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-— SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA UM DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE——-————
--.—„—-——————— ATA NÚMERO DEZASSEIS————————————
.....——.-..-.....——-....—— (Mandato 2017-2021) ——————————-———
-— Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte reuniu, em sistema de
videoconferência e de acordo com a Lei número l-A/2020 de dezanove de março de
2020, a Assembleia de Freguesia de Alvalade, sob a presidência do seu Presidente
efetivo, LUÍS Filipe Nunes Coimbra Nazaré, coadjuvado por Joana Vanessa Henriques
Medeiro, Segunda Secretária. ————————————————————————
—— Assinaram a "Lista de Presenças", para além dos mencionados, os seguintes
Membros: ———————————————————————————————
—— Do Partido Socialista (PS): - António Diogo Carvalho Gongo de Carvalheda, Rita
Alexandra Delgado Branco dos Santos Teixeira, Mário Rui Peixoto dos Reis Costa, Ana
Luísa Flores de Moura e Regedor, Vitor Jorge Oliveira Martins e Bruno Miguel Adrego
Maia.—————————————————————————————————
—— Do Partido Social-Democrata (PSD): - Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e
Silva, António Manuel Pimenta Proa, José Luís Rezende Moreira da Silva e Maria
Regina da Costa Moreira Lagoa de Araújo Santos. ———————————————
-— Do Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP): Abel Manuel de
Matos Alves dos Santos, Ana Rita Gagean de Sousa Guerra Costenla e Helder Fernando
Simões dos Santos.————————————————————————————
—— Da Coligação Democrática Unitária (CDU): - Ana Cristina Nunes Gouveia e
Aquino José Mário de Noronha. ———————————————————————
—— Do Bloco de Esquerda (BE): Afonso Maria da Silva Moreira. ————————
—— Faltaram à reunião os seguintes Membros: ————————————————
—— Igor Boal Roçadas, que justificou a sua ausência e foi substituído por Vitor
Martins;————————————————————————————————
—— Rosa Maria Gomes Lourenço, que justificou a sua ausência e foi substituída por
Ana Regedor; ——————————————————————————————
—— André Manuel Rabaça Bernardo, que justificou a sua ausência e foi substituído por
BrunoMaia;———————————————————————————————
—— Francisco Maria Rosa Fialho Camacho, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Helder Santos; ———————————————————————
—— Alexandre Fernando Martins Reboredo Seara, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Maria Regina Santos; —————————————————————
—— José Lima Andrade dos Santos Correia, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Francisco André Coelho Santos, que por impedimento de última hora
não pôde comparecer. ———————————————————————————
—— As vinte e uma horas e cinco minutos, constatada a existência de quorum, o
Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. ——————————
-..-—————.-- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ————————
—— Freguesa Joana Pinheiro fez a seguinte intervenção:————————————
"——Boa noite. —————————————————————————————
—— Eu venho falar um bocadinho sobre o "Alvalade em Férias", porque os meus dois
filhos frequentam pelo terceiro ano consecutivo e tem corrido sempre muito bem. ———
—— Este ano, apesar de todas as mudanças que a pandemia provocou, tem sido muito
engraçado. Eles até tem gostado mais, porque às vezes a praia torna-se muito cansativo
e este lado no campo, na mata, conhecer a Freguesia, todas as atividades têm sido de
grande sucesso.—————————————————————————————
—— Deixar aqui só esse registo. —————————————————————— S)
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—— O Senhor Presidente da Junta disse que era uma grande satisfação ter esse
reconhecimento do trabalho da Junta de Freguesia mas também de todos aqueles que
trabalhavam no "Alvalade em Férias".————————————————————
—— Tentava-se num ano muito difícil atualizar e adaptar as atividades às possibilidades
e às recomendações da DGS. As alterações foram felizes e sobretudo ajudaram os pais
numa altura muito difícil, providenciando aos mais pequenos umas semanas. -————
—— Agradeceu à Vogal Margarida Afonso pelo excelente trabalho na organização, aos
trabalhadores da Junta de Freguesia de Alvalade, aos coordenadores do "Alvalade em
Férias" que nos últimos meses tinham demonstrado um grande amor à Freguesia e aos
mais pequenos. Era um trabalho excecional e estavam todos de parabéns. ——————
„....—...—....... PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ————————
—— Membra Aquino de Noronha (CDU) disse que tinha uma pequena nota em
relação à marcação da Assembleia logo no primeiro dia de setembro. No ano anterior
foi no dia 2 de setembro e no presente ano era logo no primeiro dia após as férias, mas
tinha trinta dias. Perguntou qual era a justificação da marcação nesse dia. ——————
-— As pessoas ainda estavam a recuperar das férias, a arrumar as casas, lavar a roupa.
-— O Senhor Presidente da Assembleia disse que a justificação era relativamente
simples.————————————————————————————————
-— Foram propostas duas ou três datas nessa semana e não tinha pensado nas lavagens
de roupa. Deveria ter sido mais cauteloso na n-iatéria mas não pensou nesse ponto e na
medida em que já estava de regresso no sábado achou melhor marcar as coisas quanto
antes. A razão era tão prosaica quanto essa. ——————————————————
—— Lamentava os inconvenientes de ordem prática, doméstica, que pudessem ter
surgido. Cuidariam do assunto para que no próximo ano não fosse no dia l.—————
———..-——-—.- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA   15 ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,
submeteu à votação a Ata n° 15, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade dos Membros presentes na respetiva reunião.————————————
—— Continuando, informou que o grupo do CDS enviou mas a desoras um
requerimento relativamente à Escola Teixeira de Pascoais, instando o Presidente da
Assembleia de Freguesia a diligenciar junto do Executivo a prestação de
esclarecimentos acerca da evolução dos trabalhos na Escola Teixeira de Pascoais. -——
-— Em primeiro ligar porque a desoras e em segundo lugar porque esse requerimento
com uma forma pouco habitual requeria ao Presidente da Assembleia que diligenciasse
sem indicar local nem hora. ————————————————————————
-— Enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia recebia com alguma frequência
cartas e solicitações da parte de Membros dos diferentes grupos políticos para serem
prestados esclarecimentos sobre as mais variadas matérias. De pronto remetia ao
Executivo, que depois os prestava de maneira adequada. Dava sempre atenção para que
fossem prestados em tempo útil, coisa que sempre aconteceu.———————————
-— Deixando de lado a forma pouco habitual como o requerimento era formulado, ele
formalmente não podia dar entrada. Estava certo que o Senhor Presidente da Junta no
ponto l não deixaria de abordar a Escola Teixeira de Pascoais. ——————————
—— Independentemente de qualquer informação escrita que o Presidente do Executivo
entendesse por adequado prestar mais em detalhe, que pudesse ser já perante os
Membros da Assembleia de Freguesia e dos fregueses para saberem qual o curso das
obras. Era uma matéria de todo o interesse para a Freguesia, que tantas vezes tinha
ocupado a Assembleia e que merecia a atenção. ————————————————
..-—..-.-——.-..—-— PERÍODO DA ORDEM DO DIA ———————————
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-— Ponto l - Aj)reciação da Informação Escrita do Presidente daJynta de
Fresuesia de Alvalade, Drevista na alínea e) do n.0 2 do artigo 9.° da Lei n.0
75/2013 de 12 de setembro; ————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era prática nas reuniões nesse formato
utilizar o momento da informação escrita para dar nota daquilo que era o
acompanhamento da Junta de Freguesia de Alvalade no âmbito das intervenções contra
a pandemia e dos direitos sociais. ——————————————————————
—— Aproveitava também o momento para dar algumas notas sobre o requerimento
dirigido pelo CDS ao Executivo. Depois responderia por escrito porque havia algumas
questões mais técnicas.——————————————————————————
—— Em relação à Teixeira de Pascoais era finalmente um momento feliz, esperando que
confinasse assim. Foi uma obra com muitos avanços e recuos, muitas paragens infelizes.
O retomar das obras começava a resolver o que identificava como o maior problema no
território da Freguesia de Alvalade. Gostaria que as obras pudessem decorrer de forma
continuada e que concluíssem dentro do prazo previsto.—————————————
—— Houve uma reunião com o Senhor Vereador Manuel Grilo na escola a propósito do
desenrolar dos trabalhos, onde esteve presente o pelouro da educação da Junta de
Freguesia de Alvalade através do Vogal Ricardo Varela. A reunião tinha sido nesse dia
e ainda não recebera o feed-back aos resultados.————————————————
—— Essa reunião era já uma resposta ao requerimento do CDS, porque haveria um
acompanhamento sistemático da realização das obras. A Junta estava e seria informada
dos cronogramas e das alterações que eram obrigatórias para que as aulas pudessem ter
lugar em segurança.———————————————————————————
—— Naturalmente que responderia dentro dos prazos ao CDS e seria dado
conhecimento a todos os partidos políticos.——————————————————
—— Disse que até ao final de agosto foram realizados 1038 atendimentos sociais
telefónicos e presenciais desde o dia 25 de maio, houve 3338 contactos de idosos no
âmbito do programa "Radar" em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia.
Também 18 entrevistas na plataforma "Radar", sendo que Alvaiade era pioneira nessa
atualização de conteúdos e na adaptação do programa "Radar" aos tempos de pandemia.
—— Fez-se uma ação de rua do programa "Radar", que terminou no dia 28 de agosto,
com o Doutor Sérgio Cintra, com o objetivo de atualizar os dados dos fregueses
referenciados na plataforma e a sensibilização dos radares comunitários. Eram as lojas e
os comércios de Alvalade, que pela sua tradição tinham um contacto de grande
proximidade com os idosos referenciados no programa. —————————————
—— Houve uma ação comunitária de sensibilização no Bairro Fonsecas e Calçada e no
Bairro das IVIurtas, dois territórios potencialmente sensíveis ao contágio mas onde não
se verificaram focos de contaminação. ————————————————————
—— Foram 331 encaminhamentos para comerciantes num conjunto de 38 comerciantes
em toda a Freguesia, 33 encaminhamentos para fannácias, 18 encaminhamentos para a
PSP com sinalizações de risco. Foram atribuídas cerca de 22 mil refeições por um total
de 63 famílias e 123 pessoas, distribuídos cerca de 200 cabazes por 30 famílias e 60
pessoas, distribuídas 446 viseiras e cerca de 22.000 máscaras protetoras, 2413 máscaras
comunitárias a profissionais de entidades e utentes do atendimento social de
proximidade, foram entregues caixas de luvas e gel desinfetante a um conjunto muito
alargado de entidades———————————————————————————
—— Foram apoiadas todas ou quase todas as entidades inseridas na comissão social de
Freguesia, 41. Iniciados 90 processos com pedidos de apoio no âmbito do FÉS Covid
19, sendo que 67 já estavam trabalhados com previsão de custos no valor de 60.000
euros. Aquando da anterior Assembleia de Freguesia eram cerca de 38.000 euros. Em
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dois meses tiveram apoios na ordem dos 20.000 euros, num total de 201 pessoas
apoiadas e uma média de agregados na ordem das três pessoas. Havia 23 processos em
curso, estavam a aguardar documentação para avaliação socioeconómica. Os apoios
destinavam-se para aquisição de géneros alimentares ou despesas com água, luz, gás ou
rendas. ————————————————————————————————
—— Eram apoiados quatro processos no âmbito do FÉS não Covid, de 992 euros, com
um total de quinze pessoas com uma média de três pessoas por agregado familiar, para
os mesmos fins. Estavam oito processos apoiados no âmbito do fundo social de
Freguesia, num valor ligeiramente inferior a 4.000 euros e num total de 16 pessoas,
também para os mesmos fins. ———————————————————————
-— Havia 34 voluntários envolvidos, cinco entidades a colaborar com a distribuição
das refeições. Agradeceu ao Clube de Rugby de São Miguel, os Coruchéus, a Refood
Alvalade, que tinham sido parceiros fundamentais desde o início da pandemia, mas
também os centros sociais e paroquiais, que eram de uma colaboração inestimável.
