Assembleia de Freguesia do Parque das Na<;oes
Ata N° 13/2014
1a Reuniao da Sessao Ordinaria de dia 30 de junho de 2014

Aos 30 dias do mes de junho de 2014, pelas 21h00, reuniu em sessao
ordinaria, a Assembleia de Freguesia do Parque das Na~oes, no Auditorio do
Externato Joao XXIII, sito na Rua Corsario das Ilhas, Parque das Na~oes,
em Lisboa.------------------------------------------------------------------------A Assembleia foi presidida pelo Presidente Antonio Rodrigues da Silva,
coadjuvado pelos respetivos secretaries, Henrique Pereira Sanchez e Rita
Vitori no de Carvalho.----------------- - ------------------------------------------Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente verificou a existencia de
quorum, fazendo a chamada, tendo-se registado a presen~a dos seguintes
membros eleitos:--------- - ------------------------------------------------------0 Presidente da Assembleia de Freguesia, Antonio Rodrigues da Silva, o 1°
Secretario Henrique Pereira Sanchez, a 2a secretaria Rita Vitorino de
Carvalho, e os membros da Assembleia de Freguesia Hirondino Lopes
Isafas, Joao Cruz Franco, Jorge Pereira Alves, Albertina Barreiro Rodrigues,
Lufs da Costa Pastor, Lufs Lucas Lopes, Antonio Escolastico (substitui Jose
da Silva Fernandes), Paulo Alexandre Nunes Coelho, Maria Teresa Vidal
Esteves (substitui Marco Antonio Neves), e Jose Teles Baltazar.--------------

Presidente da Assembleia come~ou por agradecer a aten~ao e a
disponibiliza~ao das instala~oes
Dire~ao do Externato Joao XXIII, Dr. Joao
Marques e Dra. Teresa, agradecer tambem aos membros eleitos da
Assembleia, Presidente da Junta de Freguesia, Executive, meus senhores e
minhas senhoras, muito obrigado, de novo e vamos dar infcio
AF
Ordinaria e confirmar se existe efetivamente quorum para a pudermos
realizar e neste senti do passari a desde ja a fazer a cham ada:- ---- - -- - -- -- - --

a

a

PNPN - Lufs Lucas, o eleito Marco Neves enviou um pedido de substitui~ao e
foi convocado o cidadao imediatamente a seguir na lista, a cidada Teresa
Esteves, que esta presente e pedia para se juntar e o eleito Jose Fernandes
tambem enviou pedido de substitui~ao, por questoes pessoais nao pode
estar presente e foi convocado o cidadao imediatamente a seguir, Antonio
Escolastico.-----------------------------------------------------------------------PS - Hirondino Isafas, Joao Franco, Lufs Pastor, Albertina Rodrigues;--------
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PSD - 0 eleito Paulo Coelho por questoes pessoais tambem nao pode estar
presente e foi convocando o cidadao imediatamente a seguir na lista, a
eleita Marta Rosa a quem pedia o favor de se juntar Mesa;---------- -------

a

CDS - 0 eleito Jose Baltazar;---------------------------------------------------PCP - 0 eleito Jorge Alves.------------------------------------------------------Verificando-se a existencia de quorum declara-se aberta esta sessao
ordinaria da Assembleia de Freguesia do Parque das Na<;oes.---------- - -----Sendo uma Assembleia Ordinaria ha urn PAOD e eu avan<;aria desde ja para
o primeiro ponto, dando espa<;o de interven<;ao aos eleitos para quem se
quiser inscrever, para dentro desta rubrica poder partilhar/questionar
assuntos de interesse geral da nossa Freguesia.------------------------------Quem se q uer inscrever?-- - -------- ------- - -- - - - ----- - - - ------------------------Inscritos: os eleitos Hirondino Isafas, Lufs Pastore Jorge Alves.-------------Dava entao de imediato a palavra ao eleito Hirondino Isafas do PS.---------Caro Presidente da mesa, distinta mesa, caro Presidente da Junta, distinto
Executivo, gostaria de apresentar antes da Ordem do Dia o voto de pesar a
Candido de Oliveira, que era o atual Presidente da ANAFRE e representou
durante muitos anos uma Freguesia.----------------------------Quero apresentar urn voto de pesar pelo PS que eu gostaria de ver
a provado por esta AF. -----------------------------------------------------------Deixo uma proposta

