles dão-nos formação, certificam os nossos 

elementos, e em troca, vão utilizando as instalações do Centro Social de Belém – estas instalações 

– para fazerem algumas das suas iniciativas, até um total máximo de cento e quarenta horas por 

ano. 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

Só esclarecer o tipo de contrapartida que a Junta recebe: por exemplo, os nossos técnicos fazem 

os cursos de formadores, eles fazem certificação das ações de formação que nós criamos, por 

exemplo, nos campos de férias e na formação de monitores, nós temos formação para os nossos 

voluntários, eles também dão gratuitamente – gratuitamente, faz parte da contrapartida – e 

também participam na formação dos nossos voluntários. Portanto, há aqui esta empresa, é uma 

empresa que está sedeada na nossa freguesia. Além disso, é uma empresa que trabalha há vinte 

ou trinta anos com a Câmara de Lisboa, exatamente nesta questão das formações, especialmente 

na altura dos campos de férias. 

 

--- Fernanda Santos (PS) --- 

Peço desculpa por insistir com esta questão, mas, de facto, fico francamente curiosa com a 

natureza deste protocolo. Não fiquei esclarecida com a vossa resposta, porque tudo isto tem 

custos. E portanto, nós temos aqui um protocolo em que há uma cedência de ambas as partes, 

mas não há remuneração em lado nenhum? Então, esta empresa vem fazer formação, e faz tudo 

isto aqui a título gratuito? 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

Tem como contrapartida a cedência destas instalações até cento e quarenta horas. É uma 

contrapartida. 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por maioria, com as abstenções do PS. ---------------- 

 

 

PONTO 9 – Apreciação e ratificação do Protocolo de Colaboração entre a 

Junta de Freguesia de Belém e a Projeto Esperança – Cooperativa de 

Solidariedade Social 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

É um pedido de esclarecimento da mesma natureza que o anterior. E sublinho o seguinte: eu acho 

que, até agora, todas as perguntas que temos feito, os membros que têm estado a intervir, são 

perguntas razoáveis e que dispensam um comentário do Sr. Presidente, como “leiam os 

documentos”, ou “façam o trabalho de casa”. Mas, pronto. 
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Relativamente a este protocolo, é tentar perceber, isto é um projeto ??? de recolha de roupas 

usadas para distribuir por pessoas carenciadas, e no final do ano, esta entidade atribui à Junta de 

Freguesia 5.000€ para um programa de apoio social da freguesia. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Deve faltar aí uma página, que eu pedi para distribuir, entretanto. A cláusula quarta, ponto décimo 

segundo, sofreu uma alteração, para dar maior flexibilidade à Junta ???  

 

Achámos que tínhamos de fazer um esclarecimento ??? com a Cáritas ??? com esta empresa, 

depois deixou de ser a Cáritas e passou para esta empresa ???. E então, de qualquer forma, o 

que nós resolvemos fazer foi especificar que a Câmara Municipal ??? 5.000€, em bens ou 

numerário, e não definiam as datas. E eu aí, entendi que era melhor pôr sempre ??? quatro anos, 

que dá 20.000€ em quatro anos, 5.000€ por ano, achei que era melhor dizer para pagarem em 

numerário, e 2.500€, até 31 de agosto, sempre, e o resto até 30 de novembro. Ficaram clarificados 

os prazos, e que é em numerário. E depois nós, com esse dinheiro, há projetos de âmbito social, 

ou outros, que ???. 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

Só para esclarecer, havia até agora um protocolo, exatamente para isto, feito entre a Junta e a 

Cáritas, que foi aqui aprovado em Assembleia. E a Cáritas, com esta entidade ??? só para clarificar 

??? uma entidade sem fins lucrativos. A Cáritas entendeu centrar as suas atividades mais na parte 

caritativa, digamos assim, e deixar de estar envolvida neste protocolo. E portanto, sugeriu 

mantermos o projeto, desta vez só com a Cooperativa, e não com a Cáritas. Daí este novo 

protocolo de colaboração, e também só para esclarecer isto, por que é que surge neste momento, 

e por que é que é com esta Cooperativa, e não com outra qualquer. 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Já agora, quantos contentores vão ficar instalados na nossa freguesia? 