Estavam 18 funcionários da Junta de Freguesia de Alvalade envolvidos diariamente nas
atividades.———————————————————————————————
—— Sobre a comissão social de Freguesia, retomariam as reuniões do plenário por via
eletrónica, sendo que os grupos de trabalho já tinham reunido nos últimos meses e
também a articular neles algumas respostas sociais que permitiram um trabalho na
resolução e encaminhamento de algumas situações.———————————————
—— Havia outras intervenções da Junta de Freguesia no âmbito dos comerciantes com a
isenção das taxas e as rendas no Mercado de Alvalade, isso não estava contabilizado.
Era um esforço de todos que contribuía para que no território de Alvalade a taxa de
contaminação fosse muito baixa, tendo em conta a população. ——————————
—— Pelo menos até ao momento Alvalade coletivamente tinha conseguido excelentes
números e resultados. Era um território de passagem de muita gente e com muitas
instituições. Havia um grande sentido de civismo e urbanidade de todos os fregueses,
residentes ou não, mas também um grande trabalho de colaboração da Câmara
Municipal de Lisboa, da Direção Geral de Saúde, da Junta de Freguesia e de todas as
entidades parceiras que diariamente trabalhavam em conjunto para conseguir esses
resultados e que até ao momento os deviam deixar muito satisfeitos. ————————
—— Membro Afonso Moreira (BE) começou por se congratular com os números que
pareciam de facto bastante satisfatórios, na resposta da Freguesia para o combate à
pandemia. ———————————————————————————————
—— Tinha estado envolvido pessoalmente nesse contexto e via o trabalho que era
necessário fazer ao nível local. Sempre que possível era de valorizar e estimular e daí
essas suas palavras. ———————————————————————————
—— Disse que as alterações realizadas ao Regimento da Assembleia de Freguesia
pretendiam melhorar a capacitação dos Membros da Assembleia para análise de toda a
documentação e também para a publicitação atempada de todos os momentos, de
publicação das atas e das próprias reuniões. ——————————————————
—— Tinha verificado no site da Junta de Freguesia de Alvalade uma organização mais
userfrendly, mais fácil de aceder à documentação do que era até ao momento, de vários
mails sucessivos com os pontos separados. Havia essa arrumação no próprio site da
Junta de Freguesia e que promovia também a questão da transparência e do acesso de
todos os fregueses a essa documentação. ———————————————————
—— Sugeriu que para as reuniões a realizar, por exemplo a presente reunião já tinha a
sua pasta criada, que toda a documentação pudesse ser colocada assim que era enviada
aos Membros da Assembleia de Freguesia. Não que tivesse já a convocatória ou o
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aditamento à convocatória, mas toda a restante documentação já poderia estar
disponível e dessa maneira dar conhecimento dos trabalhos da Assembleia à população.
-— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que do ofício enviado pelo grupo do
CDS no dia 17 de julho, o Senhor Presidente da Junta respondeu que não tinha nenhuma
informação oficial sobre um estudo prévio ou projeto de execução da ciclovia prevista
para a Avenida de Roma. —————————————————————————
—— A obra estaria prevista para o mês de setembro e decorrido um mês e meio sobre a
resposta dada queria questionar sobre a referida obra para saber em caso afirmativo se
poderia adiantar pormenores, nomeadamente sobre a discussão com os fregueses de
Alvalade acerca da construção da ciclovia na Avenida de Roma e se as condicionantes
propostas pela Junta de Freguesia foram respeitadas. ——————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que iriam acompanhar a sugestão do
Membra Afonso Moreira. Em boa verdade a documentação já lá estava porque todos os
pontos já foram previamente às reuniões do Executivo, mas admitia que pudesse ser
mais intuitivo procurar nas reuniões de Assembleia de Freguesia. —————————
—— A Junta de Freguesia fez durante o mandato um trabalho muito importante na
publicitação dos atos e na abertura dos canais de comunicação à população. Aliás, a
presente reunião era disso notória porque se atualizava a capacidade de intervenção do
público via zoom na Assembleia de Freguesia.—————————————————
-— Desde o início que estavam a introduzir toda a documentação na plataforma para
ficar disponível à população. Todas as reuniões do Executivo e não apenas da
Assembleia de Freguesia. Ainda assim, poderia ser uma atualização que tomasse mais
percetível para quem procurava. ———————————————————————
—— Em relação à questão colocada pela Membro Ana Rita Costenla, tal como já tinha
dito, a Junta de Freguesia continuava a não ter o estudo prévio da intervenção que a
CML ponderava fazer para a ciclovia da Avenida de Roma. ————————————
—— Tivera oportunidade de falar já várias vezes com o Senhor Vereador Miguel Gaspar
e também com o Presidente da Câmara a propósito daquilo que a Junta de Freguesia
considerava importante valorizar na ciclovia mas também na Avenida de Roma como
estava. Ainda assim, não tinha nenhum estudo prévio e apesar de ter sido anunciado que
a obra começaria em setembro não acreditava que isso fosse acontecer. ———————
-— A Junta de Freguesia fazia questão de receber o estudo prévio para se poder
pronunciar sobre ele antes da obra ser realizada. Exigiria junto da Câmara e estava
convencido, como era prática, que a Câmara o faria. ———————————————
—— Era a resposta que tinha para dar no momento, a Junta ainda não tinha o estudo
prévio e imaginava que a Câmara ainda estivesse a trabalhar sobre a intervenção que
queria fazer. A Junta tinha dado alguns contributos informais, tanto ao Senhor Vereador
como ao Senhor Presidente da Câmara. ————————————————————
-— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) solicitou ao Senhor Presidente que
quando tivesse o estudo técnico o partilhasse com os Membros da Assembleia de
Freguesia, relativamente à ciclovia da Avenida de Roma. —————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que, sendo um estudo prévio, a Membro Ana
Rita Costenla deveria nas reuniões de Vereação pedir ao Senhor Vereador Miguel
Gaspar e não à Junta de Freguesia, que não tinha responsabilidade sobre a sua
realização. Tendo oportunidade de o pedir diretamente nas reuniões de Vereação era
como dizia o ditado, "mais vale pedir a Deus do que aos santos". Estava no sítio certo
para pedir esse estudo prévio. ————————————————————————
—— Aliás não lhe caberia a si, num estudo prévio em que a Junta não era autora, estar a
disponibilizá-lo, embora não o repugnasse partilhar qualquer tipo de informação. Ainda
assim seria mais carreto o pedido ser feito diretamente ao Senhor Vereador. —————
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-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) referiu que esse pedido tinha sido
reiterado e ainda não foi apresentada nenhuma ciclovia. Era só por isso. ———————
-— Partilhavam informação dentro do CDS, como deviam partilhar também no PS, e
estava a pedir como Membro da Assembleia de Freguesia que fosse disponibilizado
assim que o soubessem. ——————————————————————————
—— Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 286/2020, relativa à
3.a revisão ao Orçamento de 2020; —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa revisão derivava da delegação de
competências que foi assinada no âmbito do FÉS Covid com a CML, que foi à
Assembleia de Freguesia já na última sessão. Dizia respeito única e exclusivamente ao
pagamento por parte da CML de mais 66.000 euros, um reforço da verba do FÉS Covid
para o total de 120.566 euros que a Junta pensava gastar. Era um reforço que a Junta
pediu à CML, em virtude de ter esgotado a primeira tranche.———————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 286/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Ponto 3 - Apreciação discussão e votação da Proposta n.° 272/2020, relativa à
celebração de adenda ao Contrato de delegação de competências outorgado entre
Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Fresuesia de Alvalade, com vista à
requalifícação e reabilitação do Complexo Desportivo Municipal de São João de

—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa proposta era já relativamente
conhecida dos Membros da Assembleia de Freguesia, uma vez que já nos últimos dois
anos, na altura da aprovação das Contas, era questionada essa verba que estava inscrita e
que faltava receber da CML pela conclusão das obras no complexo desportivo São João
de Brito. ————————————————————————————————
—— A proposta era exatamente para autorizar a adenda ao contrato inicial. A Junta de
Freguesia de Alvalade realizou as obras e tratava-se de uma autorização para receber os
516.524 euros que faltavam receber da respetiva obra. —————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 272/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 14 votos a favor (PS, CDS-PP, CDU e BE) e 4 abstenções (PSD).-—
—— Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 287/2020, relativa à
submissão para aprovação pela Assembleia de Freguesia de alteração do
Reeulamento Geral de Taxas e Preços da Freguesia de Alvalade;————————
—— O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que queria deixar uma nota de
algum espanto pela abstenção do PSD no ponto anterior, uma vez que se lembrava do
PSD no ano anterior, por altura da apresentação das Contas, ter referido a importância
da Junta de Freguesia receber a verba que estava em atraso. ————————————
—— Lembrava-se de ter dito que seria particularmente violento na exigência junto da
Câmara para receber essa verba e na altura ficou bastante satisfeito ao receber o apoio
do Membro José Moreira da Silva nessa ambição. Portanto, estranhava a abstenção do
PSD e não queria deixar de dar essa nota.———————————————————
—— Sobre o ponto 4 dizer que eram duas alterações, uma tinha que ver com a
introdução de custas contraordenacionais que não estavam previstas no regulamento,
outra tinha que ver com uma alteração ao tarifário do parque de estacionamento do
Mercado de Alvalade, para que fosse gratuito a partir das 16 horas. —————————
—— Tinha também que ver com a procura daquela zona da Freguesia em termos de
restauração e tentar canalizar da via pública para o parque de estacionamento. ————
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-— Era uma altura pertinente para fazer essas alterações, até porque tinham sido feitas
algumas alterações no território da Freguesia no sentido de criar estacionamento e
proteger os residentes de alguma procura muitas vezes abusiva. Uma medida que
beneficiaria não apenas aqueles que os procuravam, os comerciantes que ali tinham os
negócios e naturalmente os fregueses. ————————————————————
—— Membra José Moreira da Silva (PSD) disse não saber que depois de terminado
um ponto da ordem de trabalhos se podiam fazer intervenções sobre esse ponto. Era o
que o Senhor Presidente da Junta acabara de fazer de uma forma um pouco estranha. —
-— Havendo essa abertura por parte do Senhor Presidente da Mesa, apenas diria que
muito estranhava essa posição por parte do Senhor Presidente da Junta de estar a favor
de um unanimismo que o PSD repudiava claramente.——————————————
—— Não era forçoso que todos os partidos votassem sempre da mesma maneira, isso era
contra a democracia. Votariam como bem entendessem cada uma das propostas.———
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que saudava sempre iniciativas e medidas
que visassem o alívio das taxas e que se atraísse população e consumidores a Alvalade,
nomeadamente para os restaurantes e para a área do mercado. ———————————
—— Se a Junta já tivesse feito pedia desculpa, mas era sempre bom reforçar que na fase
difícil que se vivia e onde os comerciantes tiveram uma redução drástica do seu
rendimento seria interessante a Junta equacionar a diminuição e até talvez a isenção de
determinado tipo de taxas, nomeadamente às pessoas que tivessem comércio no
mercado municipal. Pelo menos na fase mais aguda da situação. ——————————
-— Saudava naturalmente a medida mas se a Junta de Freguesia pudesse aprofundar
mais nessa fase de pessoas com dificuldades, isso seria importante.—————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia disse que morava mesmo em frente ao
Mercado de Alvalade e observava de perto as movimentações à volta do mercado, que
se inscreviam numa questão mais geral e difícil de resolver. Era a questão da regulação
do trânsito e estacionamento na zona da antiga Freguesia de São João de Brito e mais
particularmente à volta da Avenida da Igreja, devido à grande densidade comercial e à
grande procura por parte de forasteiros. Ainda bem, porque todos gostavam que a
Freguesia de Alvalade fosse frequentada por pessoas de diversas áreas de Lisboa e não
só, gostavam de ter comércio e comerciantes, ter alegria e movimentação.——————
-— Tinham sempre que salvaguardar em primeiro lugar os interesses dos residentes,
que foram muito sacrificados nos últimos anos devido precisamente a essa
intensificação, esse aumento enorme da frequência por parte de pessoas não residentes.