a mesa: e urn texto muito simples mas muito sentido.-

0 brig ado.-------------------------------------------------------------------------Dava a palavra entao ao eleito Lufs Pastor.------------------------------------Boa noite.------------------------------------------------------------------------Quando da minha inscri<;ao no site da Junta de Freguesia enviei urn e-mail a
manifestar a minha opiniao sobre uma atividade da Camara Municipal de
Lisboa e ate ao momento e ja passaram alguns meses e nao recebi
nenhuma resposta . Gostava de saber se receberam ou nao. Tambem tive
conhecimento junto do pessoal de atendimento da piscina que alguns
funcionarios para assegurarem o normal funcionamento do atendimento
prescindem da sua hora de almo<;o. A minha pergunta ao Executivo e se
esta disponfvel para aumentar o quadro de funcionarios para satisfazer
essas n ecessi dades.--- -----------------------------------------------------------
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Se tern conhecimento de natureza jurldica do estacionamento publico e
privado da Rua Pedro e D. Ines, que serve o Oceanaria e julgo uma
Em presa (Microsoft) .-------------------------------------------- - ---------------Obri gad o.------ ------------------------------------------------------------- - -----Dava a palavra entao ao eleito Jorge Alves .-----------------------------------Senhor Presidente da Mesa, Senhor Presidente da Junta, colegas autarcas
estimados cidadaos quero agradecer em primeiro Iugar a Direc;ao do
Externato Joao XXIII a amabilidade de nos receber aqui hoje e aproveitar
para solicitar ao Senhor PAF que na Assembleia de Freguesia ordinaria de
setembro estas Assembleias descentralizadas possam retomar a zona
oriental da Freguesia dado que ha algum tempo nao vamos para Ia.------- - Em segundo Iugar toma r nota que por in iciativa do PCP na Assembleia da
Republica e na sequencia da visita efetuada pelos Deputados as Escola s
Vasco da Gama e Escola do Parque das Nac;oes e na sequ encia do
acompanhamento do Grupo Parlamentar do PCP na entrega no Ministerio da
Educac;ao da Petic;ao remetida pela Associac;ao de Pais, dizer que colocamos
recentemente na AR tres questoes do qual vos venho dar conhecimento : - ---

