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--------------- ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE ---------------------  
----- SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
ALVALADE, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E TREZE.  -----------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ ATA NÚMERO UM ---------------------------------------  
----------------------------------- (Mandato 2013-2017)  ---------------------------------------  
----- No dia vinte e três de outubro de dois mil e treze reuniu, nas instalações sitas na 
Rua Ernesto Vasconcelos número oito, a Assembleia de Freguesia de Alvalade, sob a 
presidência do Senhor Presidente eleito, no ato eleitoral de vinte e nove de setembro 
de dois mil e treze, André Moz Caldas. -------------------------------------------------------  
----- Eram vinte e duas horas e quinze minutos.  ---------------------------------------------  
----- O Senhor Presidente eleito referiu que a primeira reunião da Assembleia de 
Freguesia de Alvalade se destinava a eleger os Vogais do Executivo da Junta de 
Freguesia de Alvalade, por proposta do Presidente eleito, e a Mesa da Assembleia de 
Freguesia de Alvalade para o mandato 2013/2017. ------------------------------------------  
----- Competia, nos termos da Lei, ao Presidente eleito para a Assembleia de 
Freguesia de Alvalade apresentar à Assembleia uma proposta de constituição do 
Executivo, mas antes disso perguntava à Assembleia, na ausência de Regimento, se 
algum dos Membros da Assembleia eleitos se opunha a que a eleição se fizesse por 
listas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Verificando não haver oposição de nenhum dos presentes, apresentou a proposta 
de lista dos Vogais para o Executivo da Junta de Freguesia de Alvalade, assim 
constituída: ----------------------------------------------------------------------------------------  
----- Ana Cláudia Figueiredo de Oliveira; --------------------------------------------------  
----- Igor Boal Roçadas; ------------------------------------------------------------------------  
----- Rosa Maria Gomes Lourenço; ----------------------------------------------------------  
----- José Pedro Pires Ferreira; ---------------------------------------------------------------  
----- Cláudia Maria Marques Cláudio; ------------------------------------------------------  
----- Ricardo de Carvalho Varela. ------------------------------------------------------------  
----- Seguidamente, disse que os Membros da Assembleia de Freguesia seriam 
chamados pela ordem consagrada pelo método de Hondt e que lhes seria facultado um 
boletim de voto com as opções “sim”, “não” ou “abstenção”. -----------------------------  
----- Terminada a eleição por voto secreto e verificados publicamente os resultados, a 
Assembleia deliberou, por maioria, com dez votos a favor, dois votos contra e seis 
abstenções, aprovar a lista de Vogais para o Executivo.  --------------------------------  
----- Seguidamente, comprovada a sua identidade e legitimidade, tomaram posse 
como Membros da Assembleia de Freguesia de Alvalade:  --------------------------------  
----- Pela Coligação Democrática Unitária (CDU), Pedro Miguel Gomes Bastos; ----  
----- Pela Coligação Democrática Unitária (CDU), Maria da Graça Barata Nini 
Mexia; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Mário Joaquim Gomes Branco; ---------------------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), José Alberto da Conceição Reis; ---------------------  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Maria Cristina Alves Campos; -----------------------  
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----- Pelo Partido Socialista (PS), António Diogo de Carvalho Gongó Carvalheda; -  
----- Pelo Partido Socialista (PS), Mário Rui Peixoto dos Reis Costa; ------------------  
----- O Senhor Presidente da Junta, André Moz Caldas, informou que tinha sido 
apresentada a seguinte lista, única, para a constituição da Mesa da Assembleia de 
Freguesia de Alvalade:  --------------------------------------------------------------------------  
----- Presidente – Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré; ------------------------------------  
----- Primeiro Secretário – José Alberto da Conceição Reis; -----------------------------  
----- Segunda Secretária – Margarida Alexandre do Nascimento Afonso. ------------  
----- Terminada a eleição por voto secreto e verificados publicamente os resultados, a 
Assembleia deliberou, por maioria, com dez votos a favor, dois votos contra e seis 
abstenções, aprovar a lista apresentada para constituição da Mesa da Assembleia 
de Freguesia.  -------------------------------------------------------------------------------------  
----- Neste momento, Luis Filipe Nunes Coimbra Nazaré assumiu a Presidência da 