-— Essa matéria sobretudo não tinha que ver com a Junta de Freguesia, a
responsabilidade era essencialmente do Município que devia olhar para essa questão de
uma forma integrada, no sentido de salvaguardar os interesses de todos aqueles que
participavam na vida da Freguesia. Os residentes em primeiro lugar mas também os
comerciantes e os forasteiros que visitavam.——————————————————
—— Todas as pessoas que viviam na zona circundante ao Mercado de Alvalade tinham
sido particularmente atingidas por esse suplemento de atratividade que se registava nos
últimos anos.——————————————————————————————
—— Tudo isso tinha interfaces diversos e que passavam por organismos que não tinham
a ver diretamente com a Junta de Freguesia. Passavam pela EMEL, passavam pela
gestão do parque e tudo isso devia ser olhado de uma forma integrada. ———————
—— Sabia e certamente muitos saberiam de comerciantes que tinham acesso a lugares
de estacionamento não só para eles próprios mas também para muitas pessoas da
família. O mesmo se passava noutras áreas da Freguesia. Isso causava algumas
perplexidades e a necessidade de alertar a EMEL, quem devia fiscalizar essa matéria,
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para esse tipo de situações que uma vez entrados num período de maior normalidade
tenderia a acentuar-se. ———————————————————————————
-— A questão tinha que ser tratada com cuidado. Sabia que o Executivo da Junta de
Freguesia tinha sensibilizado o Município e a EMEL para toda essa realidade, mas toda
a atenção era pouca no que dizia respeito a uma gestão integrada completa de um
problema que atingia uma parte significativa dos moradores de Alvalade. ——————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que apoiava inteiramente as palavras
do Senhor Presidente da Mesa.———————————————————————
—— Acrescentava algo que já vinha dizendo noutras Assembleias de Freguesia,
infelizmente sempre sem que a Junta de Freguesia tivesse tomado alguma medida, pelo
menos que lhe tivesse sido comunicada. Era a situação em redor do Mercado Alvalade
Norte mas era também na Avenida Rio de Janeiro e arredores do estádio do FNATEL. —
—— O estacionamento era completamente caótico. Já tinha presenciado situações em
que os carros estacionavam em frente às portas, impedindo o acesso às mesmas,
sabendo que havia uma população idosa na Freguesia e que se houvesse alguma
situação urgente era impossível o acesso de assistência. —————————————
-— Era no WATEL, no Mercado de Alvalade, em redor da Igreja de São João de Brito,
algumas situações de maior afluência de cidadãos e muitos deles de fora da Freguesia
que gostavam de ir à Freguesia de Alvalade. A questão do estacionamento e da
regulação de trânsito exigia que a Junta de Freguesia tomasse atitudes mais drásticas,
mais fortes perante o Município, no sentido de corrigir essas situações. Apoiava por isso
inteiramente as palavras do Senhor Presidente da Assembleia. ———————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que se revia na análise feita pelo Senhor
Presidente da Assembleia sobre a necesidade de uma intervenção enquadrada em todo o
território quanto à oferta de estacionamento e à proteção dos residentes. ———————
—— Sabia muito bem que os residentes na zona envolvente ao Mercado de Alvalade
tinham sido particularmente fustigados nos últimos anos em função do aumento da
oferta de restauração e comercial no geral.———————————————————
-— Qualquer intervenção que ponderassem seria feita perspetivando todo o território. -
—— Em breve seria anunciada a criação de quatro bolsas exclusivas a residentes
nalgumas laterais da Avenida da Igreja, visando minorar o prejuízo dos moradores nos
últimos anos. Qualquer intervenção futura seria de conjunto e não para apagar os fogos
que iam surgindo sem que se perspetivasse todo o território no seu conjunto. -————
—— Quanto à preocupação justa e legítima do Membro Abel Santos dizer que a Junta
de Freguesia de Alvalade tinha uma preocupação que se espelhava também no
Regulamento de Taxas, de desonerar os comerciantes de alguns encargos que lhes eram
exigidos em tempos de normalidade e que os tempos atuais obrigavam a agir para
aligeirar essa carga. ————————————————————————————
—— Em concreto a Junta de Freguesia de Alvalade isentou de licenciamento zero e
ocupação de espaço público em todo o território da Freguesia, aprovado também pela
Assembleia de Freguesia, com exclusão dos ramos da banca e dos seguros. Eram
aqueles que se afiguravam a não usar receitas da Junta para os desonerar desse tipo de
obrigações, mas todos os outros comerciantes ficaram isentos do pagamento dessas
taxas até ao final do ano. ——————————————————————————
—— Os mercados de Alvalade ficaram isentos de pagamento das rendas durante o
primeiro semestre. No entanto, apesar da diminuição a cada momento do número de
pessoas que podia acorrer aos mercados, não se verificou um decréscimo substancial
por parte das pessoas aos mercados que justificasse o prolongamento da isenção das
rendas. Não significava que no futuro, caso houvesse alguma alteração, não pudessem
voltar a fazer. ——————————————————————————————
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—— Sobre isso tinham falado com os comerciantes e auscultado as suas preocupações
no sentido de menorizar os danos da pandemia no comércio. ———————————
—— Relativamente à intervenção do Membro José Moreira da Silva dizer que a Junta de
Freguesia já tinha feito uma discussão pública com a população residente na Rua Silva e
Albuquerque, a rua mais prejudicada pelo estacionamento abusivo dos que procuravam
utilizar o parque do FNATEL sem serem moradores. Prejudicavam a vida das pessoas
que moravam na sua fronteira. ———————————————————————
—— Em breve começaria a obra que se discutiu com a população para a Rua Silva e
Albuquerque, onde seriam criados novos 113 lugares de estacionamento e onde
passariam a ter mais 135 lugares exclusivos para residentes. Apesar de se criarem 113
lugares novos, alguns dos já existentes e de uso comum passariam a ser exclusivos para
residentes. ———————————————————————————————
—— Se olhassem para o território de Alvalade, consolidado do ponto de vista
urbanístico e em que o espaço não abundava para que pudessem usar em novo
estacionamento, achando que o custo em subterrâneo por lugar não compensava a
cidade e seria altamente danoso do ponto de vista das contas públicas, criar 113 lugares
de estacionamento novos era algo que se não resolvesse a situação iria certamente
aligeirar bastante a vida das famílias que ali residiam. ——————————————
-— Era uma política de fundo que visava combater um desses problemas e que foi
discutida com a população e muito bem acolhida. Esperava que pudessem ter as obras
muito em breve. —————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 287/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 14 votos a favor (PS, CDS-PP, CDU e BE) e 4 abstenções (PSD).-—
—— Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 264/2020, relativa à
celebração de protocolo com a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de
Orientação Sexual e de Identidade de Género; ————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que tinha a honra de levar essa proposta à
Assembleia de Freguesia. Sabia que iriam haver votos não favoráveis e a discusão que
poderiam ter sobre essa proposta era ideológica e de fundo sobre as visões para a
sociedade. ———————————————————————————————
-— Pensava poder falar pêlos eleitos do PS tanto no Executivo como na Assembleia de
Freguesia, sendo que no Executivo a proposta foi aprovada por unanimidade, para dizer
que fazia parte da identidade política e cultural do PS não olhar com discriminação para
quem queria pôr um fim às formas de discriminação. ——————————————
—— Evitaria ter uma discussão ideológica sobre essa proposta. Os partidos estavam
muito direcionados já previamente para a apreciação política que fariam da mesma. ——
—— Em qualquer questões que surgissem do ponto de vista protocolar ou burocráticos
sobre a proposta estava disponível para responder. De qualquer dos modos era igual a
um conjunto de propostas que o Executivo apresentava na Assembleia de Freguesia e
tratava-se de fazer um protocolo que permitisse a essa associação ter a sua sede no
Centro Cívico Edmundo Pedro. ———————————————————————
—— Era uma proposta muito semelhante a todas as outras que existiam e o fim da
associação era distinto de todas as outras e sobre isso preferia não discutir, mas sobre as
demais questões estava disponível para todas as dúvidas. —————————————
-— Membro Abel Santos (CDS-PP) começou por dizer que um bom democrata não
se escusava a debater rigorosamente nada e muito menos ideologia, que era a base da
política e que dava substância e conteúdo àquilo que faziam na Assembleia e no dia a
dia, nas profissões e até nas famílias. O Senhor Presidente da Junta devia rever essa sua
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posição democrática e não se esquivar e recusar ao salutar e desejável debate
ideológico, o substrato e essência da democracia. ————————————————
-— Posto isso, dizer ao Senhor Presidente da Junta que ainda nessa semana Passos
Coelho e o seu correligionário Sérgio Sousa Pinto, assim como mais uma centena de
personalidades, assinaram um documento que enviaram ao Governo precisamente
tocando pontos que tinham a ver com esse protocolo que o Senhor Presidente queria ver
assinado e que seria, tinha maioria na Assembleia, mas que tocava pontos fundamentais
do conceito de sociedade. —————————————————————————
—— Achava muito interessante que um democrata, como o Senhor Presidente da Junta
dizia ser, e com a Constituição existente que garantia a igualdade de todos perante a Lei
e liberdades para todos sem restrições, conseguia embrulhar num protocolo aquilo que
explicava o fundamento da associação, usando expressões e fundamentos dos Direitos
do Homem, querendo ver aprovado um protocolo que não era mais do que um projeto
de doutrinação do Estado já existente na escola, apadrinhado por um correligionário do
Senhor Presidente, o Ministro da Educação, com um bonito serviço ao País e com as
questões que colocava, nomeadamente no chumbo de dois extraordinários alunos
porque os pais simpesmente entendiam que a escola ensinava e a família educava.-——
—— Aí o Senhor Presidente da Junta iria perdoar mas entendia também que a Junta de
Freguesia, sendo livre, sendo constitucionalmente de todos e não usando de nenhum
tipo de diferenciação entre os seus fregueses em questões sexuais, religiosas, políticas
ou clubísticas, porque era assim que qualquer pessoa bem formada devia viver em
sociedade e sendo a sociedade portuguesa com esse registo no geral, que se fosse fazer
um protocolo com uma associação que defendia e promovia o que estava no pdf anexo
ao ponto 5. Entrava porta a dentro dos cidadãos e das famílias com um projeto de