- A primeira pergunta ao Governo e se tern ou nao conhecimento
relativamente a situac;ao descrita pelos Pais e Encarregados de Educac;ao
dessa Escola;------------------------ - --------------------------------------------- A segunda questao: perguntamos tambem ao Governo que medidas esta
a ponderar tomar de imediato relativamente as obras e a construc;ao da 2a
Fase que fa Ita in icia r; - -------------------- - - --- -------- - - --------------------- ---- A terceira questao : perguntamos quando esta previsto o infcio das obras.Em terceiro Iugar, perguntar ao Executive quando e que esta em condic;oes
de apresentar aos membros da Assembleia , de acordo com o estatuto do
direito da oposic;ao, consagrado em Lei, o relat6rio que n6s a 29 de Abril
devolvemos ao Ex ecutive por existirem tres ou quatro "gralhas" que
estavam no relat6rio e que era necessaria, do ponto de vista formal e legal,
fazer as devidas as correc;oes. Como ja Ia vao 2 meses e como sao poucas
alterac;oes pensamos que ele devera estar a ser conclufdo.------------------Depois, Senhor Presidente do Ex ecutive, dar-lhe nota do seguinte. Eu penso
que finalmente percebeu que relativamente ao Auto de transferencias
estavamos a falar de coisas diferentes. N6s estavamos a falar do Auto de
transferencias que nos tinha sido enviado na manha da sua assinatura e
que reportava a um conjunto de materias que a Camara Municipal de Lisboa
ia transferir para a Junta de Freguesia.---- -- ------------------------------------ Finalmente foi possfvel perceber que n6s nao tfnhamos o texto correto.
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Porque desde mar<;o ate esta altura a Assembleia debateu, decidiu e
aprovou documentos no pressuposto de um documento base que agora nao
se verifica.-----------------------------------------------------------------------Nos aprovamos o Quadro de pessoal no pressuposto de que no futuro iria
ser assinado o novo auto relativamente a novas materias.-------------------Nos aprovamos o Regulamento de Taxas no pressuposto de que a seguir a
Junta iria assinar um novo auto.------------------------------------------------Nos aprovamos uma primeira revisao or<;amental no pressuposto de que
havia matrizes que ja estavam devidamente consagradas e haveria outras
que haveriam de vir de acordo com o novo auto a ser celebrado.------------Ou seja Senhor Presidente, parece-me que pelo menos da parte do PCP nao
diria que fomos enganados mas apreciamos estes documentos
estruturantes na base de pressupostos que nao se verificam, nao sao
verdade, nao sao reais. Mas, Senhor Presidente, naturalmente que
decorrente desta nossa analise e dado que o Senhor Presidente diz que
recebeu essas propostas
ultima hora e por isso nao se apercebeu desse
lapso, eu tive curiosidade entao de ver se foi so a Assembleia que nao
recebeu os documentos na altura ou o que se tinha passado. E verifiquei
com algum espanto, Senhor Presidente, que nao so nao encontro em
nenhuma ata de reuniao de executive, autoriza<;ao do Executive para o
Presidente da Junta poder assinar os autos, como tambem nao encontro em
nenhum momenta, em nenhuma ata, em nenhuma reuniao de executive,
nem a analise da competencia dos autos nem antes nem depois deles terem
sido assinados. 0 que quer dizer, senhor Presidente, das duas uma, ou
assinou os autos e nao deu disso conhecimento ao Executive ou fe-lo e as
atas nao retratam o que se passa no Executive. Nao sei Senhor Presidente
qual das duas materias e que e mais favoravel
imagem do Executive. Eu
nao apresento nenhuma recomenda<;ao mas fa<;o uma sugestao Senhor
Presidente do Executive e Senhor Presidente Assembleia de Freguesia, e
dada a materia em analise, considerando as falhas na reuniao de Executive,
considerando as materias a que a Assembleia foi chamada a votar, eu
sugeria, com a brevidade que os Senhores entenderem, convocassem uma
reuniao urgente com membros do Executive e da mesa da Assembleia,
representantes dos partidos, no sentido de se verificarem se todos os atos
estao conforme a Lei e se de todos os atos ou se de algum ato se torna
necessaria a retifica<;ao posterior do Executive ou da Assembleia ou se exige
pelo menos alguma verifica<;ao polftica.-----------------------------------------

a

a

Muito obrig ado.------------------------------------------------------------------0 Presidente Assembleia de Freguesia agradece e da a palavra ao eleito
Jose Baltazar:---------------------------------------------------------------------
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Cumprimento todos os presentes e agrade<;o ao Senhor Presidente da mesa
o acolhimento
sugestao que fiz aqui
alguns meses para est armos aqui
hoje, reunidos nestas magnfficas instala<;oes, no Colegio que e obra do
Arqo. Moreira Marques, que esta a qui presente. Este espa<;o veio enriquecer
a oferta escolar privada do Parque das Na<;oes.--------------------------------

