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--------------- ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARROIOS  -------------------------  
------------------------------------ ATA NÚMERO UM  ----------------------------------------  
----------------------------------- (Mandato 2017-2021) -----------------------------------------  
----- Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, reuniu nas 
instalações do Auditório da Escola Secundária de Camões, sito na Rua Almirante 
Barroso, nº 25B, às vinte e uma horas, após o ato de instalação da Assembleia de 
Freguesia de Arroios, sob a presidência de Margarida Cármen Nazaré Martins, o 
eleito cabeça de lista mais votada, deu-se início à primeira reunião da Assembleia de 
Freguesia de Arroios, nos termos do disposto nos artigo 9º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, com as alterações introduzidas, quanto a estes artigos, e republicada pela Lei 
nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, nos termos constantes da convocatória enviada aos 
eleitos e do edital de 16de outubro de 2017, subscritos por Anabela Martins Ferreira 
da Silva Valente Pires, na qualidade de Presidente, cessante, da Assembleia de 
Freguesia de Arroios, em que consta que nos termos da supra mencionada lei, deverá 
efetuar-se,imediatamente a seguir ao ato de instalação, a primeira reunião de 
funcionamento da assembleia para efeito da eleição dos vogais da Junta de Freguesia, 
bem como do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia. ------------- 
Para a presente primeira reunião da Assembleia de Freguesia de Arroios, o cabeça da 
lista mais votada - Margarida Cármen Nazaré Martins – que nesta primeira reunião 
preside aos trabalhos da Assembleia de Freguesia, nos termos do nº 1 do artigo 9º da Lei 
nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas e republicada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de janeiro, designou de entre os presentes o cidadão Anabela Martins 
Ferreira da Silva Valente Pires para o auxiliar no decurso da reunião e proceder à 
redação da ata desta primeira reunião da Assembleia de Freguesia.-------------------------- 
De seguida, Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires, na aludida qualidade 
de Presidente da Assembleia de Freguesia em funções, informou os presentes que o 
regimento da Assembleia de Freguesia do mandato anterior, indica no seu artigo 31º, 
aliás em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 9º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, com as alterações introduzidas e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro, que a eleição dos vogais para a Junta de Freguesia e a eleição e do Presidente e 
dos secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia seria por voto secreto.---------------- 
Mais informou que nos termos do disposto no nº 2 do artigo 24º da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, com as alterações introduzidas e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 
de janeiro, os vogais são eleitos pela assembleia de freguesia, de entre os seus membros, 
mediante proposta do presidente da Junta de Freguesia, neste caso o eleito cabeça da 
lista mais votada para este órgão. ----------------------------------------------------------------- 
Nestas circunstâncias, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia eleita, ora em 
funções, disse que os vogais da Junta de Freguesia, se iria realizar por voto secreto e 
votação por lista. ------------------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, passou-se à eleição dos vogais da Junta de Freguesia. -------------------------- 
A Senhora Presidente da Junta de Freguesia eleita propôs então, para o mandato 2017 a 
2021, os seguintes membros para o Executivo da Junta de Freguesia de Arroios: --------- 
----- António José Bacalhau Fonseca da Silva ----------------------------------------------  
----- André de Jesus Gomes ---------------------------------------------------------------------  
----- Maria Adélia Pinto Caixinha -------------------------------------------------------------  
----- Jorge Manuel Lavaredas Francisco-----------------------------------------------------  
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----- António Filipe Beja Pereira ---------------------------------------------------------------  
----- Por voto secreto a Assembleia deliberou, por maioria, com catorze votos “SIM” 
e quatro votos brancos.aprovar a lista apresentada.  ---------------------------------------  
A Senhora Presidente da Junta de Freguesia eleita informou ainda que vogal ausente 
tomaria posse na próxima Assembleia de Freguesia 
----- Os membros eleitos ocuparam o seu lugar no Executivo da Junta de Freguesia de 
Arroios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Seguidamente, comprovada a sua identidade e legitimidade, tomaram posse como 
membros da Assembleia de Freguesia de Arroios:  -------------------------------------------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Maria José de Matos; -----------------------------------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Maria Manuela Vieira Calado Gonçalves; ---------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Ismael Nabais Martins; ---------------------------------  
----- Pelo Partido Socialista (PS),Maria Margarida Gonçalves dos Santos; -----------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Carla Cristina Barreto Madeira da Silva; ----------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Jorge Manuel André Rodrigues; ---------------------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), José Eduardo Vera Matos; -----------------------------  
----- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia eleita, Margarida Cármen Nazaré 
Martins, informou que tinha sido apresentada uma única lista para a constituição da 
Mesa da Assembleia de Freguesia com a seguinte composição:  ---------------------------  