doutrinação ideológica.——————————————————————————
—— Tocava a crianças e adolescentes, numa idade sensível, onde as pessoas tinham
muitas dúvidas, onde era preciso segurança e que as famílias chamassem a si a educação
dos seus filhos. Tocava com várias vertentes sociológicas e humanas e a Junta queria,
com uma associação legitimada aos olhos da Lei, criar um programa de doutrinação que
visava independentemente da sensibilidade, da idade, do estado psicológico ou
fisiológico para tocar detenninado tipo de assuntos, colocando-os na praça pública e
usando os meios que eram de todos. —————————————————————
—— Como dizia o Senhor Presidente da Junta, esse tema além de ser sensível roçava a
forma como olhavam a sociedade e a vida em sociedade, separava as pessoas na análise
como viam a situação. ———————————————————————————
—— Misturava-se isso, que era o substrato do debate ideológico fundamental em
democracia, dizendo que uns eram pela igualdade e pela tolerância e que os outros não
seriam, como o Senhor Presidente da Junta induziu no seu discurso, era uma diminuição
enorme daquilo que devia ser o debate político e ideológico em sociedade. ——————
-— O que esperava que o Senhor Presidente dissesse era que, tendo essa visão e essas
ideias, apelasse a todos os que não se reviam nisso para convencer do contrário. Era isso
que gostaria do Senhor Presidente, que o convencesse do contrário usando argumentos
positivos e válidos. Era isso que pretendia fazer com o Senhor Presidente.——————
—— Não se podia dizer que discutia questões burocráticas e ideológicas não, com uma
superioridade moral que roçava a arrogância, que estava certo e quem não concordava
com isso estava errado. ——————————————————————————
—— No seu caso não concordava e o CDS votaria contra esse protocolo por uma
questão de princípio, por uma questão de visão da sociedade e por entender que todos
eram iguais perante a Lei, que todos mereciam o mesmo tratamento e a mesma atenção.
Criar nichos, guetos, apelar a sensibilidades de minorias ou de pessoas com
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determinado tipo de problemas para criar uma associação de intervenções cívicas era
profundamente redutor e uma situação que clivava a sociedade. ——————————
-— Podia perguntar porque não um protocolo com os amblíopes de Portugal? Ou
pessoas com deficiência celíaca ou de Crohn? Ou com pessoas que tinham fotofobia?
Ou pessoas com claustrofobia? ———————————————————————
-— Todos nas suas vidas tinham dificuldades, tinham virtudes, medos, anseios,
desejos, sonhos. Uma sociedade plural, aberta e inclusiva era aquela que estimulava a
isso, a sonhar, a realizar e a fazer. Criar protocolos que visavam usar as estruturas do
Estado e da Junta de Freguesia para passar um determinado tipo de mensagem,
camuflada ou com uma roupagem dos direito humanos para as pessoas dizerem que a
favor dos direitos humanos eram todos e, portanto, quem votava contra era contra os
direitos humanos. ————————————————————————————
—— Não admitia que pudessem dizer ao CDS ou a alguém presente na Assembleia que
não seria a favor dos direitos humanos por votar contra essa proposta.————————
—— Membro Ana Regedor (PS) disse que ficava um pouco perplexa com esse tipo de
intervenção que acabou de ouvir, quando se misturavam coisas que não conseguia
perceber a razão de irem ali ao caso. Falou-se de amblíopes e de uma série de
associações que com certeza defendiam os interesses e os direitos de algumas minorias,
quando o protocolo falava em associações que defendiam a liberdade de orientação
sexual e identidade de género. Não estava a ver onde isso poderia ser uma minoria,
todas as pessoas tinham esse direito, não estavam a falar de direitos de minorias.———
-— Compreendia que o CDS tivesse uma posição já conhecida sobre as questões da
identidade de género, mas era um partido que também defendia a liberdade e portanto
não via porque razão não se poderia defender esse princípio fundamental. ——————
-— Membro Afonso Moreira (BE) disse que aproveitava para assinalar os últimos
minutos como uma demonstração clara que a direita reacionária de Trump e Bolsonaro
tinha os seus representantes assumidos e curiosamente sempre com o discurso contra o
politicamente correio e pela liberdade de expressão. Eram depois apanhados na ratoeira
de exatamente tentar limitar essa liberdade de falar sobre a realidade. ————————
-— Incomodava muito à direita reacionariamente correia que se falasse sobre a
realidade de existirem diferentes orientações sexuais. A identidade de género tinha a sua
realidade estudada e devia ser falada na escola. Falar sobre isso para quem queria negar
essa realidade era endoutrinação. ——————————————————————
-— Por vezes era bom ouvir essas declarações para identificar de que lado deviam estar
nesses momentos importantes, mas lamentava muito ter ouvido essa intervenção, a
comparação apesar de tudo subreptícia de doenças com essas questões. Eram as
intervenções que já conheciam dessa direita reacionária e queria deixar o seu repúdio. -
—— Obviamente que iria votar a favor do protocolo. Era uma causa justa, um direito de
todos e que de facto só fazia sentido num mundo progressista. ———————————
-— Membra Abel Santos (CDS-PP), no exercício da defesa da honra, disse que
devolvia os comentários simpáticos do Membro Afonso Moreira. Achava extraordinário
como um representante da extrema-esquerda estalinista, responsável pela morte de
milhões no mundo, que tinha uma visão extremista da sociedade e querendo impor até
por vias não legítimas essas suas ideias, ir falar em liberdade.———————————
—— Era quem educava as suas filhas, não tinha passado nenhum atestado ao Estado
para o fazer. A diferença era que não queria Estado e mais Estado, nem queria um
Estado que impunha a sua visão aos seus concidadãos. Queria um Estado que permitisse
a todos em liberdade pensar, refletir e agir sobre aquilo que cada um queria para si. Era
isso que os diferenciava e, portanto, quererem limitar-lhe na sua liberdade e acusando-o
subrepticiamente de comparar com doenças ou dificuldades era um exercício de

^

11



^
:^.

menoridade intelectual. Sabia que o Membro Afonso Moreira tinha capacidades
intelectuais para perceber o que lhe dizia, o que o diminuía, porque devia estar aberto
era a discutir sem reservas mentais e sem baias aquilo que os dividia. Era isso que iria
permitir em teoria e gostaria até que na prática se aproximassem .—————————
—— De outra forma nunca teriam uma sociedade positiva, teriam uma sociedade clivada
onde se atacavam e não se complementavam. Essa forma de relacionar em termos
políticos que o Bloco já habituara separava-os completamente. ——————————
—— O que pretendia era que todos pudessem discutir livremente as coisas. Não queria
passar nenhuma procuração para que o Estado definisse quais eram os conteúdos e a
forma de conteúdos que devia passar às crianças, aos adolescentes ou aos adultos. Isso
era fazer dos cidadãos parvos e queria cidadãos inteligentes e capacitados para poderem
pensar por si.——————————————————————————————
—— Não o atacassem ou menorizassem, chamando-lhe Trump, Bolsonaro, ou quem
fosse, porque não tinha que comparar com figuras da história portuguesa ou mundial
que o Membro Afonso Moreira tanto defendia, como Che Guevara, que tantos colegas
seus gostavam de usar nas t-shirts e que fuzilava homossexuais.——————————
-— O Membro Afonso Moreira não lhe ia ensinar nada sobre liberdade, nem lhe
admitia lições de moral sobre o respeito pelo seu semelhante.———————————
-— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que não queria de forma nenhuma
escolher entre os Membros Abel Santos e Afonso Moreira. ————————————
-— Queria marcar um pouco a diferença e permitissem-lhe invocar uma experiência
pessoal. Muitos não tiveram essa oportunidade e foi-lhe dada a honra de estar presente
num momento histórico. ——————————————————————————
—— Tinha sido Deputado na Assembleia da República no momento em que se fez a
revisão da Constituição, em 1997. Era membro da comissão permanente de revisão
constitucional e tivera a honra de discutir e votar a liberdade de orientação sexual na
Constituição.——————————————————————————————
-— Dito isso, recordava as suas intervenções sobre essas matérias nos protocolos que a
Freguesia vinha a celebrar. —————————————————————————
-— Votaria contra porque essa associação tinha a sua sede, como constava do
protocolo, à volta da Avenida da Liberdade. Não tinha nada contra a Avenida da
Liberdade mas não era claramente uma associação da Freguesia de Alvalade e, tal como
sempre tinha dito desde que estava na Assembleia, não podia admitir que fosse para o
centro cívico estabelecer-se com uma caixa de correio. Não havia uma ligação à
Freguesia para que essa associação ali estivesse.————————————————
—— Por mais importante que fosse ou não fosse o seu objeto social, a Freguesia tinha
por obrigação apoiar os interesses dos fregueses. Se essa associação fosse da Freguesia
seria com todo o gosto que apoiava um protocolo com ela. Não o sendo e tal como em
anteriores propostas semelhantes, votaria contra. ————————————————
—— Disse que para esclarecer historicamente, se iam discutir, o Bloco de Esquerda já
não ficaria muito melindrado se dissesse que pertencia mais à ala trotskista e nunca ala
estalinista. ———————————————————————————————
-— Membro Afonso Moreira (BE) disse que o Membro do PSD relembrava a história
do Bloco, que sempre renunciou a política estalinista. Isso era sintomático daquilo que
tinha referido, havia ali uma direita da pós verdade que tentava reescrever a história. -—
—— Quando comparava a posição do Membro Abel Santos com a posição de Trump e
Bolsonaro escrita e ali falada, que era a mesma, isso era diferente de inventar um papão
estalinista no Bloco, ou de falar em camaradas seus que defendiam Che Guevara. Se
pudesse falar diretamente do que lhe dizia e não do que supostamente achava que
aconteceu ou que camaradas faziam ou diziam, se calhar seria mais correio. —————
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-— Não ganhavam em estar a alongar esse debate. Simplesmente referir que via
novamente com grande repúdio essas posições serem ali plasmadas e que tinham uma
forte oposição do Bloco de Esquerda.—————————————————————
—— Membra Aquino de Noronha (CDU) disse que não sabia se a posição expressa
pelo Membro Abel Santos era pessoal ou do CDS, mas em qualquer dos casos essa
diatribe homofóbica não o surpreendia. Já em outras ocasiões ouviu falar sobre outras
situações e concordava com o Membro Afonso Moreira. —————————————
—— Era uma linguagem que pensava ter acabado mas com o ressurgimento dos Trumps
e Bolsonaros e dos Chegas voltava aparecer. ——————————————————
—— Iria votar a favor da proposta. O que essa associação pedia era apenas um cacifo.
