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----- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
ARROIOS, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZASSETE ----------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ ATA NÚMERO DOIS  ---------------------------------------  
------------------------------------- (Mandato 2017-2021) ---------------------------------------- - 
----- Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezassete, reuniu no 
Mercado de Culturas, sito no Mercado do Forno do Tijolo, na Rua Maria da Fonte, 
Lisboa, a Assembleia de Freguesia de Arroios, sob a presidência da sua Presidente 
efetiva, Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires, coadjuvada pelo Primeiro 
Secretário, Vítor Manuel da Cruz Carvalho, e pela Segunda Secretária, Maria Manuela 
Vieira Calado Gonçalves, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------  
----- Ponto 1 – Aprovação da ata referente à reunião anterior; -------------------------------  
----- Ponto 2 – Eleição da Vogal para a Junta de Freguesia;  ---------------------------------  
----- Ponto 3 – Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------  
----- Assinaram a “Lista de Presenças”, para além dos mencionados, os seguintes 
Membros:  --------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Do Partido Socialista (PS): – Ana Margarida Alves Lopes Vieira, Maria José de 
Matos, Ismael Nabais Martins, Maria Margarida Gonçalves dos Santos, Carla Cristina 
Barreto Madeira da Silva e Jorge Manuel André Rodrigues. ---------------------------------  
----- Do Partido Social-Democrata (PSD): – Maria Lúcia Mittermayer Madureira de 
Almeida Saraiva Borges Leitão, José Manuel Cal Gonçalves e Maria Eugénia Saraiva 
Torres Ferreira da Gama e Silva. -----------------------------------------------------------------  
----- Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) – Frederico Sapage 
Lemos Mira Pereira e Vítor Carlos Teles Fernandes. ------------------------------------------  
----- Do Bloco de Esquerda (BE) – Ana Júlia Ganço Filipe e Beatriz Gebalina Pereira 
Gomes Dias. -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Do Partido Comunista Português (PCP): – Maria Fernanda Pereira Gonçalves de 
Lacerda e Ana Luísa Martins Pereira Mirra. ----------------------------------------------------  
----- Do Partido“Pessoas-Animais-Natureza” (PAN)– António Morgado Valente.  
----- Às vinte horas e quinze minutos, constatada a existência de quórum, A Senhora 
Presidenteda Assembleia declarou aberta a reunião.  ----------------------------------------  
----- Disse que antes de entrarem na ordem do dia queria colocar um ponto prévio à 
Assembleia, sobre a continuação das filmagens das sessões da Assembleia de Freguesia.  
----- No anterior mandato a situação tinha sido colocada, a Assembleia votara 
favoravelmente e colocava novamente essa questão a votação, dado que se tratava de 
uma nova Assembleia.------------------------------------------------------------------------------  
----- Submeteu à votação a permissão para filmagem das reuniões da Assembleia de 
Freguesia e divulgação ao público, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por 
maioria, com 18 votos a favor (9PS, 3PSD, 2BE, 2CDS-PP, 1PCP e 1PAN) e 1 
abstenção (1PCP). -----------------------------------------------------------------------------------  
----- Ponto 1 – Aprovação da ata referente à reunião anterior;  --------------------------  
----- A Senhora Presidente da Assembleia referiu que a ata tinha sido distribuída com 
antecedência a todos os Membros da Assembleia e, portanto, podiam dispensar a sua 
leitura. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Submeteu à votação a Ata de Instalação da Assembleia de Freguesia de Arroios 
para o mandato 2017-2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  
----- Submeteu à votação a Ata nº1 da Assembleia de Freguesia de Arroios, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade. ------------------------------------------  
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----- A Senhora Presidente da Assembleia referiu que já tinham falado com todos os 
partidos representados na Assembleia pois por lapso dera-se posse na última sessão ao 
Membro José Eduardo Vera Matos que pedira a suspensão do mandato. ------------------  
----- (Tomou posse como Membro da Assembleia de Freguesia, pelo PS, Ana 
Margarida Alves Lopes Vieira) -----------------------------------------------------------------  
----- Ponto 2 – Eleição da vogal para a Junta de Freguesia;  -----------------------------  
----- A Senhora Presidente da Junta propõs o nome de Ana Margarida Alves Lopes 
Vieira para Vogal do Executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------  
----- Por voto secreto a Assembleia deliberou aprovar, por maioria, com 13 votos a 
favor e 6 votos em branco, Ana Margarida Alves Lopes Vieira como Vogal do 
Executivo da Junta de Freguesia de Arroios. ------------------------------------------------  
----- (Neste momento assumiu o seu lugar na Assembleia de Freguesia o Membro José 
Eduardo Vera Matos). ------------------------------------------------------------------------------  