----- Presidente – Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires;  ------------------  
----- Primeiro Secretário – Vítor Manuel da Cruz Carvalho;  ----------------------------  
----- Segundo Secretário – Maria Manuela Vieira Calado Gonçalves.  -----------------  
----- Por voto secreto a Assembleia deliberou, por maioria, com treze votos “SIM”, 
cinco votos em branco e um voto nulo, aprovar a lista apresentada.  -------------------  
----- Neste momento, Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires assumiu a 
Presidência da Mesa da Assembleia de Freguesia de Arroios, coadjuvada por Vítor 
Manuel da Cruz Carvalho e Maria Manuela Vieira Calado Gonçalves.  ------------------  
A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Arroios, Anabela Martins 
Ferreira da Silva Valente Pires, deu então a palavra aos eleitos: 
----- Membro António Valente (PAN) fez a seguinte intervenção: -----------------------  
----- “Boa noite a todos. --------------------------------------------------------------------------  
----- É com muito orgulho que represento o PAN nestes próximos quatro anos. É claro 
que a nossa bandeira é a dos animais e também as pessoas e espero contribuir com 
todas as propostas e que possa colaborar com um bom trabalho para a nossa Junta de 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  
----- É tudo. Muito boa noite.” -------------------------------------------------------------------  
----- Membro Fernanda Lacerda (PCP) fez a seguinte intervenção: --------------------  
----- “A primeira coisa é saudar todos os presentes. Realmente é maravilhoso ver este 
aglomerado de pessoas numa Assembleia. Só espero é que isto se repita no futuro. ----  
----- Senhora Presidente e membros da Mesa da Assembleia de Freguesia e membros 
eleitos para a Assembleia de Freguesia de Arroios, ------------------------------------------  
----- Senhora Presidente da Junta de Freguesia e membros do executivo, ----------------  
----- Minhas Senhoras e meus senhores, --------------------------------------------------------  
----- As eleitas do Partido Comunista Português, eleitas pela CDU - Coligação 
Democrática Unitária, cumprimentam todos os restantes membros eleitos para o 
quadriénio 2017-2021 e o público aqui presente, desejando que esta seja a primeira de 
muitas em que a sua presença e participação poderá ajudar a encontrar soluções para 
os problemas da freguesia. -----------------------------------------------------------------------  
----- Felicitamos a recém-eleita Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, 
Margarida Martins e os eleitos pelo Partido Socialista pela vitória alcançada nas 
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eleições, felicitações extensivas a todos os eleitos representantes das forças políticas, 
PSD, CDS, BE e PAN desejando felicidades e um bom trabalho que reflita a confiança 
e esperança que os eleitores depositaram, com o voto, nos seus representantes em 
defesa dos seus interesses. ------------------------------------------------------------------------  
----- O acto eleitoral do dia 01 de Outubro ocorreu, temporalmente, entre dois grandes 
acontecimentos trágicos que pela dimensão consideramos ser uma catástrofe nacional, 
pela perda de 109 vidas humanas que nunca mais se apagará da memória dos seus 
familiares e amigos e da nossa, a que se junta a perda de centenas de animais, 
domésticos, criação e selvagens e mais de 500.000 hectares de área destruída pelo fogo 
entre floresta, culturas, pastos e espécies autóctones. Dezenas de casas ardidas muitas 
de primeira habitação, palheiros, anexos, pequenas e médias indústrias, máquinas 
agrícolas, carros, camiões. Tudo! Tudo devastado pelos incêndios. -----------------------  
----- O poema de Sophia de Mello Breyner, Cantata de Paz, começa: Vemos, ouvimos e 
lemos Não podemos ignorar... Durante anos sucessivos governos PS, PSD/CDS 
adiaram medidas, desinvestiram na floresta e nos recursos humanos especializados na 
prevenção e combate, destruíram os Serviços Florestais e o Corpo de Guardas 
Florestais, permitiram o crescimento desordenado da floresta a fim de alimentar os 
interesses económicos das grandes indústrias (veja-se o DL 96/2013 que facilitou a 
plantação do eucalipto possibilitando a sua expansão), deram mais atenção ao 
combate aos incêndios do que à sua prevenção, não criaram mecanismos de regulação 
e controlo sobre as empresas de combate aos incêndios, não fixaram preços para as 
madeiras queimadas e em relação às investigações nos casos de suspeita de fogo posto, 
pouco ou nada se sabe, excepto informação sobre algumas detenções. Foram criadas 
todas as condições para que os incêndios com origem nos fenómenos anormais da 
natureza, nas alterações climáticas e pela mão “invisível” criminosa que tudo é capaz 
para satisfazer os seus desígnios para criar o caos e daí tirar os seus proveitos, 
pudessem proliferar e devastar sem que nada fosse possível fazer para conter os seus 
efeitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- As eleitas do PCP associam-se à dor dos que perderam os seus familiares e 
amigos, os seus bens e animais, sustento de uma vida de trabalho. ------------------------  
----- É neste quadro económico e social dramático que as eleitas do PCP agradecem à 
população da freguesia de Arroios que acreditaram, confiaram e expressaram, através 
do voto, a sua vontade, contribuindo para a sua eleição e aos moradores e 
comerciantes da freguesia, independentemente, da sua escolha partidária, a boa 
recepção no contacto pessoal com os candidatos durante a campanha eleitoral. Aos 
candidatos da CDU, militantes do Partido Comunista Português, membros do Partido 
Ecologista “Os Verdes”, da Intervenção Democrática e Independentes agradecemos o 
contributo, disponibilidade e apoio sempre que lhes foi pedido. ---------------------------  
----- Não somos indiferentes aos problemas do País e muito menos aos que nos estão 