Aproveitar isso para fazer uma intervenção repugnante, isso repugnava-o.——————
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que no calor da sua exposição o uso da
palavra estalinista foi um lapsus linguae porque tinha na sua memória na altura a
célebre história do apagamento do Trotsky da fotografia. —————————————
-— Os princípios marxistas de Staline ou de Trotsky eram basicamente os mesmos e
tapar o sol com uma peneira era algo que não fazia nenhum sentido.————————
-— A questão do Che Guevara, ou da t-shirt, ou do fuzilamento dos homossexuais,
essa sim repugnante e que devia ser repudiada por todos os Membros da Assembleia e
inclusivamente do PCP. Eram posições do BE conhecidas até nos seus festivais e nos
seus eventos e o Membro Afonso Moreira milhava nesse partido. —————————
—— Em relação às palavras que lhe dirigiu o Membro do PCP, não lhe admitia que o
chamassem de homofóbico. Primeiro porque não era verdade e depois porque não sabia
o que estava dizer. Em terceiro lugar porque punha até em causa a sua questão
profissional porque trabalhava com pessoa de várias orientações sexuais, que o
prezavam e com as quais sempre teve oportunidade de trabalhar no maior respeito.——
—— Não admitia que o Membro Aquino de Noronha manchasse o seu bom nome e
honra profissional, porque simplesmente não sabia aquilo que dizia. Sendo de um
partido, esse sim absolutamente antidemocrático e que queria impor pela força das
armas as suas ideias em Portugal, como constava do manifesto do PCP, devia-se coibir
de lhe chamar aquilo que chamou e repugnar-se a si próprio por pertencer a um partido
que não se coibiria de liquidar fisicamente os seus detratares, como já tentou no passado
e que fez noutros países, como ainda a Coreia do Norte fazia e a China, onde os direitos
humanos não existiam. Era quem lhe dizia a si ser repugnante por entender que o Estado
não devia usar os seus meios para veicular as ideias que as famílias e os pais deviam ter
para com os filhos. ————————————————————————————
—— Resumidamente, o Estado devia ensinar e a família devia educar. ———————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que não ia perder muito tempo porque parte
da discussão ideológica afinal já foi tida.———————————————————
—— De tudo o que o Membro Abel Santos disse conseguia dar-lhe razão só num ponto.
Não era por uma questão de sobranceria ou arrogância intelectual que no início disse
preferir não discutir as questões ideológicas. Aliás, prezava a qualidade de gostar muito
de uma boa plêiade ideológica e, como dizia o seu camarada Ministro dos Negócios
Estrangeiros, malhar na direita. ———————————————————————
—— A Assembleia de Freguesia foi pródiga em fazê-lo e em desmascarar aquilo que
escondia os verdadeiros motivos do Membro Abel Santos. ————————————
—— De todos os negócios e interesses da Freguesia, estimava bem que nunca algum
teria provocado tanto ânimo nas hostes do CDS-PP como a Associação Para a Igualdade
de Género e o protocolo que ali estava. De todos os assuntos que moviam a Freguesia
esse era certamente aquele que motivaria uma discussão mais acesa, como a que viram.
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—— A discussão era obviamente ideológica e acarretava consequências ideológicas.
Não havia atos políticos limpos ou isentos e querer falar de uma carga ideológica dessa
associação como se a posição contra a associação estivesse isenta de pensamento
ideológico era de facto querer tapar o sol com a peneira. —————————————
—— Sobre a intervenção do Membro José Moreira da Silva, ela era pertinente e tinha
surgido a propósito desses protocolos ao longo dos últimos meses.—————————
—— Tinham levado para o Centro Cívico Edmundo Pedro muitas associações que não
tinham origem no território da Freguesia de Alvalade. Isso não significou nunca que as
associações e entidades no território de Alvalade alguma vez tivessem perdido o lugar
por essas de fora ocuparem o seu posicionamento. Aliás, o Centro Cívico Edmundo
Pedro aparecia como lugar de refúgio de todas aquelas associações na cidade que
tinham uma intervenção a nível nacional e por isso também na Freguesia de Alvalade e
que devido a problemas com a Lei das Rendas, com atualizações de senhorios ou outros
motivos que não fossem exclusivamente financeiros precisavam de encontrar um novo
abrigo.—————————————————————————————————
—— A questão não era saber de onde vieram ou o que podiam fazer depois dali
chegarem. Não discutindo essa em particular, todas as associações que não tivessem a
sua sede na Freguesia de Alvalade e que assim entendessem e quisessem poderiam ir
para esse espaço e teria sempre a honra de levar essas propostas ao Executivo. Aliás,
contava levar no próximo mês outra alteração de sede até de uma instituição que tinha
na sua génese fins religiosos e que não sendo da Freguesia de Alvalade estava à procura
de um novo espaço. ————————————————————————————
—— Embora entendesse as considerações, elas seriam limitativas para o enriquecimento
da Freguesia de Alvalade.—————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 264/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 11 votos a favor (PS, CDU e BE) e 7 votos contra (PSD e CDS-PP).
-— Ponto 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 399/2018, relativa à
celebração de protocolo de colaboração entre a Fresuesia de Alvalade e a
Associação Tenda Vermelha - Associação Portuguesa pêlos Direitos da Mulher na
Gravidez e no Parto. ———————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Junta disse que se tinha esquecido de dizer na proposta
anterior mas era válido para ambas as propostas, que a Junta de Freguesia promoveu e
certamente teria chegado a todos os Membros da Assembleia de Freguesia uma ideia
para poderem reunir diretamente com as associações, para o esclarecimento de todas as
dúvidas que tivessem. ———————————————————————————
—— Podia não ter chegado a todos os Membros mas pediria aos serviços, se fosse
importante, que isso fosse verificado, mas tinham sido dadas ordens nesse sentido. ——
—— Sobre a proposta em concreto, ela já tinha ido à Assembleia de Freguesia e tendo
em conta algumas considerações feitas por alguns dos Membros, optara por retirar a
proposta para esclarecer algumas questões. ——————————————————
—— Eram falsas questões, objetivamente, sendo que a principal questão tinha a ver com
o facto dessa associação defender o parto em casa por parte das mulheres. Acontecia
que a associação não defendia o parto em casa por parte das mulheres, defendia e
ajudava as mulheres que quisessem ter partos em casa. Eram coisas muito diferentes,
porque o mesmo equivalia a dizer que se o aborto ainda fosse proibido as mulheres que
optassem por abortar teriam uma associação para as ajudar caso elas o quisessem fazer.
—— Negar ajuda a alguém que independentemente do compromisso moral e ideológico
com as ideias precisava de ajuda, isso era algo que não queria retomar nas discussões
sobre direitos humanos mas parecia errado do ponto de vista moral. ————————
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—— O que essa associação fazia era proteger as mulheres nos seus direitos na gravidez
e no parto, não era dizer às mulheres que deviam fazer partos em casa. A associação não
dizia isso a nenhuma mulher, o que dizia era aquilo que deviam ter em atenção se
persistissem na ideia de ter um parto em casa, dar todos os conselhos médicos a essas
mulheres que procuravam ajuda. ——————————————————————
—— Num fim solidário e fraterno entendia-se que todas as pessoas necessitadas de
ajuda deviam tê-la, independentemente das opções que tomavam para a sua vida. Outros
achariam que não, mas pedia o voto favorável para essa proposta.—————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que o Senhor Presidente usou
palavras que não entendia serem muito carretas. A associação reformulou muito bem o
seu site mas a questão na última vez em que a proposta foi à Assembleia de Freguesia
tinha a ver com os profissionais de saúde, os médicos, que eram quem fazia os partos e
não as enfermeiras e de preferência em ambiente hospitalar. ———————————
—— Mesmo que uma mulher quisesse ter um parto em casa e a gravidez tivesse corrido
perfeitamente bem, havia imensos imponderáveis que podiam acontecer e, nesse caso,
mesmo estando uma enfermeira obstetra não tinha competência nenhuma para tomar
qualquer ato médico.———————————————————————————
—— A única médica que pertencia a essa associação exercia a sua atividade profissional
numa clínica privada afeta ao Gmpo Lusíada, nem sequer era do Sistema Nacional de
Saúde. Não conseguia compreender qual era a obstinação em estarem a levar para
Alvalade essa associação. —————————————————————————
—— Não havia profissionais de saúde médicos, nem a OMS, que fossem favoráveis a
que isso acontecesse. Aumentava bastante o número não só de mortes mas de
complicações para a criança. Se houvesse uma anoxia ou uma hipóxia grave a criança
ficava com uma paralisia cerebral e isso era um drama para a família, para a criança e
para a sociedade. O Senhor Presidente tinha que perceber que certas coisas não se
podiam permitir. —————————————————————————————
—— Achava muito bem os partos feitos no hospital, com música ou de cócoras, estavam
numa fase de pandemia em que as coisas tinham sido um pouco mais complicadas mas
não era nada que não se corrigisse. Se existia a menor dúvida e essa associação ajudava
as mulheres a terem as crianças em casa, não era admissível do ponto de vista médico e
científico e quanto a isso o CDS votaria contra. —————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que não se iria repetir mas mantinha
a sua posição. Não estava nada de acordo com a política da Junta de Freguesia em
transformar a Freguesia de Alvalade numa barriga de substituição. Embora fosse
favorável às barrigas de substituição, esse não era o papel de uma Junta de Freguesia.—
-— Fazia-lhe lembrar algo que o BE muitas vezes falava. Lembrava-se bem do Louçã
dizer que parecia os off-shores que tinham ali o gabinete 66 para lhes dar guarida sem
criação de postos de trabalho, sem nenhuma outra ligação que não fosse alguma coisa
que não se sabia bem o que era.———————————————————————
—— Tudo isso não lhe parecia carreto, já para não falar da própria Lei das Autarquias
Locais, que falava nos interesses próprios dos fregueses. Esse, não sendo freguês, não
tinha interesses próprios dos fregueses.————————————————————
—— Não estava nada de acordo com isso e continuaria a votar contra esses protocolos. -
—— Bastava ver o protocolo anterior, normalmente os protocolos que a Junta celebrava
tinham a duração de um ano, renovável se não fosse denunciado. Esse aparecia com
uma duração de três anos e haveria eleições para as autarquias locais no próximo ano, o
que significava estar a comprometer a próxima Junta de Freguesia que claramente não
seria a do Senhor Presidente. Por isso deveria ter um pouco menos de pressão não só
sobre a Freguesia de Alvalade, que não era do Senhor Presidente, era apenas
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momentaneamente e provisoriamente, não impondo às próximas algo que elas podiam
concordar ou não. Se no seu caso lá estivesse iria revogar tudo isso e deixava essa
declaração clara, não iria mudar de ideias sobre essa matéria. ———————————
—— Além de tudo o resto, fazer um protocolo por três anos era um disparate. Se o
quisessem fazer que fosse apenas por um ano renováveis, como todos os outros
protocolos que ali eram apresentados. Assim a Junta de Freguesia eleita nas próximas
eleições decidiria manter ou não essa política. —————————————————
—— Outro ponto tinha sido referido e bem pela Membro Ana Rita, isso era um
retrocesso civilizacional. Estava-se a pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde e nunca
imaginara que fosse pela mão do PS e do PCP, que também tinha assento na Junta de
Freguesia, que se pusesse em causa o SNS. Era dizer que o SNS não prestava, que
tivessem os partos em casa.—————————————————————————
—— Cumprissem-se as regras civilizacionais e levassem-se as pessoas para os seus
cuidados essenciais, que eram os hospitais e o SNS. Isso era uma questão à parte, não
era isso que o faria votar a favor ou contra a proposta. O que o fazia votar contra a
proposta era a sua posição de princípio. ————————————————————
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) disse que essa questão era de direitos humanos.