 

--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

Neste momento, estão catorze, até ver. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

Eu não fiquei esclarecida sobre o valor de 5.000€. São taxas? Contrapartidas, contentores, num 

plano de ação social? 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Há um acordo entre duas entidades, a Junta e essa associação. E nesse acordo, está-se a dizer 

que em troca da ocupação do espaço, que é uma atribuição nossa, usa o espaço público, e paga 

à Junta. Isso ficou definido nesse acordo, o protocolo vem aqui à Assembleia, que decide, em 

última análise. Em contrapartida, ??? eles podem ter até vinte contentores – neste momento têm 

catorze, salvo erro – até vinte contentores em locais que nós possamos licenciar. Antigamente, 

era menos, agora conseguimos mais – salvo erro, eram 2.500€, agora passou para 5.000€. É isso. 
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--- João Carvalhosa (Vogal) --- 

Só para esclarecer a questão sobre, se isto é um projeto social, por que é que eles têm que dar 

este valor. Para já, isto foi uma proposta deles, com a Cáritas já era assim. E a questão tem a ver 

com a lógica destes projetos, e com o facto de esta roupa servir, não só para distribuição de roupa, 

mas depois tem vários tipos de utilização que é dada à roupa. Por exemplo, a roupa que não está 

boa vai para reciclagem, a que está boa vai para venda. Portanto, há aqui alguma receita da 

própria entidade, e essa receita, depois, é transmitida, em parte, para as Juntas que se associam 

a este projeto. Daí haver aqui uma contrapartida para projetos sociais. Não há contrapartida de 

taxas, mas apenas para projetos sociais específicos. 

 

--- Fernanda Santos (PS) --- 

Ia sugerir que, se calhar, os contentores ficassem na sala de formação. Sr. Presidente, de facto, 

acho um pouco estranho fazer um protocolo com cedências para uma empresa privada, em que 

não há remunerações, e que há aqui valores de formação pedagógica, de formadores, como 

contrapartida, pelo menos só em formação de formadores são cem horas de ocupação de uma 

sala, e depois, efetivamente, com um protocolo de âmbito social, há uma contrapartida 

remuneratória. 

 

--- Diogo Belfort (CDS-PP) --- 

Eu percebo, se calhar, esta dificuldade, mas, quer dizer, um projeto de economia social como este, 

que é um projeto que emprega desempregados de longa duração, que gera receitas e as utiliza, 

dando valor àquilo que tem valor, seja o trabalho das pessoas, seja aos bens que as pessoas 

oferecem e deixam nesses contentores, o facto de ser valorizado esse trabalho, assim como o 

facto de ser valorizado o espaço público, não me parece que seja razão para pôr em causa. 

Percebo que não seja imediato e claro, mas o facto que aqui está a acontecer é que estamos a 

valorizar tudo – estamos a ajudar uma empresa social, que tem receita, e cujas receitas têm fins 

sociais, e que tem como modo de atividade o emprego de desempregados de longa duração, tem 

a ver com a valorização dos bens das pessoas que, por solidariedade, os entregam nestes 

contentores, e tem a ver com a logística, que tem custos. E o facto de serem considerados estes 

custos, e não ser feito quase por favor, parece-me que só mostra a seriedade do projeto. 