mais próximos, os da nossa freguesia. Tencionamos cumprir com o que nos 
comprometemos no Programa Eleitoral exigindo das entidades responsáveis decisões 
que contribuam para a melhoria das condições de vida e sirvam as populações. Vamos, 
pois, continuar a luta: -----------------------------------------------------------------------------  
----- pela continuidade dos serviços dos hospitais de S. José, Santa Marta e Capuchos, 
Manutenção do Hospital de Dona Estefânia, Melhor o Serviço Nacional de Saúde e 
exigir uma rede de centros de saúde e postos médicos com instalações dignas e pessoal 
suficiente para uma qualificada prestação dos serviços de saúde; -------------------------  
----- pela criação de uma Política da Habitação controlada que dê garantia e incentive 
novos moradores e comerciantes, lutando contra a Lei 31/2012 Lei do Arrendamento 
Urbano e a criação de Regulamentação para o Alojamento Local; -----------------------  
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----- por um Melhor serviço dos Transportes Públicos, Mais Estacionamento e 
Acessibilidades; ------------------------------------------------------------------------------------  
----- em defesa dos Espaços Públicos, Higiene Urbana, Espaços Verdes e Ambiente; --  
----- em defesa da Educação, cultura, desporto e desenvolvimento económico; ---------  
----- na defesa dos Direitos e Segurança das pessoas e bens; -------------------------------  
----- em defesa do Trabalho: valorização e dignificação, combatendo o trabalho 
precário; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- no apoio de acções em defesa da Cidadania como a proximidade e participação 
das pessoas; -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- no apoio de um estudo-projecto para a criação e construção de um complexo 
“Residência Sénior” em Arroios que dê resposta às necessidades sentidas pela 
população resultantes do envelhecimento, isolamento e/ou doenças; ---------------------  
----- No âmbito das suas competências, as eleitas do PCP, reafirmam mais uma vez que 
com dedicação e trabalho, irão apoiar tudo o que for feito em prol da população e 
renunciar a tudo o que, em nosso entender, seja feito em seu prejuízo. -------------------  
----- Aos membros do executivo da Junta, membros da Mesa da Assembleia de 
Freguesia recém-eleitos e aos restantes membros da Assembleia desejamos um bom 
trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- As eleitas do Partido Comunista Português: Maria Fernanda Pereira Gonçalves 
de Lacerda e Ana Luísa Martins Pereira Mirra.” --------------------------------------------  
----- Membro Ana Júlia Filipe (BE) fez a seguinte intervenção:--------------------------  
----- “Boa noite. ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Antes de mais quero cumprimentar todos os eleitos e eleitas, assim como todos os 
fregueses que estão aqui presentes e os amigos que aqui estão hoje. ----------------------  
----- É com muita honra e determinação que hoje tomo posse enquanto representante 
da população de Arroios na Assembleia de Freguesia.  -------------------------------------  
----- Quero agradecer a todos e todas que no passado dia 1 votaram, em especial a 
quem depositou a sua confiança e duplicou a representação do Bloco de Esquerda em 
Arroios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Esta candidatura,que elegeu-me a mim e à Beatriz Dias,é um projeto coletivo de 
gente que aqui vive, trabalha e estuda.Gente que conhece os problemas da Freguesia, 
que os sente no seu dia a dia e que quer fazer parte das soluções. -------------------------  
----- É isto que representamos aqui hoje: um projeto coletivo com propostas claras, 
pronto a assumir os compromissos, assim como os confrontos necessários para 
garantir soluções para a população de Arroios. ----------------------------------------------  
----- Arroios é uma das mais bonitas Freguesias do País, pelas suas gentes, pelas suas 
ruas, pelo seu espírito associativo, pela sua diversidade de origens. É também uma das 
Freguesias mais vulneráveis aos problemas que os lisboetas têm sentido nos últimos 
anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Não bastou uma política de empobrecimento geral levada a cabo pelo Governo 
PSD/CDS que muito afetou os nossos fregueses, como hoje enfrentamos problemas 
crescentes na cidade, nomeadamente a falta de habitação, transportes e creches. ------  
----- A multiplicação desregulada de hotéis, as remodelações de prédios para 
apartamentos milionários e o descontrolado aumento do alojamento local têm expulso 
os nossos fregueses para cada vez mais longe, na periferia de Lisboa. -------------------  
----- São pessoas como nós, que aqui creseceram, fazem vida, estudaram e têm os seus 
negócios e empregos, mas que já não encontram alternativa a preços decentes aqui, 
que procuramos representar. Representamos todos mas vamos lutar por estes, 
precisamos de parar os despejos, regular o turismo, garantir residências de estudantes 
a preços reduzidos e acessíveis aos mesmos. --------------------------------------------------  
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----- Podem contar connosco para parar este êxodo de gente, porque sem pessoas não 
há Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Se a habitação é um problema, temos também os transportes. O fecho da estação 
de Arroios por um período previsto de dezoito meses não tem alternativas reais 
propostas pela Carris nem pelo Metropolitano. É muito difícil para uma pessoa com 
alguma idade ouvir que tem de se deslocar da Praça do Chile para a Alameda, sem que 
lhe seja dada uma alternativa. Isto não pode acontecer, por respeito aos nossos 
concidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Precisamos de garantias sérias, não aceitamos um serviço medíocre de 
transportes em Lisboa e sermos tratados como cidadãos de segunda. --------------------  
----- Também não aceitamos encolher os ombros, nem desistir de reivindicar soluções. 