a

a

a

Eu podia responder aqui ao eleito Jorge Alves relativamente
1a pergunta
que fez em janeiro ao Governo, pois ja foi respondido em janeiro de 2013,
merce de uma reuniao promovida aqui com os Deputados do CDS-PP, aqui
no Parque das Na<;oes, com a presen<;a da Dire<;ao do Agrupamento Escolar
e foi respondido em mar<;o de 2013 . Ficaram a par da situa<;ao e naquela
altura acharam a obra prioritaria. Mas nao era isto que eu vinha aqui
intervi r .------- - ------ - ---------- - ---------- - ---- --------- - -- - ----------------- - ---Eu , por intermedio da mesa, gosta ria de falar, e no segu imento da ultima
Assembleia de Freguesia Extraordinaria, acerca dos Espa<;os Verdes , em que
nos foi ad iantado como prazo para conclusao do concurso da Camara
Municipal de Lisboa para dia 1, precisamente amanha, gostaria de saber em
que ponto esta est e assu nto . ------- ----- ---- ------- - --- -- - -- - - ----------- - -----Ob rig ado.----------- - --------- - ----------- - -- - - - -------- - -- ---------- - - - -----------

0 Presidente Assembleia de Freguesia agradece e passa para a ordem de
trabalhos, desde ja, a vota<;ao da admissibilidade do voto de pesar
apresentado pelo PS em que proporia conforme foi proposto pelo PS, que
fa<;a chegar um simples texto sobre essa materia . Quem vota contra? Quem
se abstem? Esta aprovado entao por unanimidade a admissao e neste caso
nao sei se alguem quer intervir em termos de aprecia<;ao ou se passamos
diretamente
vota<;ao. Passamos de imediato a vota<;ao . Alguem vota
contra este voto de pesar, alguma absten<;ao. Foi entao o voto de pesar
pelo falecimento do Dr. Candido de Oliveira aprovado por unanimidade
nesta Assembleia de Freguesia. Agrade<;o ao PS o voto de pesar
a presentad o. ------------------------------------------------ - - - -------------------

a

Muito bem, seguindo, daria a palavra ao Senhor Presidente da Junta, se o
entender, manifestando, desde ja, naquilo que
mesa diz respeito e
respondendo diretamente ao eleito do PCP, que n6s temos vindo a realizar
as sessoes da Assembleia de Freguesia, dentro do possfvel, nas instala<;oes
das variadas for<;as vivas da nossa comunidade. Ja fizemos tres assembleias
nos Bairros da Zona Poente, Ia voltaremos, mas ainda nao demos a volta
completa nossa Freguesia e daf estarmos hoje aqui.---------- - --------------