 

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

 

 

PONTO 10 – Apreciação e ratificação do aditamento ao Protocolo de 

Cooperação entre a Junta de Freguesia de Belém e a Associação Portuguesa de 

Famílias Numerosas (APFN) 

 

Colocado a votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 
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PONTO 11 – Apreciação e ratificação do Protocolo de Colaboração entre a 

Junta de Freguesia de Belém e o Instituto Superior de Educação e Ciências 

 

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

 

 

PONTO 12 – Apreciação e ratificação da Minuta do Acordo de Colaboração 

Específico entre a Junta de Freguesia de Belém e a Fundação Portugal com 

ACNUR 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, é só para sublinhar – porque acho que o devemos fazer – o elevado interesse e a 

importância deste protocolo, desta atividade que a ACNUR vem fazer aqui na freguesia. Nós 

reconhecemos a dimensão da atividade, e obviamente a oportunidade da atividade, do projeto de 

direitos humanos das pessoas refugiadas em contexto de objetivo de desenvolvimento 

sustentável, não apenas pela questão, mais do que oportuna, dos refugiados, mas também para 

esta ligação com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que como certamente todos 

saberão, é uma agenda de desenvolvimento que marca uma perspetiva de desenvolvimento social 

e internacional de enorme qualidade. 

 

Pronto, e gostaríamos de sublinhar esta matéria, porque a forma como a ACNUR – obviamente, 

teria que o fazer, mas ligar os refugiados a uma sociedade inclusiva, à valorização da diversidade 

e à interligação entre as sociedades é hoje uma questão que deve ser sublinhada e reforçada 

pelos ventos que sopram, e que todos nós, na Europa, temos tido a infeliz oportunidade de 

verificar. 

 

Portanto, gostaria de deixar esta nota muito positiva.  

 

Apenas nos textos não é claro, de qualquer forma, como é que isto se vai operacionalizar, quantas 

??? é que isto vai ter, quantos jovens e quanto tempo. Não sei se a Junta já tem disponível esta 

informação, mas estávamos interessados em recebê-la. 

 

E sublinhar novamente a importância que isto tem para a freguesia. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Isto veio de uma espécie de um convite da Fundação Portugal com ACNUR, um parceiro recente, 

o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Eu, especialmente, senti-me muito 

tocado por esta matéria ??? Associação Portuguesa de Estudantes e de Juventude para as 

Nações Unidas, que era um organismo ??? International Students ??? for the United Nations ??? 

e isto é a mesma coisa para os refugiados. Portanto, senti que era uma coisa que, realmente, 

vinha trazer muito valor acrescentado a uma autarquia como a nossa, que numa altura destas, 

ainda por cima ??? nesta fase, e em que nós estamos ??? cada vez mais ??? nesta problemática.  
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E por isso mesmo, até foram eles que nos convidaram para aderirmos, e nós aceitámos. Agora, 

estamos nas linhas gerais ainda, obviamente que vão haver algumas iniciativas, mas também eles 

vão precisar disto para outras formas de credenciação, terem este protocolo connosco também é 

importante para mostrar que já estão a atuar no terreno, neste momento, com outras entidades.  

 

E por isso mesmo, acho que é importante darmos este primeiro passo, ??? um protocolo ??? 

depois hão de haver mais fases ???. 

 

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

 

 

PONTO 13 – Apreciação e ratificação da alteração ao Regulamento de 

Atividades Físicas e Desportivas do Centro Social de Belém 

 

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

 

 

PONTO 14 – Apreciação e ratificação do Regulamento do “Cartão Belém” 

 

--- Sandra Costa (PS) --- 

Em relação aqui ao “Cartão Belém”, acho que é uma mais valia para todos os fregueses haver 

este cartão na freguesia.  

 

Tinha aqui uma questão. Percebi que a Junta iria fazer alguns acordos, ou protocolos, para 

vantagens e descontos, com a parte comercial da freguesia, com os comerciantes da freguesia. 

Não sei qual é o ??? que poderemos ter – nós, fregueses – em relação a essa situação. Na parte 

do protocolo, fala na parte da questão cultural, diz que estão a pensar fazer acordos culturais com 

alguns monumentos da freguesia. Gostaria de saber que tipo de acordos estão a pensar fazer com 

este cartão, quais são as vantagens que os fregueses vão ter a nível dos museus da nossa 

freguesia – e são bastantes – qual é a mais valia que nós podemos ter com este “Cartão Belém”, 

o que é que estão a pensar fazer na parte cultural. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Antes de passar a palavra à minha colega, Vogal da Cultura, só gostaria de dizer o que está aí 

escrito: cada um ??? empresas e várias entidades de Belém. Obviamente, isto vai beneficiar as 

pessoas recenseadas em Belém, é a primeira linha, e depois os não recenseados, de fora de 

Belém, numa segunda linha. Agora, isto é tudo para pessoas recenseadas em Belém, que 

beneficiam deste cartão.  