Assembleia de Freguesia de Alvalade, acompanhado na Mesa pelo Primeiro 
Secretário, José Alberto da Conceição Reis, e pela Segunda Secretária, Margarida 
Alexandre do Nascimento Afonso.  ------------------------------------------------------------  
----- O Senhor Presidente da Assembleia, no uso da palavra, começou por dizer que 
era uma honra poder desempenhar o cargo, relativamente ao qual procuraria fazer 
com zelo e rigor durante o mandato. -----------------------------------------------------------  
----- Disse que em primeiro lugar queria fazer uma saudação aos cidadãos de 
Alvalade.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Era uma nova Freguesia, que agregava três antigas Freguesias, que tinha alguma 
homogeneidade e que, principalmente ao seu Executivo, mas também à Assembleia, 
se colocariam desafios particularmente importantes. Havia um conjunto de coisas 
para organizar, para agrupar, havia um conjunto de tarefas novas e importantes que o 
Executivo iria herdar por via da transferência de competências por parte da CML. A 
responsabilidade que os órgãos eleitos tinham, quer o Executivo, quer a Assembleia 
de Freguesia, perante os cidadãos de Alvalade era muito grande. -------------------------  
----- Pela sua parte e seguramente que pelos seus colegas da Mesa, assim como 
certamente por todos os que pertenciam à Assembleia de Freguesia e, por maioria de 
razão, por parte do Executivo, o sentimento de responsabilidade para com os cidadãos 
de Alvalade estaria presente e iria com certeza animar a participação e a vontade de 
fazer da nova Freguesia uma grande Freguesia de Lisboa, onde fosse bom viver. Já 
era bom viver nas três Freguesias, mas onde fosse ainda melhor viver e onde a 
qualidade de vida dos cidadãos melhorasse a cada dia que passava. ----------------------  
----- Saudou todos os Membros da Assembleia de Freguesia, de todas as forças 
políticas, desejando-lhes a maior sorte. Podia-lhes assegurar que da parte da Mesa da 
Assembleia a participação de todos era considerada absolutamente indispensável. 
Todos não eram bastantes para contribuir para esse propósito comum que os animava, 
o de servir os cidadãos de Alvalade. -----------------------------------------------------------  
----- O Senhor Presidente da Junta fez a seguinte intervenção: -------------------------  
----- “Exmo. Senhor Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ------  
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----- Exmo. Senhor Representante do Secretário-Geral da União Geral dos 
Trabalhadores, ------------------------------------------------------------------------------------  
----- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Alvalade, ----------------  
----- Exmos. Senhores Antigos Presidentes das Juntas e das Assembleias de Freguesia 
de Alvalade, Campo Grande e São João de Brito, -------------------------------------------  
----- Exmos. Senhores Vogais da Junta de Freguesia de Alvalade, ------------------------  
----- Exmos. Senhores Membros da Assembleia de Freguesia de Alvalade, -------------  
----- Ilustres convidados, -------------------------------------------------------------------------  
----- Queridas amigas e caros amigos, ---------------------------------------------------------  
----- Minhas senhoras e meus senhores, -------------------------------------------------------  
----- É com incontida alegria, enorme honra e profunda humildade, que assumo as 
funções de Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, na sequência das eleições 
do passado dia 29 de Setembro. ----------------------------------------------------------------  
----- As urnas exprimiram de forma transparente e clara a vontade popular de 
mudança, tendo depositado a responsabilidade sobre o Partido Socialista de encabeçar 
o processo de diálogo que conduziu a uma solução estável e abrangente de 
governação para enfrentar os desafios que se avizinham. -----------------------------------  
----- As eleições ficaram para trás e a disputa que normalmente as caracteriza e 
enforma foi saudavelmente seguida por um processo de diálogo em que todas as 
forças políticas puderam mostrar grande maturidade democrática e genuína 
preocupação com a Freguesia de Alvalade e com os seus moradores e visitantes. ------  
----- Permita-me, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, que o felicite pela 
sua eleição e dos ilustres Secretários que o acompanham e que deixe, em nome da 
Junta de Freguesia recém-eleita, toda a disponibilidade para o acompanhar, tornando 
os trabalhos desta Assembleia de Freguesia e o seu pulsar democrático mais profícuos 
e ágeis. A eleição de V. Exa. para presidir a esta Assembleia, para além da pessoal 
satisfação que me provoca, honra a Freguesia de Alvalade e qualifica todos os 
titulares do poder autárquico no âmbito dos seus órgãos. Na pessoa de V. Exa. 