Todas as crianças que iriam nascer, todos os embriões e fetos, bem como as mães,
tinham o direito humano e que não podia ser posto em causa por nenhum estado de
direito aos melhores cuidados médicos e psicológicos. ——————————————
—— O Senhor Presidente, ao assinar esse protocolo e ao promover o retrocesso
civilizacional que o Membro do PSD tão bem assinalou, estava a pôr em causa a
segurança e a prestação dessas melhores práticas médicas e psicológicas a que os
direitos humanos obrigavam.————————————————————————
—— Diria aos Membros que votassem a favor que se alguma coisa de errado
acontecesse a uma mãe ou a uma criança que nascesse em casa ao abrigo desse
protocolo, lesões em qualquer um deles ou mesmo a morte, seria da sua exclusiva
responsabilidade e deveriam ser responsabilizados por essa atitude.—————————
—— Era inconcebível e intolerável que num estado de direito democrático que se dizia
moderno e que queria olhar para a ciência como um aliado no caminho que tinha que
fazer para proporcionar melhores condições de vida aos seus concidadãos, que em pleno
século XXI em Lisboa e na Freguesia de Alvalade se apelasse ao abandono dos
hospitais do SNS e das melhores práticas médicas e psicológicas, pondo as mulheres a
ter filhos em casa, sozinhas num quarto com uma enfermeira-parteira, como se fazia no
século passado. —————————————————————————————
—— Não podia estar de acordo e apelava ao bom senso, a que se olhasse às melhores
práticas científicas. Parecia-lhe que isso até seria inconstitucional e portanto o CDS
votaria contra. No mínimo não podia estar a favor de algo que podia responsabilizar na
perda de vidas humanas e em danos irreparáveis para a saúde, tanto da mãe como do
nasciturno.———————————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que tivera oportunidade de ver o site e
não encontrou em lado nenhum que eles defendessem o parto em casa. O que tinha
percebido era que se fosse vontade da mãe ter o parto em casa, o que a Lei não proibia,
eles ajudavam nesse sentido. Eles não fomentavam e não eram contra o Serviço
Nacional de Saúde.————————————————————————————
—— Não viessem dizer que alguém do PCP fosse alguma vez contra o SNS. Já não
podia dizer o mesmo de outros que se arvoravam em grandes defensores do SNS
quando tudo fizeram para o enfraquecer. ———————————————————
—— Lembrou que havia países também dentro da Europa, nomeadamente o Reino
Unido, em que o parto em casa era permitido e havia enfermeiras-parteiras que faziam o
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parto em casa. Em Portugal um parto feito numa clínica ou num hospital público
também podia ter problemas. ————————————————————————
—— Não sabia se era um retrocesso civilizacional, podia ser, mas se a vontade da mãe
era ter o parto em casa, se essa associação ajudasse estava a fazer um trabalho sério. -—
—— Isso também se prendia com a questão da interrupção voluntária da gravidez. Era
decisão da mãe interromper a gravidez, embora houvesse muita gente no País que
achava ser crime.—————————————————————————————
-— Se a associação ajudasse alguma pessoa a fazer um parto e houvesse dificuldades,
sempre era recurso levar ao SNS como faziam muitas clínicas privadas. ———————
—— Iria votar a favor da cedência do espaço a essa associação.——————————
-— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que gostaria de enquadrar um pouco
a questão para se perceber algumas coisas. ——————————————————
—— As pessoas podiam querer ter os partos em casa, podiam fazer uma cirurgia
cardíaca em casa com um enfenneiro, podiam fazer o que quisessem em casa, mas não
era aconselhável. —————————————————————————————
—— Não havia nenhum médico dessa associação que fosse a casa ajudar o parto de uma
mulher, coisa que não acontecia no Reino Unido. Aí havia médicos que iam a casa
quando a gravidez e o parto não previam nenhuma complicação. Em Portugal não era o
caso.——————————————————————————————————
—— Muitas vezes num parto as coisas precipitavam-se de um nomento para o outro. Por
mais que se chamasse o 112 muitas vezes não se ia a tempo de salvar a mãe nem a
criança, que ficava com lesões para o resto da vida. ———————————————
—— Não se devia baralhar essa questão com o aborto, que era feito no SNS. Todas as
mulheres que queriam fazer um aborto iam ao médico e a análise era feita por um
médico num hospital do SNS, como estava no site do Ministério da Saúde, e eram
acompanhadas. —————————————————————————————
—— Bastantes vezes as coisas complicavam-se e em casa não se podia fazer nada. Podia
chamar uma ambulância, mas já ter descambado quando a ambulância chegava. Isso não
era desejável e não podiam permitir. —————————————————————
—— Os médicos queriam que as parturientes tivessem as crianças nos hospitais, onde
havia todos os equipamentos e toda a ciência para assistir as crianças. Eram muitos os
casos que se ouviam até na comunicação social de crianças que nasciam com problemas
e que não se sabia. Precisavam imediatamente de pediatras, de incubadoras, de uma
série de equipamentos que não existiam em casa. Muitas vezes o 112 demorava a
chegar. —————————————————————————————————
—— Não se compreendia que numa altura dessas, em que as autoridades de saúde de
vários países queriam que as coisas fossem tratadas de certa forma, em que havia o
h^ow-how nos hospitais, fosse uma enfermeira mesmo que de obstetrícia a casa. Essa
enfermeira não podia realizar nenhum ato médico, não podia administrar qualquer
medicamento, não podia fazer nada e podia ser punida se o fizesse. —————————
—— O que podia acontecer era um dano para mãe, para a criança, para os dois. Não era
admissível. ———————————————————————————————
—— Queriam tanto que a ciência ajudasse com toda essa história da doença do Covid,
que se fizessem as vacinas, que se produzissem medicamentos, mas numa área tão
consolidada como essa estava e com números muito baixos de mortalidade infantil não
era razoável nem sequer admissível voltar anos atrás. Não era de todo desejável e seria
um retrocesso. ——————————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que ao falar da interrupção voluntária
da gravidez foi para dizer que a decisão era da mulher. Não sabia se a Lei Portuguesa
proibia uma mulher que quisesse ter o parto em casa e gostaria que o esclarecessem. -—
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—— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que não proibia.-—————————
—— Membro Mário Costa (PS) disse que também tivera o interesse em analisar essa
associação e em lado nenhum se podia pensar que eles promoviam o parto em casa.
Ajudavam a mulher que quisesse. Se a mulher era livre de escolher tinha aquele apoio
fundamental. ——————————————————————————————
—— Quanto à intervenção do Membro Abel Santos do CDS, se por facultarem uma
caixa de correio a uma associação o podiam acusar de ter uma intervenção na morte de
uma mulher ou do seu feto... tinham que ser sérios na conversa. ——————————
—— Membra Abel Santos (CDS-PP) disse que normalmente os apartados postais
facultavam-se nos correios, não era nas Juntas de Freguesia. Se o Membro Mário Costa
resumia o protocolo que queria assinar a uma simples cedência de caixa de correio
estavam conversados e não valia a pena continuar a falar.—————————————
—— Isso fazia-se nos CTT, registava-se uma caixa postal e recebia correspondência.
Sabiam que era muito mais do que isso e portanto dizer que uma associação não
fomentava e só ajudava, isso era um uso de palavras ao nível da quarta classe. Se
ajudava fomentava, o que estava no protocolo era isso e o que estava a alertar era que
fomentar, apoiar, ajudar mulheres a terem crianças em casa era um retrocesso
civilizacional.——————————————————————————————
—— Gostaria até de ouvir o Membro Afonso Moreira, que sendo médico e sendo do BE
estava tão calado, que pudesse dar a sua opinião sobre isso. Se poderia dizer perante a
Assembleia que era a mesma coisa ter um parto em casa ou num hospital, se em casa
existiam os meios no caso de alguma coisa correr mal para acorrer à mãe ou à criança. -
—— Não era preciso ser médico, pelo elementar bom senso sabiam que não era a mesma
coisa, como sabiam que uma enfermeira-parteira não podia fazer nenhum ato médico.