 

Agora, é evidente, imagine, pode haver restaurantes que resolvem dar 10% de desconto, outros 

podem dar 15%, outros podem dar 20%, outros até podem dar 60%. 

 

--- Ianara Pinto (Vogal) --- 
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A questão de incluirmos a parte cultural nesse cartão, vem do facto de nós estarmos numa 

freguesia onde a maioria dos monumentos e dos museus estarem ???. Nós verificamos aqui que 

temos todas essas ofertas culturais, mas não estamos próximos a elas, das pessoas que vivem 

aqui. E eu tenho procurado informar-me com todos esses monumentos, e com todos esses 

museus, e tenho visto que há da parte deles um interesse muito grande em que nós, fregueses, e 

também ??? cartão, os trabalhadores e os recenseados aqui, e residentes, participemos daquilo 

que eles oferecem em termos de cultura.  

 

Nós não temos ainda um valor de qual será esse benefício que nós vamos obter, porque há aqui 

diversos tipos de ofertas culturais ??? vão ser feitos protocolos com essas diretorias e com essas 

entidades. Nós já temos um sinal verde, digamos assim, de vários museus e monumentos, com 

relação às visitas, com relação aos horários, mas não com relação ao preço, nós estamos ainda 

a negociar essa parte, porque essa parte é negociada com os monumentos e os museus 

separadamente. Então, ainda estamos em fase de negociação quanto a isso.  

 

Mas, é do nosso interesse fazer essa oferta, para que os nossos fregueses possam utilizar esses 

monumentos e museus de uma forma mais benéfica. Mas, ainda não temos esses valores. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Se me permitem só, sobre isto, eu recordo-me, em tempos que já lá vão, ??? anteriores, que se 

pensou nesta ideia, parece-me que é uma ideia interessante. Pelo que percebo, é um protocolo 

dinâmico também, caso a caso se procurarão esses benefícios, não é estático, pode ser procurado 

caso a caso.  

 

E na minha opinião, há uma coisa que não foi dita, mas que eu acho que faz muito sentido, que é 

que nós somos, de facto, uma das Juntas de Freguesia do país provavelmente com maior número 

de visitantes e de turistas. De resto, temos o Museu dos Coches, Torre de Belém, Jerónimos, é o 

ponto mais visitado de todo o país, de longe, é a zona do país mais visitada. E temos discutido 

aqui muitas vezes em Assembleia de Freguesia que isso também tem custos para os próprios 

moradores, que vão desde a utilização do trânsito, etc. Portanto, um benefício desse tipo pode 

ser, na minha opinião – como fui defensor dessa ideia durante muito tempo – pode ser algo que 

acaba por ser justo para a própria população, porque beneficia culturalmente, e ao mesmo tempo 

tem uma obrigação de receção e de hospitalidade, que obviamente fazemos com gosto, mas que 

não deixa de ser uma imposição. 

 

--- Tiago Veloso (PS) --- 

Só dizer que esta proposta, obviamente, tem a nossa concordância, até porque estava no nosso 

programa eleitoral. 

 

Eu até recomendava – porque tenho conhecimento – recomendava terem outros processos do 

género que existem na cidade de Lisboa, aqui mesmo ao lado, em Alcântara ??? Castelo de 

Benfica, etc., em que não têm esta componente cultural em que Belém se pode destacar, mas tem 

uma parte comercial com muito sucesso, com o “Cartão Alcântara”, em Benfica tem uma outra 
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designação, mas que penso que é vantajoso para os comerciantes, para o comércio local e para 

os moradores. 