cumprimento todos os membros da Assembleia de Freguesia ora instalada, de todas as 
forças políticas, convicto da energia e empenho que depositarão nas suas tarefas, num 
mandato de elevada responsabilidade. ---------------------------------------------------------  
----- Aos membros da Junta a que presido faço votos de coragem, uma vez que 
tripular este empreendimento não será tarefa fácil e exigirá de cada um de nós o 
máximo das nossas qualidades e o mínimo dos nossos defeitos. --------------------------  
----- Ser a primeira Junta de Freguesia de Alvalade na sequência da reorganização 
administrativa da cidade de Lisboa - ser a Junta que, afinal, tem o dever de 
concretizar essa reforma - é uma tarefa honrosa, mas profundamente exigente.  --------  
----- Cabe-nos reorganizar toda a estrutura da Junta de Freguesia, sem que nesse 
processo a população seja afetada pela profunda reestruturação que é mister que se 
opere. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Cabe-nos preparar e executar a transferência de um conjunto muito significativo 
de responsabilidades e meios, humanos e financeiros, que virão da Câmara Municipal 
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de Lisboa para a Junta, atualizando todo o potencial da reforma legislada e 
minimizando todos os seus riscos. -------------------------------------------------------------  
----- Cabe-nos, acima de tudo, trazer um território planificado na primeira metade do 
século XX para o século XXI. ------------------------------------------------------------------  
----- Para tanto, precisamos de todos quantos se entregaram às Juntas de Freguesia 
que acabam de ser extintas e de todos quantos se queiram juntar a esta tarefa. 
Alvalade é a Freguesia mais infraestruturada da cidade, havendo nela múltiplos 
parceiros disponíveis para a realização deste desafio. ---------------------------------------  
----- Desde logo, a Universidade. Alvalade acolhe no seu seio a maior Universidade 
do País e uma das maiores da Europa. Foi nessa Universidade que me formei, por 
duas vezes, e é nela que ainda hoje desenvolvo os meus saberes e colaboro no 
desenvolvimento dos saberes dos mais novos. É com essa Universidade que quero 
que a Freguesia estreite laços, para que a Cidade Universitária não seja uma cicatriz 
no território, mas um imenso prado aberto a todos e de que todos possam beneficiar. -  
----- Por isso é para mim tão significativa a presença aqui hoje do Diretor da 
Faculdade de Direito, morador da nossa Freguesia e de quem sou humilde discípulo. 
A presença de V. Exa., para além de uma subida honra, é um importante sinal de 
aproximação da Universidade à Cidade, na escala simples de uma Freguesia 
inclusiva, sem fronteiras internas e orgulhosa das suas instituições. ----------------------  
----- A Junta deve ser um polo de agregação em rede do conjunto das forças vivas 
nela instaladas. Podemos não ter muito dinheiro, mas temos criatividade de sobra para 
ajudar as imensas instituições que operam neste território a colaborar entre si, 
potenciando as necessárias sinergias à execução de uma política pública 
financeiramente sustentável e com grande valor acrescentado. Essas forças vivas - 
culturais, desportivas, sociais, sindicais - mostraram grande abertura para o trabalho. 
