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Reunião ordinária de 23 de junho de 2022 
 

 
A Assembleia de Freguesia de Alcântara reuniu, em sessão ordinária, no dia 23 de junho de 2022, 

quinta-feira, pelas 21h00 e 05 minutos, na Junta de Freguesia de Alcântara, sita na Rua dos Lusíadas, 

n.º 13, em Lisboa, com a presença dos membros constantes na folha de presenças anexa a esta ata. - 

Antes do início da Ordem de Trabalhos, a Assembleia aprovou, por unanimidade, os pedidos de 

substituição apresentados por: -------------------------------------------------------------------------------------

David Miguel dos Reis Ferreira, membro eleito pelo Partido Socialista (PS), que foi substituído nesta 

sessão pela candidata seguinte, na ordem da respetiva lista, Isabel Fernanda de Sola Morais; ---------

Vasco Luís de Almeida Antunes, membro eleito pelo Partido Socialista (PS), que foi substituído nesta 

sessão pelo candidato seguinte, na ordem da respetiva lista, Jorge Luís Pacheco Ramos. ---------------

Não se encontrando a Mesa completa, a sua Presidente designou Jorge Luís Pacheco Ramos para 

substituir o elemento ausente, o 2.º secretário. ----------------------------------------------------------------

No Período de Antes da Ordem do Dia foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------

1) Voto para incitar a Junta de Freguesia a reclamar pela beneficiação da Estação Ferroviária de 

Alcântara-Mar, apresentada pelo CDS-PP, rejeitado com 8 votos contra (7 do PS, 1 do PSD), 4 votos a 

favor (2 do CDS/PP, 1 da CDU, 1 da IL). --------------------------------------------------------------------------

2) Voto de Saudação: desporto em Alcântara, apresentado pelo PS: aprovado por unanimidade. ------

3) Voto de Saudação à Marcha de Alcântara e à Sociedade Filarmónica Alunos Esperança, apresentado 

pelo PS, aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------

4) Recomendação para a convocação de reunião pública extraordinária para apresentação e 

informação, por parte da CML, dos planos urbanísticos e de infraestruturas de mobilidade, relativos 

à expansão da linha vermelha do metropolitano de Lisboa a Alcântara, apresentada pela IL, rejeitada 

por 7 votos contra (7 do PS), 5 votos a favor (1 do PSD, 1 da IL, 1 da CDU 2 do CDS/PP). ----------------

A recomendação n.º 5 - Recomendação de alteração ao Regimento da Assembleia de Freguesia - 

Transmissão Online, apresentada pela IL, foi retirada pelo seu proponente. -------------------------------

Relativamente à Ordem de Trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------

Ponto 2) Autorizar a celebração de um Protocolo de Colaboração com a Associação de Radioamadores 

da Região de Lisboa (ARRLx), nos termos da Proposta n.º 176/2022, e ao abrigo do previsto na alínea 

j) do n.º 1, do artigo 9.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 



Ponto 3) Autorizar a celebração de um Contrato de Delegação de Competências, entre o Município de 

Lisboa e a Freguesia de Alcântara, nos termos da Proposta n. º 200/2022, e ao abrigo do previsto na 

alínea g) do n. º 1 do artigo 9.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------

Após a sua leitura, foi esta ata colocada a votação, tendo sida aprovada por unanimidade. ------------ 

Alcântara/Lisboa, 23 de junho de 2022 --------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

A Presidente:  
 
 
 
A 1.ª Secretária:  
 

 
 