Qualquer pessoa que trabalhasse num hospital ou tivesse contacto com mulheres
grávidas, com parturientes, com nasciturnos, sabia que um parto não sendo uma doença,
seria um momento de felicidade, era uma situação que acarretava riscos enormes para a
mulher e para a criança e que exigia uma intervenção diferenciada impossível de ter em
casa com a mesma segurança de um hospital. —————————————————
—— Se votasse a favor desse protocolo sentiria responsabilizado. Podia não ser
civilmente ou criminalmente, mas moralmente sentia-se responsabilizado se alguma
coisa corresse mal e se soubesse que alguma criança ou alguma mãe tinha morrido ou
ficado gravemente doente. Era uma questão de consciência e como tinha consciência,
como pensava nos seus atos e como estava na Assembleia imbuído de um espírito de
missão, como trabalhava num hospital central e como assistia muitas vezes a mulheres
que tiveram graves traumas por causa de partos mal feitos, que perderam os filhos ou
tinham filhos com deficiências, sabia bem do que estava a falar e do alcance que um
protocolo desses tinha na vida das pessoas. ——————————————————
—— Era preciso maturidade e reflexão, ouvir as pessoas e refletir sobre os atos, fosse
para assinar um protocolo dessa natureza ou até mesmo somente para atribuir uma caixa
de correio na Junta de Freguesia. ——————————————————————
—— Membro Mário Costa (PS) perguntou ao Membro Abel Santos se era a favor ou
contra o direito da grávida ter um filho em casa, que pudesse escolher. ———————
—— Membra Abel Santos (CDS-PP) disse que era a favor, tal como na Carta dos
Direitos Humanos, que a mãe e a criança tivessem os melhores cuidados médicos e
psicológicos no momento do parto. —————————————————————
—— Como viviam num Estado democrático e um Estado livre as pessoas eram livres de
fazer o que entendessem, até de se suicidarem. No seu caso não defendia o suicídio
porque a vida valia a pena.—————————————————————————
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—— Não sabia se o Membro Mário Costa era pai, mas pusesse no lugar de pai e
perguntasse a si próprio se preferia ter um filho em casa ou no hospital sabendo que a
sua mulher ou o seu filho podiam não sobreviver ou ficar com graves sequelas para a
vida. Era disso que estavam a falar e não valia a pena andar com jogos de palavras e
com questões laterais ao cerne da questão.———————————————————
—— Sabia-se que apoiar o protocolo era apoiar e fomentar partos em casa, que
inevitavelmente levariam a uma maior mortalidade e problemas nos partos. Isso era
óbvio e só não via quem não queria. —————————————————————
—— Membro Mário Costa (PS) disse que era pai e compreendia também essa posição
mas não podiam dizer ser a favor das liberdades de cada um e afinal já não eram a
favor de que uma mulher pudesse ter um filho de outra maneira. Podiam concordar ou
não, mas se defendiam a liberdade de cada um não podiam rejeitar isso. ———————
—— Eram questões ideológicas novamente e podiam estar ali a noite toda sem se
entenderem. ———————————————————————————————
-— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que independentemente das
mulheres terem o direito a ter crianças em casa, o que se tratava ali era de terem uma
associação na Freguesia que ajudava as mulheres a terem as crianças em casa.————
-— Não se sentia minimamente à vontade em ter na Freguesia de Alvalade uma
associação que, como o Senhor Presidente da Junta disse, podia não promover mas
ajudava as mulheres a terem o parto em casa. Eram enfermeiras e também pessoas que
não eram enfermeiras sequer. ————————————————————————
—— Não se sentia minimamente confortável e era totalmente contra a existência dessa
associação na Freguesia. ——————————————————————————
—— Membro Afonso Moreira (BE) disse que tinha feito alguma investigação
relativamente a essa associação. Da última vez que tinham abordado esse protocolo
foram levantadas essas questões que o preocuparam. Tinha percebido duas coisas: ——
—— Por um lado, reduzir essa associação à questão do parto domiciliário era não saber
do que se tratava a associação. Essa associação fazia um trabalho importante sobre a
violência obstétrica, sobre boas práticas obstétricas, sobre o respeito do direito das
mulheres decidirem esse momento importante e sobre a sua preparação. Havia um
trabalho importante que era necessário realçar. —————————————————
-— Também tinha notado que por exemplo havia notícias no site da associação em que
se falava de facto na questão do parto domiciliário e na comemoração do dia
internacional do parto em casa. Algumas práticas, nomeadamente o parto domiciliário
se não fosse acautelado acarretava maiores riscos e isso estava comprovado.—————
—— O que associação dizia era que em situações de baixo risco era possível com um
acompanhamento diferenciado fazer o parto em casa com a mesma segurança de um
hospital. Não tinha conhecimento dessa evidência mas não se admirava que em baixo
risco isso fosse possível. Não dizia que não mas não tinha essa informação. —————
-— A própria avaliação de que um parto era de baixo risco também tinha que ser uma
determinação corretamente realizada. Não via nada sobre a avaliação, quem deveria
fazer, como seria tomada a decisão, se tinha sempre envolvido um médico especialista
da área. Não via a promoção dessa ideia.———————————————————
—— Tinha visto sim uma lista de pessoas que faziam essa prática. A associação tinha
nos seus documentos uma lista sobre enfermeiras especialistas e doulas, que não eram
um profissional de saúde. Por muito que tivessem capacidade a nível de inteligência
emocional, de preparação psicológica, não era um profissional de saúde capaz e que
garantisse a segurança num parto. ——————————————————————
-— Não se sentia confortável sobre a posição da associação. Apesar de todo o trabalho
que a associação tinha feito, não se sentia capaz de votar a favor desse protocolo. No
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entanto, era uma associação com muita história e muito trabalho e que devia ser
valorizada também por isso. ————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que talvez se tivesse explicado mal.
Não era a favor do parto em casa. O melhor local para uma mulher ter a sua criança e o
apoio durante a gravidez era nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Sabia por
experiência de familiares que quando as coisas corriam mal nas clínicas particulares iam
a correr para o SNS e resolver os problemas. ——————————————————
-— Não era a favor do parto em casa e tinha dito inicialmente que votaria a favor, mas
a intervenção do Membra Afonso Moreira fizera-o pensar em não votar a favor e sim
abster sobre esse ponto. No entanto, continuava a pensar que se a mulher quisesse fazer
o parto em casa, o que não era proibido, devia haver alguém que as ajudasse a poder
cumprir o seu desejo. ———————————————————————————
—— Talvez não fosse a melhor comparação mas era como as pessoas que não queriam
vacinar os seus filhos. As pessoas deviam vacinar os filhos mas havia quem não o
fizesse e ninguém devia ajudar essas pessoas para que não vacinassem os seus filhos. —
—— Não iria votar a favor e sim abster-se sobre essa questão. ———————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que essa discussão acabara por assentar num
conjunto de equívocos. A Membro Ana Rita Costenla tinha enquadrado mal a questão,
porque a quis enquadrar mal ou porque não entendeu. Regra geral, a discussão como
tinha sido feita demonstrava que as pessoas não quiseram entender essa questão. ———
—— Ninguém que tinha aprovado essa moção na reunião de Executivo defendia o parto
em casa. O que se defendia era as muheres que queriam fazer o parto em casa, coisa que
não era ilegal, não ficassem à mercê de uma má decisão.—————————————
—— Quando o Membro Abel Santos dizia que se devia sentir responsável pêlos fetos e
pelas mulheres que morreram em função de ter o parto em casa, era ao contrário. Era o
Membro Abel Santos que se devia sentir responsável se as mulheres que optaram por ter
o parto em casa não o tiveram porque votou que essas mulheres não precisavam de ser
ajudadas.————————————————————————————————
—— Da mesma maneira que usava os entendimentos contrários sobre serem supostos
assassinos que deviam sentir responsáveis, ninguém tomava a decisão de ter o parto em
casa mas a mulher que tomava essa decisão, independentemente de discordarem dela,
devia poder ser ajudada. O que o Membro Abel Santos estava a dizer era que essa
mulher não devia poder ser ajudada. —————————————————————
—— Quando a interrupção voluntária da gravidez era proibida morreram mulheres por
fazerem partos nos vãos de escada, mas não culpava as pessoas que votaram contra o
aborto pela morte dessas mulheres. O Membro Abel Santos também não podia culpar as
pessoas que queriam poder ajudar as mulheres, independentemente das decisões
carretas ou incorretas, de serem considerados como cúmplices das más decisões por
terem optado em ajudar as mulheres. —————————————————————
—— Quando alguém tinha problemas de adição, de toxicodependência, também se
ajudavam essas pessoas e severamente se repreendiam essas atitudes prejudiciais para a
sua vida. ————————————————————————————————
—— O ónus da responsabilidade sobre a vida do outro, passava e devolvia ao Membro
Abel Santos porque não sentia homicida por dar a mão a quem lhe pedia ajuda. -———
—— Dizia-se que as pessoas em casa faziam o que queriam e muitas vezes coisas
erradas. O exemplo era simples, se um pai educasse um filho a ser homofóbico tinham
que dar a mão a entidades que explicassem não ser assim e que esses comportamentos
eramerrados.——————————————————————————————
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—— O que se fazia era prevenir e corrigir comportamentos errados, sem nunca
repreender, sem nunca expulsar a pessoa da sociedade, sem nunca dizer que ela não
merecia ser ajudada pelo coletivo dos cidadãos. ————————————————
—— O que a Junta de Freguesia de Alvalade fazia ao pedir que a proposta fosse
apresentada era dizer que independentemente da mulher tomar uma boa ou má decisão
não estaria sozinha no momento em que precisasse de ajuda.———————————
—— Perguntou se não era essa a essência de ser um bom cristão ou de ser solidário e
fraterno, fossem laicos ou não, se não seria dar a mão a quem pedia ajuda quando
precisava. O que iriam dizer? Que eram contra o parto em casa e portanto não iam
ajudar as mulheres que tinham o parto em casa? Alguma vez uma associação de
caridade cristã optara por não ajudar uma mulher que teve um aborto e correu mal? ——
—— O que a Junta de Freguesia de Alvalade fazia não era era dizer para terem partos
em casa. No dia em que a Lei da República Portuguesa dissesse que era proibido fazer
partos em casa pediria à associação que se pronunciasse sobre o assunto e se ela
persistisse em ajudar mulheres nos partos em casa teriam que reponderar. ——————
—— A Lei não proibia que se fizessem partos em casa, independentemente das opiniões
médicas ou cirúrgicas. Parecia-lhe sensato que não se fizessem partos em casa mas
nunca deixaria de dar a mão a quem precisava e pedia ajuda.———————————
-— Percebia os pruridos de médico do Membro Afonso Moreira, era legítimo que os
tivesse e certamente que sobre essa questão entendia muito mais, mas dizia e bem que
mais de 90% do trabalho dessa associação não passava pelo trabalho em casa. Aliás, ela
era reconhecida pêlos órgãos institucionais, fazia parte da comissão para a igualdade de
género. Era ouvida nas instâncias próprias que desenhavam políticas públicas sobre a
maternidade. Quem era a Assembleia de Freguesia para dizer que uma associação que
fazia parte dos corpos institucionais da República Portuguesa não tinha lugar na
comunidade de Alvalade porque eram contra uma associação que, não defendendo
totalmente, optava por ajudar as mulheres que tomavam essa decisão? ———————
—— Tinha-se instalado um equívoco que porventura deixara que se instalasse, ou que os
Membros do CDS optaram que se instalasse e que tinha a ver com essa associação não
defender que se fizessem os partos em casa. Isso era lapidar e era muito importante para
se ter sentido confortável a apresentar a proposta à Assembleia de Freguesia. —————
-— Podiam dar as cambalhotas que quisessem, podiam ter as opiniões que quisessem
sobre esse assunto, podiam pedir a palavra para dizer que não se deviam fazer partos em
casa. Subscreveria essas declarações. O que não subscrevia era se uma mulher quisesse
ter o parto em casa e precisasse de ajuda, que não se ajudasse essa pessoa. ——————
-— Os votos determinariam a vontade soberana da Assembleia de Freguesia, que
exprimia a vontade do povo, mas não deixava de pedir o voto favorável para essa
proposta e diria aos ívlembros do PCP na Assembleia de Freguesia que os votos do PCP
no Executivo não foram menos refletidos, porque foram conscientes da decisão que
tomaram.————————————————————————————————
-— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que ainda havia algumas inscrições
mas não iriam eternizar esse ponto. O Regimento permitia que a Mesa pudesse traçar
um limite temporal para a discussão e parecia-lhe que grande parte dos argumentos já
foram desenvolvidos. Havia sempre algo mais para dizer e não queria de maneira
nenhuma coartar a liberdade aos Membros da Assembleia para se exprimirem, mas
pedia que fossem sucintos. O essencial da argumentação já foi desenvolvida por todas
as partes e de diversos ângulos. ———————————————————————
—— Membro Abel Santos (CDS-PP) começou por saudar o Membro Afonso Moreira.