Com elas, como fui dizendo ao longo dos últimos meses, Alvalade aspira a ser uma 
capital da cultura dentro da capital do País, uma capital do desporto dentro da capital 
do País, uma capital da educação dentro da capital do País. Enfim, a capital que 
ambicionar ser e tivermos a capacidade de fundar. As instituições e coletividades têm, 
nesta Junta de Freguesia um parceiro atento e disponível, agregador e solidário, para 
que os seus objetivos e os de Alvalade encontrem sucesso. --------------------------------  
----- Saliento, a este propósito, a presença da União Geral dos Trabalhadores, sediada 
em Alvalade, que nos honra com a sua presença nesta cerimónia. ------------------------  
----- Não maçarei os presentes com um rol de propostas programáticas. O tempo delas 
foi o da campanha eleitoral. ---------------------------------------------------------------------  
----- Referirei apenas que Alvalade terá a transformação que escolheu ter. --------------  
----- Acompanharemos a criação de “Zonas 30” nas áreas predominantemente 
habitacionais. Tais intervenções visam o aumento da segurança e a devolução do 
espaço público aos residentes, através da diminuição do tráfego de atravessamento 
dos bairros. Está já em curso a obra no Bairro das Estacas e brevemente será iniciada 
a obra no Bairro de São Miguel. Posteriormente, haverá “Zonas 30” em quase todo o 
território da freguesia, nos termos do Plano Diretor Municipal. A tipologia do Bairro 
de Alvalade, rigorosamente planeada pelo Arquiteto Faria da Costa, tem 
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características ideais para a edificação deste programa concebido especificamente 
para zonas com traçado urbanístico homogéneo. --------------------------------------------  
----- Seguiremos com atenção a obra de requalificação da zona sul do Jardim do 
Campo Grande e de requalificação da piscina, cujo lançamento se avizinha breve. ----  
----- Monitorizaremos a requalificação de alguns logradouros do bairro das caixas, 
com vista à sua requalificação verde e aproveitamento ao nível do estacionamento. ---  
----- Edificaremos um Pavilhão Gimno-Desportivo para o Clube Desportivo e 
Cultural Fonsecas & Calçada e acompanharemos o Clube de Rugby de São Miguel no 
desafio que tem entre mãos de reabilitar o Complexo Desportivo Municipal de São 
João de Brito. --------------------------------------------------------------------------------------  
----- Pugnaremos pela reabilitação dos equipamentos escolares e dos seus espaços 
exteriores, bem como trabalharemos com as instituições de saúde na melhoria das 
condições de acesso da população aos cuidados prestados pelo Serviço Nacional de 
Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Estenderemos a toda a Freguesia uma política implementada pelos nossos 
antecessores no âmbito do Envelhecimento Ativo hoje conhecida como os Briosos, 
uma vez que todos têm Brio na sua idade, na sua geração e na sua vontade de manter 
uma vida ativa, mesmo quando a idade avança. ----------------------------------------------  
----- Procuraremos encetar uma política de ação social inteligente que, a par do 
auxílio aos mais carenciados de longa duração, possa identificar a pobreza 
envergonhada e a carência social emergente da crise que hoje nos assola. As nossas 
preocupações primordiais estarão no domínio alimentar, em especial no combate ao 
desperdício e na criação de uma estrutura de aproveitamento das sobras alimentares 
da restauração e hotelaria para a confeção de refeições sociais, inspirada no projeto 
re-food. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Todavia, a primeira medida que implementaremos será um Balcão de 
Atendimento especializado para arrendatários, assente em duas políticas 
fundamentais: o aconselhamento jurídico aos inquilinos, em especial aos mais idosos 
e um balcão de candidaturas ao subsídio municipal de arrendamento, através do qual 
os cidadãos poderão instruir os processos de candidatura eletrónicos a partir da Junta 
de Freguesia. Este programa a que chamamos Renda Digna combaterá o flagelo da 
erosão do direito à habitação que decorre da fúria que tomou o poder legislativo no 
nosso País. -----------------------------------------------------------------------------------------  
----- A uma Lisboa Anti-Crise proposta pelo Presidente da Câmara Municipal 
António Costa e pela Presidente da Assembleia Municipal Helena Roseta juntaremos 
uma Alvalade Anti-Crise. -----------------------------------------------------------------------  
----- Resta-me agradecer a todos a confiança em nós depositada e exprimir a firme 
convicção de honrar as expectativas que a nosso respeito foram criadas e os 
compromissos que assumimos. -----------------------------------------------------------------  
----- A vida pública assenta, sempre assentou, na confiança e na amizade. Ao poder 
local cabe ser o esteio dessa relação de confiança e o rosto sorridente dessa amizade. 