É preciso o reforço do serviço na Carris em Arroios e isso é para ontem. ---------------  
----- Se estes problemas são comuns a todos, há também o problema generalizado da 
falta de creches públicas, essenciais para a fixação de casais jovens na Freguesia. ----  
----- Fernando Medina falhou a sua promessa em relação às creches e vê-se o 
resultado, os jovens pais têm que pagar mais do que uma propina de uma universidade 
privada para garantia de lugares nas creches para os seus filhos e temos de exigir 
mais. Queremos mais creches em Arroios e que sejam públicas, acessíveis a todos. ---  
----- São estes problemas transversais à Freguesia e à cidade e há mais. A reputação e 
a credibilidade do Estado a nível local, a precariedade. Este é um problema que 
enfrentamos todos e todas, pessoas mais jovens e com mais idade. ------------------------  
----- Hoje metade dos trabalhadores das Juntas de Freguesia de Lisboa são precários, 
com contratos a prazo, recibos verdes, vidas congeladas e precárias que não podemos 
aceitar. Em Arroios não podemos admitir que isto aconteça, queremos serviços 
públicos locais com qualidade. Temos de garantir contratos efetivos para todos os 
serviços permanentes que a Junta tem, sem se esconder atrás de concessões em nenhum 
braço da Junta. Queremos garantir as condições para todos que trabalham por esta 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Estas são algumas das propostas que nós defendemos e que vamos lutar durante 
este mandato, garantir que quem cá vive e trabalha recebe o nosso esforço em resolver 
os problemas do dia a dia. ------------------------------------------------------------------------  
----- Contamos que esta Assembleia discuta honestamente os problemas que se colocam 
à população, alcance compromissos e que ponha as pessoas em primeiro lugar. -------  
----- Também podem contar com o Bloco de Esquerda para contribuir para uma 
Freguesia mais justa, mais solidária e sobretudo partilhada igualmente por todos e 
todas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Obrigada.” ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Membro Frederico Sapage Pereira (CDS/PP) fez a seguinte intervenção: -------  
----- “Peço desculpa, não escrevi um discurso mas não podia deixar passar este 
momento para deixar algumas palavras a todos aqueles que confiaram o seu voto no 
CDS/PP e nos colocaram como a terceira força política na Freguesia de Arroios. -----  
----- Antes de mais congratular o Partido Socialista pela vitória expressiva nas últimas 
eleições, na pessoa da minha cara amiga Margarida Martins. Parabéns pela eleição, 
parabéns por constituirem o Executivo. --------------------------------------------------------  
----- Quero deixar desde já e aclarar que podem contar com o CDS para fazer 
trabalho, porque a política autárquica não pode ser vista como uma política de 
guerrilhas. Isto não são claques de futebol A política autárquica é feita de consensos e 
aqui os partidos subtraem-se às vontades da população. ------------------------------------  
----- Vocês podem sempre contar com o CDS para dizer sim a projetos bons ou para 
dizer não a projetos menos bons. Iremos fiscalizar mas sempre numa ótica construtiva, 
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porque é para isso que cá estamos, criticar mas apresentar soluções e não só para 
criticar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Eu não vim aqui fazer campanhas, já me bastou um mês de campanha. Venho aqui 
simplesmente para me apresentar e também ao nosso segundo eleito, Vitor Teles. -----  
----- Também referir que o CDS não tinha um resultado tão expressivo em Lisboa desde 
1976. Este novo CDS, um CDS que estamos a tentar “desbetizar”, apesar do meu 
aspeto nós estamos a tentar “desbetizar” e podem crer que isso está a acontecer, nós 
estamos a criar um novo CDS. -------------------------------------------------------------------  
----- Este novo CDS, como eu costumo dizer, eu não sou político mas estive emigrado 
até há bem pouco tempo, sei o que é emigrar, sair do meu País, sei o que é trabalhar. 