a

a

a

Adiante. Devo referir tambem que chegou
mesa uma mo<;ao que depois
eu pediria ao CDS-PP para a apresentar muito sumariamente, mas dava
para ja a palavra ao Senhor Presidente da Junta, para clarificar estas
questoes que nos foram apresentadas .--------- - ------------------------------ - -
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Tern a palavra o senhor Presidente da JFPN.-----------------------------------Muito obrigado Senhor Presidente e boa noite meus senhores/as eleitos/as,
senhores/as fregueses, boa noite a todos.-------------------------------------Respondendo ao eleito Lufs Pastor, sobre o e-mail que diz ter enviado, por
qualquer razao, nao nos chegou a mao. Isso nao quer dizer que nao tenha
sido enviado, mas se quiser fazer chegar por essa via ou por outra de novo
essa questao, responderemos a questao ou questoes que nos colocou.----Relativamente ao quadro de pessoal da piscina, nos estamos atentos a essa
situa<;ao e faremos todos os ajustamentos que se mostrarem necessaries .-Quanto aos parques da Microsoft e do Oceanaria, estes foram estruturas
ainda feitas sob responsabilidade do Parque Expo e estamos a aguardar que
a Camara Municipal nos envie informa<;ao mais detalhada sobre os
mesmos. ------ ----------------- - ------ ----------- -- -------------------------------Relativamente as questoes que o eleito Jorge Alves colocou, o Executivo
congratula-se com essas iniciativas do PCP na Assembleia da Republica.
Esta e de facto uma questao atual e uma questao que nao deixara de o ser
enquanto nao estiver resolvida e tenho tornado algumas iniciativas, onde
posso, que e na Assembleia Municipal de Lisboa e irei apresentar no
proximo dia 8 de maio uma recomenda<;ao a Camara Municipal de Lisboa,
fazendo um apelo as for<;as polfticas Ia representadas no sentido de uma
vez por todas se resolver este problema que e uma situa<;ao dramatica para
muitas centenas de residentes e trabalhadores do Parque das Na<;oes.------Quanto a questao do relatorio do Estatuto de Oposi<;ao, pe<;o desculpa mas
eu estava convencido de que tinha sido enviada a nova versao corrigida
mas irei providenciar rapidamente para que vos chegue a mao essa nova
versao . Tern toda a razao em colocar essa questao e so tenho que pedir
descu Ipas pelo facto.-------------------------------- -- -------- - -----------------Quanto ao auto de transferencias, todo o Executivo participou nas reunioes
que foram organizadas com a Camara Municipal de Lisboa.------------------No fundo estamos a falar de transferencias que decorrem da propria lei,
mas estamos disponfveis para dialogar com os eleitos.-----------------------Quanto a questao dos espa<;os verdes colocada pelo eleito Jose Baltazar eu
diria o seguinte, nos no dia vinte e sete, na passada sexta-feira, como ja
tinha cessado o auto que estava em vigor com a Camara Municipal de
Lisboa, assinamos o contrato e no fim-de-semana a empresa adjudicataria
iniciou os seus trabalhos na nossa freguesia. Iniciou nas situa<;oes que eram
mais prementes no nosso ponto de vista - desmata<;ao da zona poente.
Trabalharam no sabado, no domingo e vao continuar a desenvolver por
toda a freguesia.-------------------------------------------------- - ---------------
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Houve uma degrada~ao muito grande dos equipamentos dos espa~os
verdes e n6s tivemos que sectorizar as interven~oes. Leva algum tempo a
recuperar para chegarmos a uma situa~ao desejavel para todos e
esperamos tao breve quanto possfvel que a relva e os jardins tenham
aquela alegria e aquela qualidade que tiveram ao Iongo destes anos.-------E ja respondi a todas as questoes que me foram postas .---------------------0 b riga do .-------------------------------------------------------------------------Relativamente aos espa~os verdes que sao da responsabilidade da Camara
Municipal de Lisboa e e de facto a maior tranche, a Camara disse-nos numa
reuniao com o Senhor Vereador Sa Fernandes que o procedimento estava
conclufdo e que iriam come~ar os seus trabalhos. Iremos estar atentos e
esperamos que is so aconte~a . --------------------------------------------------Chegou-nos a mesa uma Mo~ao apresentada pelo CDS-PP a quem eu pedia
aqui, muito brevemente, que fizesse uma apresenta~ao sobre a mesma.---Mo~ao