Saibamos todos honrar a nossa tradição e cumprir o nosso dever. -------------------------  
----- Muito obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------  
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----- Membro Valdemar Salgado (PSD) fez a seguinte intervenção: --------------------  
----- “Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, ----------------------------  
----- Senhores Secretários, -----------------------------------------------------------------------  
----- Senhor Presidente da Junta de Freguesia, -----------------------------------------------  
----- Minhas Senhoras e Meus Senhores, ------------------------------------------------------  
----- Não queria deixar passar este dia sem endereçar ao Presidente da nova Freguesia 
de Alvalade os meus mais sinceros votos de felicidades para os próximos quatro anos, 
esperando que o seu mandato seja, dentro do possível, se não a continuação do 
trabalho perpetuado pelos antigos Presidentes das Juntas que hoje se extinguem, pelo 
menos um trabalho em prol dos moradores que tiveram o privilégio de representar. ---  
----- Quero também afirmar que saio com a consciência do dever cumprido. Foram 
doze anos de intenso e dignificante trabalho. Penso que os moradores do Campo 
Grande sentiram que havia alguém que tudo tentou para os beneficiar, quer a nível 
social, quer a nível do ambiente urbano. ------------------------------------------------------  
----- Tentei que ao sair de suas casas se sentissem bem com o ambiente que os rodeia, 
tentei suavizar as suas dificuldades. ------------------------------------------------------------  
----- Nem tudo foi possível fazer, mas como sempre tenho dito, em primeiro lugar 
estão os moradores, aqueles que se cruzaram e continuarão a cruzar comigo no dia-a-
dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
----- Quero aproveitar este momento para agradecer o trabalho incansável de todas as 
funcionárias da Junta de Freguesia do Campo Grande. Sem elas não teria sido 
possível a realização de muitas das atividades que decorreram ao longo destes anos. --  
----- Quero deixar um agradecimento especial à Madalena Viana, que me aturou mais 
de perto e que foi o meu braço direito, quer na contabilidade, quer na organização dos 
recursos humanos. --------------------------------------------------------------------------------  
----- Ao terminar quero agradecer também ao Tiago Moreira de Sá e ao José Correia, 
respetivamente Secretário e Vogal do meu Executivo, toda a disponibilidade de 
tempo para me aturarem e para que tudo decorresse dentro da normalidade. ------------  
----- Mais uma vez, muito obrigado a todos.” ------------------------------------------------  
----- Membro Mariana Teixeira (PSD) fez a seguinte intervenção: ---------------------  
----- “Antes de mais quero felicitar todos os eleitos para as suas funções e desejar um 
bom mandato. -------------------------------------------------------------------------------------  
----- A minha primeira palavra, como não podia deixar de ser, é para agradecer a 
todos aqueles que confiaram no projeto que tive a honra de encabeçar, na lista da 
coligação “Sentir Lisboa”, e dar a garantia de viva voz de que tudo faremos para 
salvaguardar os interesses dos fregueses de Alvalade. --------------------------------------  
----- Contarão com uma oposição presente, ativa, participativa e atenta ao trabalho 
que será desenvolvido por este novo Executivo, na pessoa do Senhor Presidente 
André Moz Caldas. Estaremos particularmente atentos ao trabalho que será 
desenvolvido, tendo em conta a herança que lhe é deixada. --------------------------------  
----- Em democracia é muito importante perder. Assim, seremos responsáveis e 
exerceremos o nosso mandato com a legitimidade do voto que nos foi conferido. -----  
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----- Mas mais importante do que saber perder é saber ganhar. Assim, seremos 
frontais no combate ao desperdício, ao clientelismo, à partidarização, que julgo que 
não irá acontecer. ---------------------------------------------------------------------------------  
----- Esta coligação fará política na forma elevada com que sempre fez, mas traremos 
a dureza necessária ao combate sempre que estiverem em causa os interesses dos 
fregueses de Alvalade. ---------------------------------------------------------------------------  
----- A todos um bom mandato. Viva Alvalade.” --------------------------------------------  
----- Membro Cláudia Maria Cláudio (PCP) fez a seguinte intervenção: -------------  
----- “Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Alvalade, ----------------------------  
----- Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, --------------------------------  
----- Senhores Vogais, ----------------------------------------------------------------------------  
----- Caros habitantes da nossa Freguesia, ----------------------------------------------------  