Não nasci em berço de ouro e compreendo a população. Nós vamos estar ao lado dos 
nossos fregueses porque não foi com o dia 1 de outubro que despachámos o nosso 
trabalho e acho que o Vitor está alinhado comigo. -------------------------------------------  
----- Nós começámos o nosso trabalho, vamos continuar a andar nas ruas como sempre 
andámos, vamos continuar a trabalhar em Arroios como sempre trabalhámos, eu há 
menos tempo mas sempre vivi cá. Por isso podem contar com o CDS. --------------------  
----- Margarida, reitero, podes contar com o CDS numa ótica sempre construtiva. ----  
----- Obrigado.” ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Membro Maria Lúcia Leitão (PSD) fez a seguinte intervenção: -------------------  
----- “Excelentíssimos Senhores e Senhoras, todos os cidadãos da Junta de Freguesia 
de Arroios. ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Excelentíssima Senhora Presidente reeleita da Junta de Freguesia de Arroios. ---  
----- Excelentíssimos Membros eleitos para a Assembleia de Freguesia de Arroios. ----  
----- Dia 1 de outubro, democraticamente, as pessoas que vivem nesta Freguesia 
fizeram a sua escolha e por isso estamos aqui hoje nesta tomada de posse. Todos os 
que foram eleitos, como a nossa equipa do PSD, e todos os restantes colegas da 
Assembleia e público em geral. ------------------------------------------------------------------  
----- As pessoas residentes escolheram e agora resta-nos desejar que sejamos felizes 
nas escolhas que fizeram na pessoa da Presidente Margarida Martins. Digo todos 
porque a sua missão, da Junta de Freguesia de Arroios, não se resume ao Intendente 
mas a Arroios na sua totalidade. A missão que lhes foi confiada inclui toda a 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Nós, os que aqui vivemos, não queremos mais discriminações. Ou seja, se houver 
festas, queremos que haja também na Morais Soares, nos Anjos e outros sítios, não só 
no Intendente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- As ruas limpas e paredes sem “tags” é uma prioridade para nós porque, se bem se 
lembram, quem confiou no PSD conta com a nossa defesa dos seus interesses, direitos 
e garantias, como a manutenção dos hospitais da Freguesia, como falou também a 
nossa colega do PCP. -----------------------------------------------------------------------------  
----- Quando ouvimos falar da multiculturalidade não queremos que se esqueçam de 
nós, os portugueses, fregueses desta Junta, os residentes e os investidores negociantes. 
Servir as pessoas em nome do bem comum foi o nosso lema. Contem com a nossa 
fidelidade a esta promessa. Vamos defender o que consta do nosso programa. Entre 
outros, defender causas e servir pessoas são a nossa prioridade. Repito pessoas porque 
tanto cidadãos como populações são terminologias pouco próximas e, como dizia há 
bocado o Frederico, nas autarquias a política é diferente. A política é dirigida às 
pessoas e a nossa ação será revitalizar a identidade comunitária dos espaço onde 
vivemos.----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Por exemplo, na nossa campanha dissemos e prometemos que tentaremos fazer 
tudo para que as pessoas continuem a ser a prioridade. Respeitar o princípio da 
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subsidariedade, reforçar a ação social, apoiar as famílias com crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais, quer no ensino público, particular, ou solidário. 
Apoiar os estabelecimentos escolares da rede privada, solidária e pública, 
considerando que toda esta rede é uma rede nacional de educação. ----------------------  
----- Queremos uma Freguesia amada, não só desejada. Amada, limpa e segura. 
Queremos conforto e beleza, sem sujidade nas ruas, passeios ou paredes. O vandalismo 
nas paredes cresceu por causa da inércia da Junta. Não aceitamos mas faremos tudo 
para ajudar a que esse estado se reverta. São “tags”, não são grafitis. ------------------  
----- Queremos devolver e reforçar o orgulho e dignidade, identidade à nossa 
Freguesia, promovendo maior segurança para as pessoas. ---------------------------------  
----- Melhorar os pavimentos e sinalética adequada a deficientes e dificuldades 
motoras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Conte connosco para tudo o que for trabalhar por um comércio local próspero. 