----- Ponto 3 – Outros assuntos;-----------------------------------------------------------------  
----- A Senhora Presidente da Assembleia propôs que nesse ponto se estabelecesse a 
composição da Comissão do Regimento da Assembleia de Freguesia.  --------------------  
----- Perguntou quem, dos vários partidos, se oferecia para trabalhar nessa Comissão, 
sendo que pelo PS era a própria. ------------------------------------------------------------------  
----- Informou que o PSD indicaria oportunamente o seu representante, pelo CDS-PP o 
Membro Frederico Sapage Lemos Mira Pereira; pelo BE a Membro Beatriz Gebalina 
Pereira Gomes Dias; pelo PCP a Membro Ana Luisa Martins Pereira Mirra; pelo PAN o 
Membro António Morgado Valente. -------------------------------------------------------------  
----- Referiu que se quisessem indicar mais que um Membro podiam fazê-lo, uma vez 
que o trabalho era sempre muito e aceitavam-se todas as colaborações. -------------------  
----- Era uma comissão temporária, uma vez que aprovado o Regimento deixava de estar 
em funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------  
----- Disse que queria propor um outro modelo que não existia na anterior Assembleia, 
que seria uma Comissão Cultural, tendo como finalidade propor e acompanhar ações de 
índole cultural na Freguesia.-----------------------------------------------------------------------  
----- Arroios era uma das Freguesias mais antiga de Lisboa, embora não em termos de 
data porque apareceram todas na mesma altura no atual formato, pelo Decreto-Lei de 
2012 que fora efetivado em 2013, mas sobretudo em termos de ocupação humana. Era 
das Freguesias que tinha vestígios de ocupação humana mais remotos, era das 
Freguesias que tinha uma história mais interessante, onde pessoas das mais interessantes 
lá viveram.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Em cada esquina da Freguesia havia um acontecimento histórico e essa memória 
devia ser preservada e dada a conhecer. Preservar sem saber o que se passara não era 
muito produtivo. -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Decidira-se criar uma comissão permanente para tratar desses assuntos e, 
considerando que era uma comissão com um trabalho bastante aprofundado, solicitava 
que fosse mais do que um Membro por partido a apresentar-se. Que tivesse mais que 
um representante por cada partido, dado o trabalho e os vários interesses que iria 
envolver. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Membro José Cal Gonçalves (PSD) disse que queria só colocar uma questão à 
Mesa, sobre se o Regimento que estava em vigor seria o que tinha sido aprovado em 30 
de junho de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------  
----- A Senhora Presidente da Assembleia referiu que era esse que estava em vigor até 
à substituição pelo novo Regimento. -------------------------------------------------------------  
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----- Membro José Cal Gonçalves (PSD) disse que subscreveria em princípio a 
constituição da nova comissão mas ela teria que ficar vertida em sede de Regimento e 
teria que ser deliberada em Assembleia convocada com o ponto de ordem respetivo. ---  
----- No que dizia respeito à composição da Comissão do Regimento, no ponto de 
“outros assuntos” não via qualquer inconveniente, já que ele decorria da Lei, que a 
Assembleia eleita tinha poderes para rever o Regimento. Era meramente a indicação de 
Membros de cada um dos partidos para integrarem a referida comissão. ------------------  
----- Por outro lado, a constituição de uma nova comissão tinha que ser objeto de 
deliberação da Assembleia, com um ponto de ordem especificamente previsto e, 
subscrevendo a ideia, ela deveria estar vertida no Regimento e ser criada conjuntamente 
com a aprovação do Regimento, em que ficava consignado o funcionamento dessa 
comissão. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
---- Julgava que já haveria outras comissões a funcionar e previstas no Regimento, umas 
eventuais e outras não eventuais e portanto, salvando melhor opinião, a metodologia 
devia ser essa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- A Senhora Presidente da Assembleia disse que, aceitando essa proposta, na 
próxima Assembleia levariam a constituição da comissão. -----------------------------------  
----- Solicitou, caso algum partido quisesse apresentar outra comissão, que fizesse 
chegar essa proposta para depois constar em ordem de trabalhos. ---------------------------  
----- Submeteu à votação a Ata em minuta relativa à presente reunião, tendo a 
Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ------------------------------------------  
----- Seguidamente, deu por encerrada a sessão, eram vinte horas e quarenta e cinco 
minutos .  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada 
pelos membros da Mesa presentes.  ---------------------------------------------------------------  
1º.SECRETÁRIO_____________________2º.SECRETÁRIO____________________-
-------------------------------------- PRESIDENTE -------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