----- Gostaria de iniciar a nossa intervenção saudando a presença de todos na tomada 
de posse dos novos órgãos autárquicos da nova Freguesia de Alvalade e dirigir um 
agradecimento especial aos que votaram na CDU, depositando a sua confiança no 
nosso projeto e nos nossos candidatos. --------------------------------------------------------  
----- A CDU obteve um grande resultado autárquico a nível nacional, mas também na 
Cidade de Lisboa e na Freguesia de Alvalade, tendo sido a única força política que 
aumentou o seu eleitorado, o que resulta do empenho dos militantes do Partido 
Comunista Português, do Partido Ecologista “Os Verdes”, da Intervenção 
Democrática, dos independentes e amigos que se juntaram a nós e que acreditam que 
há uma alternativa. -------------------------------------------------------------------------------  
----- É com grande orgulho que os membros do PCP eleitos para esta Freguesia na 
lista da CDU tomam hoje posse neste que vai ser um desafio para o qual esperamos 
estar preparados. ----------------------------------------------------------------------------------  
----- A nossa participação, com assento no Executivo e na Assembleia de Freguesia, 
resulta de um entendimento que procura garantir uma governabilidade saudável, 
responsável e honesta dos destinos da Freguesia, nesta grande alteração política que 
termina com a hegemonia de largos anos de governação das antigas Freguesias de 
Alvalade, Campo Grande e São João de Brito pelas mãos do PSD e CDS/PP. ----------  
----- Porque mantemos a nossa coerência, aceitámos todos os convites para dialogar e 
avaliámos outras opções, tendo recaído a nossa decisão sobre uma alternativa pela 
positiva, assumindo a responsabilidade que nos foi depositada pelos eleitores e com o 
compromisso de manter a independência dos nossos eleitos, a sua autonomia no 
desempenho das suas funções. ------------------------------------------------------------------  
----- Neste sentido, estamos em condições de dar um grande contributo para a 
Freguesia, num trabalho de proximidade e diálogo com a população que caracteriza o 
nosso trabalho autárquico, afirmando o nosso programa que apresentámos e que 
consideramos que vai ao encontro das necessidades dos fregueses e dá resposta aos 
desafios da reforma administrativa, nomeadamente no que respeita a descentralização 
de competências e verbas. -----------------------------------------------------------------------  
----- Porque as freguesias são os órgãos mais próximos da população, não deixaremos 
de estar atentos e interventivos quanto à situação atual do País, que tanto tem 
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contribuído para o empobrecimento das populações, para o aumento do desemprego, 
com incidência direta também na nossa Freguesia, decorrente de políticas desastrosas 
e medidas desajustadas, como é o caso da nova Lei dos Arrendamentos, que na 
prática é uma Lei dos despejos que afeta a nossa população e os nossos comerciantes.  
----- Terminamos afirmando que a população de Alvalade pode contar com o nosso 
trabalho, honestidade e competência. ----------------------------------------------------------  
----- Muito obrigada.” ----------------------------------------------------------------------------  
----- Membro Nuno Domingues (BE) fez a seguinte intervenção: -----------------------  
----- “Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, ----------------------------  
----- Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, --------------------------------------  
----- Senhor Presidente da Junta de Freguesia, -----------------------------------------------  
----- Senhores Vogais do Executivo da Freguesia, -------------------------------------------  
----- Senhoras e Senhores, -----------------------------------------------------------------------  
----- Em primeiro lugar quero aqui felicitar todos aqueles que foram eleitos, 
nomeadamente a força partidária mais votada pelos eleitores de Alvalade e em 
particular o seu cabeça de lista. -----------------------------------------------------------------  
----- Em segundo lugar gostaria de dizer que o Bloco de Esquerda entende que deve 
ser o PS com a sua maioria relativa a governar a Freguesia. Deve, contudo, procurar 
preferencialmente entendimentos com o BE e com PCP, fazendo assim boa 
interpretação dos resultados eleitorais. --------------------------------------------------------  
----- Em terceiro lugar quero aqui relembrar o que defende o Bloco de Esquerda, de 
forma sintética e a título de exemplo, para esta Freguesia. ---------------------------------  
----- Na área da habitação queremos que o Executivo apoie os inquilinos no processo 
de aumento das rendas, quer os de arrendamento habitacional, quer os de 
arrendamento comercial; ------------------------------------------------------------------------  
----- No que diz respeito aos espaços verdes, estaremos juntos daqueles que defendam 