- Homenagem Toponfmica do Parque das

Na~oes. ---------------------

Eleito Jose Baltazar: Aproveitando este perfodo Antes da Ordem do Dia,
proponho que a AF aprove uma recomenda~ao ao Executive da Junta de
Freguesia do Parque das Na~oes para que promova e venha a propor a
Comissao Toponfmica Municipal uma Homenagem toponfmica a tftulo
p6stumo para duas personalidades ligadas ao Parque das Na~oes, Joao
Soares Louro e Joao Amaral, elegendo para o efeito uma das vias da
Freguesia ainda sem nome na zona do rio trancao . E recordando aqui Joao
Soares Louro que faleceu em 2007, foi Diretor de opera~oes do Parque
Expo98, teve a seu cargo doze mil funcionarios, foi o primeiro e unico
Provedor de Qualidade do Parque das Na~oes e tambem Administra dor no
Executive do Parque Expo e tambem da Atlantica Pavilhao Multiusos de
Lisboa.----------------------------------------------------------------------------Joao Amaral faleceu em 2003 foi Deputado Comunista, morador no Parque
das Na~oes e apoiante declarado da nova freguesia e, alias, atraves da sua
colabora~ao, apoiante da Associa~ao de moradores e comerciantes do
Pa rq ue das Na~oes . --------------------------------------------------------------Recordo que uma das novas competencias previstas da Junta de Freguesia
de Lisboa passa por assegurar a aquisi~ao, coloca~ao e manuten~ao das
Pia cas topon fmicas .----- --- ------------------------------------------------------Apelo para que esta Proposta de homenagem seja admitida a vota~ao e seja
aprovada por unanimidade pelos eleitos da Assembleia de Freguesia. Farei
chegar aos eleitos e as for~as polfticas, a mesa e ao executive o texto desta
mo~ao e os currfculos das personalidades propostas .------------ --------------
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Boa noite e obrigado . ------------------------------- - ------------ --- ------- - -----Presidente da Assembleia de Freguesia - Muito obrigado.--------------------Proporia, desde ja, a admissibilidade da propria mo~ao ao plenario. Alguem
vota contra a admissibilidade da mo~ao, alguma absten~ao. Entao esta
aprovada a admissibilidade da mo~ao . Nao sei se algum dos eleitos quer
apreciar ou seguimos diretamente para a vota~ao . ----------------------------Votamos entao . Pedia aos eleitos para se pronunciarem se foro caso disso. Alguem vota contra? Alguem se abstem? Foi, assim, esta mo~ao aprovada
por una n i mid ade.----------------- --- - -------- --- ---------- ----------------------Presidente da Junta de Freguesia, que pediu a palavra e lhe foi concedida
pelo Presidente da Assembleia de Freguesia. -------- --- ---- ----- - -------------Presidente da Junta de Freg uesia: ----------------------------------------------Gostaria de dizer que (em bora seja tema da competencia da Assembleia de
Freguesia), e com gosto que vejo aprovada esta mo~ao de dois amigos e de
dois amigos do Parque das Na~oes, e justa e merecida esta homenagem . E
pena ter sido feita so hoje.----- ------- - - - ------------------------- --------------Nao e da competencia da Junta de Freguesia homenagear, mas farei, tao
breve quanto me for possfvel, uma Proposta na Assembleia de Freguesia
para homenagear estes dois grandes amigos. Obrigado.---------------------Tem a palavra o eleito do PS, Joao Franco: ---- -------------------------- --- ---Muito boa noite Senhor Presidente da Junta de Freguesia, muito boa noite
Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, boa noite meus queridos
colegas, boa noite meus senhores e minhas senhoras.------------------------Foi uma usurpa~ao, mas foi uma boa usurpa~ao aquila que o CDS-PP fez ao
proper a atribui~ao de uma rua com o nome de Joao Soares Louro . Joao
Soares Louro era, de facto, uma personalidade fmpar, um Homem que nao
tinha qualquer forma~ao superior, foi um Homem que fez toda a sua vida a
pulse e fez vingar o seu nome. Fez vingar o seu nome na area da
comunica~ao social, na area da polftica, onde foi um destacado dirigente do
PS e todo o seu percurso foi virado para a comunica~ao social e
sua
querida casa, para onde ele entrou muito cedo, que foi a radio televisao
portuguesa de que chegou a ser Presidente do Conselho de Administra~ao e
que procedeu a uma enorme renova~ao daquela casa tendo institufdo o
segundo canal como canal de referencia e de qualidade. Uma ultima
palavra, recorda aquela figura bonacheirona, boa pessoa, boa gente de boa
Indole que dirigia as campanhas eleitorais do partido socialista . Era um
homem de confian~a do lfder da altura da comissao eleitoral que era o meu
querido camarada Antonio Guterres e tambem meu querido amigo.

a
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