Desejamos promover o comércio local com medidas que ajudem a manter a Freguesia 
viva, com montras e ruas com identidade própria e bonita. ---------------------------------  
----- Procurar soluções para a falta de estacionamento, respeitando a história, origens 
e pluralidade da Freguesia. ----------------------------------------------------------------------  
----- Desejamos devolver o sentido de comunidade, promovendo a inclusão não só de 
estrangeiros, mas portugueses que aqui vivem com muitas dificuldades. -----------------  
----- Desejamos a rentabilização dos recursos usados para marketing e propaganda da 
Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  
----- Pode ter a certeza que a nossa equipa multidisciplinar vai servir a Freguesia. Ou 
melhor, as pessoas que aqui vivem, trabalham ou visitam, com trabalho e dedicação 
nas diversas áreas da responsabilidade da Junta. --------------------------------------------  
----- Acredito que para si, Senhora Presidente, será um bem esta equipa que a vai 
ajudar a servir as pessoas. Com muito orgulho, pois todos nós vivemos aqui, todos 
desejamos ser e viver felizes aqui em Arroios. Desde que Vossa Excelência respeite 
verdadeiramente os interesses das pessoas, independentemente da cor política, 
quaisquer outras cores e diferenças, estarei ao seu lado. -----------------------------------  
----- Estamos atentos porque se considera que há muito a fazer e foram muitos os 
desleixos nestes quatro anos. Estamos aqui disponíveis para colaborar, para que esta 
Freguesia volte a ter a dignidade e as pessoas se sintam orgulhosas por aqui viverem. 
----- O bem comum dá muito trabalho, mas essa é a função de uma Junta de Freguesia. 
Nas autarquias o trabalho é muito superior, acho eu, ao poder central. ------------------  
----- A ação social tem que ser reforçada e melhorada e isto também dá muito trabalho. 
Tem que se estar na rua, tem que se estar em proximidade, tem que se falar de pessoas 
e não só de cidadãos ou contribuintes. ---------------------------------------------------------  
----- A beleza dos espaços contribui para o bem estar e qualidade de vida a que todos 
temos direito. ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- O PSD fará uma oposição séria e consistente para melhorar a vida das pessoas 
em Arroios e para isso conte connosco.” ------------------------------------------------------  
----- Membro Vítor Carvalho (PS) fez a seguinte intervenção: ---------------------------  
----- “Muito boa noite a todas e a todos!  ------------------------------------------------------  
----- Em nome dos eleitos do Partido Socialista, quero começar por cumprimentar os 
membros da Mesa da Assembleia de Freguesia agora eleita na pessoa da sua 
Presidente, Dra. Anabela Valente, --------------------------------------------------------------  
----- Cumprimentar também todos os 19 membros da nova Assembleia que representam 
as respetivas forças políticas pelas quais foram eleitos: PAN; Partido Comunista 
Português; Bloco de Esquerda; CDS-PP; PPD/PSD; e Partido Socialista,  -------------  
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----- Cumprimentar ainda os membros do Executivo que esta Assembleia acabou de 
eleger na pessoa da sua Presidente, Margarida Martins,  ----------------------------------  
----- Cumprimentar também os representantes dos movimentos associativos, das 
coletividades e das escolas, bem como os representantes de outras forças vivas da 
nossa freguesia, entidades civis, que se dignaram estar presentes, ------------------------  
----- Cumprimentar os autarcas de outras freguesias da cidade e da Câmara 
Municipal, que nos honram com a sua presença,  --------------------------------------------  
----- Uma saudação também muito especial aos colaboradores da Junta de Freguesia 
aqui presentes - e verifico que são muitos. Obrigado pelo empenho, pela dedicação e 
pelo sentido de responsabilidade que têm demonstrado,  ------------------------------------  
----- A todos os fregueses que decidiram deixar o conforto do lar deslocando-se a este 
local, esperando que tal signifique que durante o mandato que agora se inicia irão 
participar ativamente nas atividades da freguesia, nomeadamente marcando presença 
e intervindo nas sessões desta Assembleia,  ----------------------------------------------------  
----- Aos familiares e amigos dos autarcas da nossa freguesia que hoje tomaram posse 
e, finalmente, a todos quantos à distância nos acompanham através da Arroios TV. ---  
----- Com a eleição do passado dia 1 de outubro, o tempo da disputa política - que é 
saudável e desejável em democracia - terminou. É tempo agora de arregaçar as 
mangas e começar a trabalhar pela razão única de nos termos apresentado a sufrágio: 
o bem-estar da freguesiade Arroios e das pessoas que aqui moram, trabalham e nos 
visitam.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Só desta forma cada um dos membros que hoje tomou posse dignificará e será 
merecedor do voto e, através dele, da confiança que os eleitores em nós depositaram.  
----- Todos nós que nos apresentámos a eleições temos, assim, de ter consciência de 
que representamos mais do que a nós próprios e a nossa força partidária. 