Conhecia-o mal mas no contacto que tinha com ele considerava-o uma pessoa bem
intencionada, esperava não se enganar, e tinha-o como uma pessoa intelectualmente
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honesta e responsável. Ao fim e ao cabo tinha a responsabilidade na sua profissão de ter
vidas nas suas mãos. ———————————————————————————
—— Apesar das diferenças que tinham em vários assuntos era possível terem pontos de
convergência e estarem de acordo em questões tão essenciais como essa. Em primeiro
lugar deviam procurar estabelecer pontes e não criar conflitos que impedissem essas
mesmas aproximações.——————————————————————————
—— Sabia que o Membro Afonso Moreira, sendo médico, pela profissão que tinha e
pela honestidade intelectual que esperava que tivesse, não podia ter uma posição
diferente.————————————————————————————————
—— Disse que o Senhor Presidente da Junta tinha usado da maior hipocrisia na
argumentação, ao dizer que ajudava as mulheres que queriam ter filhos em casa
assinando o protocolo com essa associação quando já todos perceberam, estava
explicado e demonstrado, que essa associação ao ajudar as mulheres a ter filhos em casa
não ajudava rigorosamente nada porque não era possível proporcionar em casa os
mesmos padrões de segurança e qualidade na assistência médica e psicológica que
existia no hospital. ————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta que perdoasse mas isso era um jogo de palavras e
sendo contra o parto em casa promovia uma associação com um protocolo na Junta a
fomentar o parto em casa. Havia uma confusão muito grande porque se sabiam que era
melhor no hospital do que em casa não podiam promover que se fizesse em casa, ainda
que a mulher tivesse esse desejo. ——————————————————————
—— Ninguém estava a atacar ou a coartar a liberdade da mulher, mas na prática a
verdade era que esse protocolo não ajudava nenhuma mulher a ter uma criança em casa.
Não lhe acrescentava nenhuma qualidade, nenhuma segurança médica e psicológica,
que só existia no hospital. Portanto, isso era uma não questão. ———————————
—— O Senhor Presidente podia usar a retórica, brincar com as palavras, mas todos já
perceberam que essa associação fomentava o parto em casa e que isso podia ser mais
prejudicial para a mulher e para o nasciturno. Era uma questão objetiva e factual, quem
apoiasse essa associação para fomentar esse tipo de comportamento na vida cívica era
responsável, pelo menos moralmente, por aquilo que pudesse acontecer de mal a essas
pessoas. Do mesmo modo que se o Senhor Presidente fomentasse a prática de atividade
desportiva na Freguesia era responsável por melhor qualidade de vida e melhor saúde
das pessoas. Era tão simples como isso. ————————————————————
—— A legitimidade que a Junta tinha para decidir num determinado sentido era a
mesma que os que ali estavam eleitos pelo povo tinham para mostrar e defender o seu
ponto de vista e a sua opinião. ———————————————————————
—— Membro José IVIoreira da Silva (PSD) disse que não ia intervir mas a intervenção
do Senhor Presidente da Junta de Freguesia exigia que dissesse alguma coisa. ————
—— A proposta era como era, as pessoas que quisessem ter o parto em casa
continuariam a ter. Não era porque a associação estava nos Anjos e não estava em
Alvalade, não fossem por aí. Outra coisa era a Freguesia juntar-se a algo que não era da
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Tinha-se discutido tudo e mais alguma coisa mas ninguém se referiu aos três anos.
Baixassem para um ano e se calhar poderiam falar. ———————————————
—— Membro Ana Regedor (PS) disse que existia cada vez mais uma preocupação
com a humanização do parto e que não era necessariamente a defesa de um parto em
casa. Em Portugal a humanização do parto devia respeitar a vontade da mulher, que
tinha essa liberdade de escolher. Devia-se garantir que era efetuado em segurança para a
mãe e para o filho e devia ser integrado no SNS. ————————————————
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—— Noutros países havia mecanismos de intervenção do SNS nos partos em casa.
Pensava que em Portugal, mas estavam ali médicos que com certeza saberiam melhor,
ainda não existiam esses mecanismos de acompanhamento pelo SNS aos partos em
casa. Isso sim seria obter segurança. —————————————————————
—— Era permitido também no SNS que a mulher pudesse ser acompanhada por uma
doula, mas garantindo também a segurança da mulher que em Portugal ainda era em
ambiente hospitalar. ———————————————————————————
—— Não a chocava que existissem associações a querer defender essa progressiva
abertura para que o SNS passasse a integrar os partos em casa, mas de momento não era
seguro, por essas questões todas que já se falaram. ———————————————
-— Apelava a que associações como essa, que defendiam o parto em casa, também
defendessem que o SNS integrasse todas essas reivindicações.-——————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que se revia na posição transmitida
pelo MIembro Afonso Moreira. Também estava bastante dividido em relação a essa
matéria. Não era a primeira vez que tinham uma longuíssima discussão sobre esse tema.
—— Se por um lado a liberdade era para si o bem mais essencial, aquilo que lhe servia
de referência absoluta, não era menos verdade que a promoção, a apologia, a simpatia
mais ou menos intensa que uma associação podia ter relativamente a um método de
parto incentivava a sua própria procura. Sempre assim acontecia e, incentivando a sua
própria procura, aumentava as circunstâncias de risco. Isso parecia absolutamente
inquestionável.————————————————————————————-—
—— Havia muitas coisas que a Lei não proibia mas que não deviam ser incentivadas por
isso. Por exemplo estava aflito para fumar e não podia fumar ali, o que não significava
que estivesse à espera de existirem organizações que incentivassem o seu vício.————
-— Dado que estava dividido não iria votar favoravelmente a proposta e sim abster.-—
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 399/2018, tendo a Assembleia deliberado rejeitar,
por maioria, com 7 votos contra (PSD e CDS-PP), 6 votos a favor (PS) e 5 abstenções
(2PS, CDU e BE). ————————————————————————————
—— Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 293/2020, relativa à
submissão da celebração de adenda ao Protocolo de Colaboração, outorgado entre
a Freguesia de Alvalade e o Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus em 4 de
julho de 2020, a autorização pela Assembleia de Freguesia. ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era uma adenda ao protocolo
apresentado à Assembleia de Freguesia na última sessão e tinha única e exclusivamente
que ver com o facto de se passar para a responsabilidade do clube o campo de jogos da
Avenida dos Estados Unidos da América.———————————————————
—— Não estava no protocolo anterior porque havia uma certa urgência em assinar o
protocolo o mais depressa possível. Em função do Covid o clube precisava de alguma
assistência mas na altura o campo não estava disponível para ser cedido ao clube, uma
vez que ainda estava cedido aos Corvos XXI. O que se fazia era uma atualização ao
protocolo no sentido do Clube dos Coruchéus, uma associação que tinha desempenhado
um papel importante nos últimos meses e depois de ter sido reformulada, que era uma
grande ajuda da comunidade no âmbito da distribuição alimentar do Covid 19 e que
tinha recuperado grande parte da sua atividade cultural e desportiva, passar a fazer a
gestão do campo desportivo da Avenida Estados Unidos da América. ————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que se queria congratular por
finalmente ter um protocolo com uma associação da Freguesia e por isso votaria a favor.
Passou a noite toda e só no último ponto um protocolo com uma associação da
Freguesia. Votaria com todo o gosto. —————————————————————
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-— Talvez entretanto o Senhor Presidente da Junta pudesse esclarecer uma dúvida,
porque não percebia os considerandos da proposta. Falava-se muito dos Corvos XXI
mas depois o protocolo não tinha nada a ver com os Corvos XXI. Presumia que os
Corvos XXI estivessem ultrapassados e passava ao clube dos Coruchéus. Por si tudo
bem, só gostava que pudesse ser esclarecido esse facto para que os Corvos XXI
ficassem esquecidos na história. ———————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era evidente o PSD não estar preparado
para governar a Junta de Freguesia de Alvalade, porque o Membro José IMoreira da
Silva insistia em discriminar as associações que não tendo origem na Freguesia
passavam a fazer parte da vida da Freguesia. ——————————————————
-— Significava que se por acaso o PSD vencesse as eleições no próximo ano havia um
conjunto de associações que faziam parte da comissão social de Freguesia de Alvalade e
o Membro José Moreira da Silva achava que não deviam fazer parte. Isso significava
que esse partido não podia governar a Junta de Freguesia. ————————————
—— Em relação aos Corvos XXI dizer que a parte dos considerandos servia
precisamente para explicar a razão de ser da proposta. Lendo os considerandos o
Membra José IVIoreira da Silva havia de entender que o histórico servia para explicar a
razão de ser para o campo de jogos dos Estados Unidos da América deixar de ser cedido
aos Corvos XXI e passar a ser cedido aos Coruchéus. ——————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 293/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar
por unanimidade.————————————————————————————
—— Disse que já começavam a estar experientes no modelo digital e se as coisas
corriam bem era porque o dispositivo estava bem montado. Queria saudar uma vez mais
o Daniel, que era um suporte absolutamente indispensável. Queria uma vez mais
destacar pela competência e pela dedicação que já habituara a Assembleia.-—————
—— Submeteu à votação a Ata em minuta relativa às deliberações tomadas na presente
reunião, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ————————
—— Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e três
horas e quarenta e cinco minutos. ——————————————————————
—— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da Mesa presentes. —————————————————————
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