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REQUERIMENTO APRESENTADO PELO ELEITO DA CDU AO PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA DO AREEIRO (AFA). 

 

Exmo. Presidente da Mesa da AFA, 

Considerando: 

1) Que a presente Freguesia do Areeiro resulta da fusão da antiga Freguesia do Alto do Pina 
com a antiga Freguesia de S.João de Deus, por força da lei 56/2012 de 8 de Novembro; 

2) Que se presume que a Junta de Freguesia do Areeiro é depositária dos arquivos da extinta 
Junta de Freguesia do Alto do Pina e da extinta Junta de Freguesia de S.João de Deus; 

3) Que a actual Assembleia de Freguesia do Areeiro formou uma Comissão Permanente para 
acompanhar os problemas do Bairro Portugal Novo, sito na extinta freguesia do Alto do 
Pina, e que esta Comissão não possui qualquer documentação própria sobre aquele Bairro. 

4) Que chegou ao conhecimento da CDU ter sido iniciada, em Março de 1995 (vide Fig.1 na 
página seguinte), uma iniciativa da Junta de Freguesia do Alto do Pina com “vista à 
regularização do Bairro Portugal Novo”, que envolveu, pelo menos, a realização de um 
censo populacional; 

5) Que chegou ao conhecimento da CDU que terá sido convocada uma reunião extraordinária 
da Assembleia de Freguesia do Alto do Pina para 10.04.1995 para tratar de questões 
relacionadas com a iniciativa referida no nº anterior; 

6) Que chegou ao conhecimento da CDU ter sido iniciado, em Janeiro de 1999 (vide Fig.2 na 
página seguinte), um processo coordenado entre o Instituto Nacional de Habitação e a 
Junta de Freguesia do Alto do Pina com vista à eleição de uma Direcção da Cooperativa de 
Habitação responsável pela edificação do Bairro. 

Vem o eleito da CDU na Assembleia de Freguesia do Areeiro requerer que V.Exa. solicite 
formalmente ao Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro os seguintes elementos e, logo que os 
receba, forneça cópias deles aos membros da Comissão Permanente supracitada. 

A) Cópia dos documentos à guarda da Junta de Freguesia do Areeiro que registam a 
tramitação, os resultados apurados e as conclusões da iniciativa referida no nº4; 

B) Cópia da ata da reunião referida no nº5 ou de qualquer outra posterior, da Assembleia de 
Freguesia do Alto do Pina ou do Areeiro, que tenha tido como tema o Bairro Portugal Novo; 

C) Cópia dos documentos à guarda da Junta de Freguesia do Areeiro que registam a 
tramitação, os resultados apurados e as conclusões do processo referida no nº6; 

D) Resposta à seguinte pergunta: a documentação referida nas alíneas anteriores era, à data 
de Dezembro de 2017, do conhecimento do Presidente e/ou de algum dos vogais da actual 
Junta de Freguesia do Areeiro? 

E) Resposta à seguinte pergunta: tem a Junta de Freguesia do Areeiro notícia ou conhecimento 
de alguma vistoria ou avaliação formal, realizada após 1999, pela autarquia ou por outra 
autoridade, tendo em vista o apuramento das condições de salubridade, integridade 
estrutural ou segurança contra fogo de todos ou alguns dos edifícios que constituem o 
Bairro Portugal Novo, ou da segurança das respectivas redes de distribuição de gás, 
electricidade e água? 

F) Resposta à seguinte pergunta: tem a Junta de Freguesia do Areeiro conhecimento de qual 
é o actual proprietário do terreno onde se situam os edifícios do Bairro Portugal Novo? Se 
sim, qual é ?  

Atentamente, 
 (João Manso Pinheiro) 

Lisboa, 19.06.2018. 

JFA  - Joao Agostinh
Carimbo
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