Representamos, sim, quem em nós votou.  -----------------------------------------------------  
----- Nesta Assembleia de Freguesia sentam-se seis projetos políticos diversos, cada um 
com os seus compromissos e com as suas diversas leituras sobre o que serão as 
melhores soluções que coletivamente importam. Seis projetos políticos que os fregueses 
julgaram no dia 1 de outubro com a sua avaliação, a sua consciência, a sua 
responsabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Tendo o Partido Socialista sido a força política mais votada nas últimas eleições 
em Arroios, com 40% dos votos e cerca de 5.400 votos expressos, reforçando assim a 
votação e a percentagem obtidas em 2013, cabe-lhe a si, democrática e legitimamente, 
implementar o projeto que apresentou aos eleitores. -----------------------------------------  
----- Mas, se é verdade que o projeto que foi maioritariamente sufragado, é aquele que 
deve nortear a atuação do Executivo da Junta, cabe, contudo, a cada força política 
representada na Assembleia de Freguesia, através dos seus contributos, sugestões e 
leal cooperação institucional, enriquecê-lo e valorizá-lo.  ----------------------------------  
----- No Poder Local, e mais concretamente ao nível das freguesias, as ideologias 
pouco ou nada valem, quando o que as populações pretendem é ver os seus problemas 
concretos resolvidos. ------------------------------------------------------------------------------  
----- De que servem as ideologias quando, por exemplo, existe a necessidade de tapar 
os buracos nos passeios dos 230 arruamentos que existem na freguesia, num total de 
57km e 2,13 km2 de área?  -----------------------------------------------------------------------  
----- De que valem as ideologias, quando o espaço público, nomedamente os seus 
jardins, precisa de ser requalificado e melhorado?  ------------------------------------------  
----- De que valem as ideologias quando se fala em higiene urbana ou da lavagem das 
ruas? -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- De que valem as ideologias quando é necessário acorrer aos vários problemas 
sociais que existem numa freguesia com mais de 30 mil habitantes, maior que muitas 
sedes de concelho do nosso país? ---------------------------------------------------------------  
----- Só através de um verdadeiro espírito de colaboração os pequenos/grandes 
problemas de Arroios serão resolvidos, sendo de esperar que todos os atores políticos 
assumam, neste quadro, as suas responsabilidades. ------------------------------------------  
----- Da parte dos eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia, tudo faremos para ser 
merecedores da confiança que os eleitores em nós depositaram.  --------------------------  
----- Nunca cairemos em jogos de tática político-partidária e votaremos sempre 
favoravelmente as propostas que consideremos benéficas para a nossa freguesia 
independentemente de quem as propuser.  -----------------------------------------------------  
----- Jamais hostilizaremos qualquer outra força política presente nesta Assembleia e 
escutaremos sempre em silêncio e com respeito as suas intervenções, mesmo quando 
não concordarmos com o seu conteúdo.  -------------------------------------------------------  
----- Quanto à nossa relação com o Executivo, poderá, Senhora Presidente da Junta, 
contar com a nossa solidariedade institucional mas também política, sendo que o seu 
projeto é o projeto da bancada do Partido Socialista. ---------------------------------------  
----- Mas sempre que considerarmos oportuno, não deixaremos de nos manifestar nos 
locais e momentos apropriados e usando todos os mecanismos colocados aonosso 
dispor, mesmo os informais, para expressar a si e ao restante Executivo, as nossas 
opiniões.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Desejamos a todos os membros do Executivo a maior sorte e os maiores sucessos 
durante os próximos 4 anos numa tarefa que não se avizinha nada fácil.  ----------------  
----- Celebraremos as vossas vitórias e os vossos sucessos mas também estaremos 
presentes para, solidariamente, partilhar convosco o que poderá correr menos bem. --  
----- Terminamos com um provérbio chinês que diz: “Não importa quantos passos se 
deram para trás, o importante é quantos passos se vão agora dar para a frente.”  -----  
----- É este o nosso compromisso para a construção de uma melhor Freguesia de 
Arroios.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Este é, afinal, o objetivo de todos nós.  ---------------------------------------------------  
----- Muito obrigado!” ----------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Arroios, Anabela Martins 
Ferreira da Silva Valente Pires, deu então a palavra à Senhora Presidente da Junta: 
----- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia fez a seguinte intervenção: --------  
----- “Mais uma vez muito boa noite. -----------------------------------------------------------  
----- Queria agradecer a presença de todos e de todas. --------------------------------------  
----- Queria agradecer a presença dos nossos amigos e amigas, que estão aqui 
bastantes. --------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Queria agradecer a presença dos funcionários e colaboradores. --------------------  
----- Queria agradecer a presença dos moradores de Arroios. Vi há pouco com grande 
alegria um dos nossos moradores mais pequenos, o Vicente com seis meses, ao colo 
dos seus pais. Em nome de todos os moradores de Arroios, eu desejo uma grande salva 