a requalificação efetiva do Jardim do Campo Grande, com oferta de mais atividades 
lúdicas e de recreio aos seus visitantes vinte e quatro horas por dia. ----------------------  
----- Quanto à mobilidade, o BE de Alvalade defende a colocação de mais passadeiras 
de peões, corretamente assinaladas, e o melhoramento de toda a sinalização de forma 
a reduzir a velocidade automóvel nesta Freguesia; ------------------------------------------  
----- Relativamente à oferta cultural defendemos, designadamente na área das artes 
plásticas, o aumento de espaços de exposição nos diferentes edifícios geridos pela 
Junta de Freguesia, divulgando desta forma a arte e os artistas desta Freguesia; --------  
----- Ainda na área cultural, defendemos a criação de uma feira cultural no Jardim do 
Campo Grande onde seja possível encontrar produtos de natureza artística, gerando 
assim uma dinâmica positiva de utilização deste espaço público; -------------------------  
----- Na área da Saúde e Ação Social defendemos a constituição de equipas de 
voluntários para dar apoio a todos os idosos da Freguesia, nomeadamente durante a 
doença, materializada na forma de visitas ao domicílio, acompanhamento às 
consultas, por exemplo. Este serviço seria organizado pela Junta de Freguesia de 
Alvalade; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- Relativamente à educação e juventude, defendemos o apoio aos estudantes 
universitários, através da criação de uma bolsa de alojamento. ----------------------------  
----- Em matéria de direitos dos animais apoiamos a implementação de uma 
campanha de promoção da esterilização de cães e gatos e o estabelecimento de um 
centro de acolhimento temporário para animais de estimação para prevenção do 
abandono, enquadrados em política de respeito pelos direitos dos animais; -------------  
----- Defendemos o reforço dos mecanismos de democracia participativa. Neste 
sentido defendemos que esta Junta participe ativamente no orçamento participativo 
municipal e promova um ao nível da Freguesia; ---------------------------------------------  
----- Termino reafirmando a disponibilidade de colaboração institucional quer com a 
Mesa desta Assembleia quer com o Executivo da Freguesia de Alvalade. ---------------  
----- Muito obrigado.” ----------------------------------------------------------------------------  
----- O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções, 
informou que a próxima Assembleia de Freguesia deveria ter lugar no mês de 
dezembro. Eram quatro Assembleias obrigatórias por Lei, sendo que a última devia 
ocorrer em novembro ou dezembro. -----------------------------------------------------------  
----- A Freguesia de Alvalade, à semelhança de outras de Lisboa, teria tarefas árduas 
desde logo ao nível da agregação de funções, que decorria da junção das três 
anteriores Freguesias, Alvalade, São João de Brito e Campo Grande.  -------------------  
----- Não parecia haver possibilidade de reunir a assembleia ordinária em novembro e, 
portanto, seria em dezembro, sem prejuízo da possibilidade de poder ter que haver até 
dezembro uma qualquer assembleia extraordinária no quadro do processo de 
agregação de funções e de serviços que teria de acontecer. --------------------------------  
----- O Executivo teria tarefas árduas pela frente já nos próximos meses, porque teria 
que proceder a essa consolidação funcional e teria que apresentar propostas e fazer 
algumas escolhas relativamente, por exemplo, à sediação de serviços, uma vez que 
havia três instalações principais nas Freguesias e havia que tomar decisões 
relativamente a essa matéria e a outras, algumas até bastante interessantes, como por 
exemplo o desenho do futuro brasão para a Freguesia de Alvalade. ----------------------  
----- Tudo isso podia eventualmente, logo veriam como as coisas iriam correr, obrigar 
a terem que reunir de forma extraordinária antes de dezembro. Em todo o caso teriam 
a reunião ordinária em dezembro para apreciação e votação do Orçamento para o 
próximo exercício. --------------------------------------------------------------------------------  
----- Foi colocada à votação a ata em minuta, contendo as principais deliberações 
tomadas, tendo a mesma sido aprovada,  solicitando o Presidente um voto de 
confiança à Mesa para a sua subscrição. ------------------------------------------------------  
----- O Presidente apresentou as suas melhores saudações aos Membros da 
Assembleia de Freguesia, ao Executivo da Junta de Freguesia e aos cidadãos de 
Alvalade, dizendo que tinha sido um prazer estar na reunião. ------------------------------  
----- Seguidamente, não havendo mais intervenções, deu por encerrada a sessão.  -----  
----- Eram vinte e três horas e trinta minutos.  ------------------------------------------------  
----- Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser 
assinada pelos membros da Mesa presentes.  -------------------------------------------------  
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