 

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

 

 

PONTO 15 – Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Eu tinha uma nota ??? reforçou a nota. A nota é que nós estamos a falar de uma informação 

escrita do Presidente da Junta à Assembleia de Freguesia, e de uma informação escrita da 

atividade da Junta durante o período anterior, e a nota é só registar a ausência da referência à 

reunião que a Junta promoveu com a população de Caselas, relativamente ao polidesportivo. 

 

Queria só registar isto, e aproveitar este registo para lamentar a votação que tivemos aqui há 

pouco, relativamente à nossa recomendação, que da nossa perspetiva é uma recomendação 

pacífica, mas cuja votação nos pode chamar a atenção para o seguinte: isto são as maiorias 

absolutas a funcionar; as maiorias absolutas a funcionar são isto, é não abrir espaço, não tolerar 

nada, absolutamente nada. Quando o PSD, a nível nacional, tem medo de que António Costa 

tenha uma maioria absoluta, tem medo disto, tem medo que aconteça isto.  

 

O documento que nós apresentámos, a proposta que nós apresentámos, é uma recomendação, 

é uma proposta pacífica; mas, não, é uma proposta da Oposição, e portanto, tem que ser ???. Isto 

é a maioria absoluta; os riscos da maioria absoluta, e os bloqueios da maioria absoluta são 

exatamente sobre estas matérias, numa questão que é fundamental, numa questão que está no 

centro da democracia, a relação com as pessoas, o envolvimento das pessoas. E é, de facto, 

extraordinário, o que nós conseguimos aqui, que não é surpreendente; as audições prévias para 

o Orçamento não são audições prévias.  

 

E portanto, se alguém está com dúvidas sobre os riscos das maiorias absolutas, é isto, as maiorias 

absolutas são isto. 

 

Deixo só este registo. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Para terminar, na informação escrita, eu só quero registar aqui uma coisa ??? já cá estou há alguns 

anos, pronto. Desculpem lá, mas já tenho alguns anos disto. Uma coisa é o PCP a dizer, outra 

coisa é o PS, outra coisa é a Iniciativa Liberal, outras vezes é o CDS, outras vezes é o PSD, ??? 

é sempre a mesma coisa. Acho piada virem com o papão da maioria absoluta, o Partido Comunista 

Português, ??? por causa do 25 de novembro de 1975, senão continuavam a tentar tirar a 

liberdade a este país, a liberdade que o 25 de abril nos tem dado. Portanto, vamos lá ver se nos 

entendemos, isto não vale tudo.  
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Caros amigos, devemos enquadrar os primeiros meses e o que se avizinha com ??? muito 

realismo. Tivemos a pandemia, e ela ainda não acabou, e temos um cenário de guerra, o que 

levanta enormes ??? para o futuro.  

 

Neste primeiro trimestre, continuamos a ter um resultado orçamental negativo, desta vez em mais 

de 150.000€. Inesperadamente, a receita teve um decréscimo de cerca de 340.000€, em parte 

devido ao facto de não ter concluído o polidesportivo de Caselas, e de não ter sido recebida verba 

referente ao protocolo. Sabem as razões, não sabem?  

 

Mas, paralelamente, ??? receitas próprias mais que duplicaram neste período, ???. Apesar de 

tudo, ??? normal ???. Na despesa, naturalmente, impusemos um travão, e registou-se uma quebra 

de mais de 22%. No entanto, os custos com pessoal, em virtude dos aumentos salariais – sabem 

quem é que os motivou, os aumentos salariais – e a despesa com a aquisição de serviços, por 

força do aumento dos combustíveis, gás e eletricidade, tiveram incrementos.  

 

Estamos preocupados, ainda mais do que há dois anos, dada a continuidade de um cenário de 

incerteza, que se pode prolongar por muito tempo. Mas, como sempre, com todos, cá estaremos 

para trabalhar, com o vosso apoio. 

 

 

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 1.ª Sessão Ordinária 

da Assembleia de Freguesia de Belém 2022 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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