de palmas para vocês todos. ----------------------------------------------------------------------  
----- Queria agradecer aos Membros que me acompanharam  do Executivo de 2013-
2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Queria agradecer aos Membros eleitos para a Assembleia de Freguesia de 
Arroios, na pessoa da Doutora Anabela Valente e de toda a Mesa. -----------------------  
----- Queria agadecer aos Membros do Executivo. -------------------------------------------  
----- Queria um abraço muito especial a algumas pessoas que me têm acompanhado ao 
longo dos anos no meu trabalho e nesta luta pela Freguesia de Arroios. -----------------  
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----- Queria agradecer aos meus colegas das Juntas de Freguesia aqui presentes, o 
António Videira, a Natalina Tavares de Moura, a Ana Gaspar. ----------------------------  
----- Queria agradecer ao Bernardo Trindade, que me acompanha há muitos anos. ---  
----- Queria agradecer ao João Afonso, ao João Valente, ao Miguel Fernandes que 
também me acompanhou muitos anos. ----------------------------------------------------------  
----- Queria agradecer ao Liceu Camões, na pessoa do Professor João Jaime. ---------  
----- Queria agradecer às associações de comerciantes que estão aqui presentes e aos 
industriais que também estão aqui presentes. -------------------------------------------------  
----- Queria agradecer com toda a minha energia a todas as pessoas. Não vou dar o 
nome de cada um mas estão aqui da Comissão Social de Freguesia, estão aqui 
familiares.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Queria agradecer à minha filha Leonor, que no fundo tem passado também por 
este projeto e que me tem acompanhado ao longo deste tempo. ----------------------------  
----- Há momentos marcantes na vida das instituições. No caso da Freguesia de 
Arroios este é certamente um deles. Temos uma nova Assembleia e um novo Executivo 
prontos para trabalhar, cada qual nas suas funções. ----------------------------------------  
----- Foi característica do anterior mandato o respeito mútuo, a colaboração entre os 
representantes dos diversos partidos, a colaboração entre a Assembleia e Executivo da 
Junta. Faço votos para que esse espírito se mantenha e que possamos todos trabalhar 
em harmonia. ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Essa vontade de trabalho é no interesse dos moradores de Arroios que aqui vivem 
e que nos elegeram e é o que nos deve orientar, tentando conciliar as diferentes visões 
ideológicas que nos distinguem. -----------------------------------------------------------------  
----- O território que temos é grande, é diverso e não é fácil. Temos muitos problemas a 
solucionar, temos muito mais problemas para os quais não temos competências para os 
tratar, mas, como no mandato anterior, não desistimos de os solucionar. ----------------  
----- Não existem soluções mágicas, nem nós prometemos o que não podemos cumprir. 
O profundo conhecimento acumulado nestes anos sobre a Freguesia de Arroios baliza 
a atuação deste Executivo. ------------------------------------------------------------------------  
----- Conhecer o território, os seus limites, os seus equipamentos, as populações tão 
diversas, foi uma tarefa que empreendemos. Criar uma Freguesia nascida em 
territórios tão diferentes, criar um sentimento de pertença, criar uma identidade 
própria, foi um dos objetivos do anterior mandato. Correu bastante bem e hoje Arroios 
é uma Freguesia reconhecida como tal, com as suas próprias características. ----------  
----- Se a diversidade é uma das forças de Arroios, é também uma das suas fraquezas, 
principalmente quando olhamos para os extremos sociais entre os que têm tudo e os 
que nada têm, nem o teto para se abrigarem.--------------------------------------------------  
----- Solucionar esta situação está fora da competência da Junta, mas minorar as suas 
consequências foi um trabalho que sempre fizemos e iremos continuar. ------------------  
----- O trabalho autárquico tem muitas facetas, umas mais atraentes e outras menos. 
Fica aqui o nosso compromisso de trabalhar com empenho para os cidadãos 
moradores de Arroios, dando o melhor do nosso esforço e do nosso conhecimento e 
contando com todos para conseguirmos que Arroios seja um melhor lugar para se 
viver e se desejar. ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Muito obrigada a todos.” -------------------------------------------------------------------  
----- A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu a presença de 
todos, dos recém eleitos da Assembleia e do Executivo, do público ali presente que 
participara e se manifestara entusiasticamente no decorrer da sessão. ---------------------  
----- Renovou os desejos de que voltassem a participar com o mesmo empenho nas 
futuras Assembleias. -------------------------------------------------------------------------------  
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----- Seguidamente, não havendo mais intervenções, deu por encerrada a sessão.  ------  
----- Eram vinte e uma horas e trinta minutos.  ------------------------------------------------  
----- E eu,Vítor Manuel da Cruz Carvalho, 1º Secretário da Mesa da Assembleia de 
Freguesia, lavrei a presente ata que, nos termos do número dois do artigo nonagésimo 
segundo da Lei cento e sessenta e nove/noventa e nove, assino juntamente com a 
Presidente da Mesa.  -------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------- A PRESIDENTE -----------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 


