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Exmo. Senhor 

Vice-Presidente da Assembleia da 

República 

Grupo Parlamentar do PSD 
 
 
 
Of. nº 102/12ªCCCJD/2016                                     13-05-2016 
 

Assunto: Petição nº 63/XIII/1.ª - Relatório Final 

 
 
 

Junto remeto a V.Exa. o Relatório Final da Petição n.º 63/XIII/1 - ,apresentada por Liliana 

Escalhão e Teresa Ferreira, entre outros, (Primeiros Andar) “Solicitam a intervenção da 

Assembleia da República no sentido de impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja 

vendido”, aprovado por unanimidade na reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, 

Juventude e Desporto, realizada no dia 11-05-2016. 

 

  Com a expressão dos meus melhores cumprimentos, 

 
A Presidente da Comissão, 
 
 
 
 

(Edite Estrela) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12742
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AssEMBLEIA DA R EPú BLICA 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

Relatório Final 

Petição n.º 63/XIII/1.!! 

Assunto: 

l.º Peticionário: 
Liliana Maria Ferreira 
Vieira Escalhão 

N.º de assinaturas: 7196 

Solicita a intervenção da Assembleia da República no sentido de impedir que o Ateneu 
Comercial de Lisboa seja vendido. 
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AssEMBLEIA DA }ÇEPúBLICA 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

I - Nota Prévia 

A presente Petição, subscrita por Liliana Maria Ferreira Vieira Escalhão e outros, que 

conta, à data do presente relatório, com 7196 a~sinaturas, deu entrada na Assembleia 

da República a 23· de fevereiro de 2016, tendo baixado à Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto enquanto comissão competente na matéria. 

Na reunião ordinária da Comissão, realizada no dia 17 de março, após apreciação da 

respetiva nota de admissibilidade, a Petição foi definitivamente admitida e nomeado 

como ~e I ator o Deputado ora signatário para a elaboração do presente relatório. 

A audição dos peticionários, obrigatória nos tennos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição (LDP), realizou-se no dia 19 de. abril, tendo· sido 

especificados os motivos da apresentação da presente petição. 

Paralelamente, relativamente ao conteúdo da petição, foram executadas diligências 

com vista à pronúncia por parte do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Deputado Municipal Ricardo Robles (BE)

Assembleia Municipal de Lisboa e Vereador Carlos Moi'Jra (PCP)- Câmara Municipal de 

Lisboa. 

11 -Objecto da Petição 

Os peticionários vêm solicitar a intervenção da Assembleia da República no sentido de 

impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja vendido.' 
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Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

É referido na petição em análise que "O Ateneu Comercial de Lisboa foi fundado por 

um grupo de empregados do comércio, em 10 de junho de 1880, que lhe imprimiram 

um caráter eminentemente cultural,. .. ". 

Posteriormente, o Ateneu Comercial de Lisboa também foi palco de atividades 

recreativas e desportivas e ainda são lembrados alguns " atletas que o Ateneu criou, 

filhos da comunidade local, subtraídos a um destino de desgraça, agraciados com 

troféus olímpicos e medalhas de mérito desportivo." 

Não foram só os associados que puderam beneficiar dos serviços prestados no Ateneu, 

pois este assumiu ao longo do tempo um papel fundamental junto de uma 

"comunidade residente maioritariamente precária na satisfação das necessidades". 

Com mais de 130 anos de existência, o Ateneu tem desenvolvido um trabalho 

meritório e que tem sido reconhecido ao longo do tempo, por nomes incontornáveis 

da nossa história .. 

O Ateneu é uma Instituição de Utilidade Pública, por Decreto de 23 de junho de 1926 

e, na sequência de um conjunto de adversidades encontra-se agora numa situação de 

insolvência " e as suas instalações são brilhos nos olhos da especulação imobiliária e 

·outros interesses incompatíveis com o propósito com que foi imaginado e mantido". 

Assim sendo, os peticionários salientam que " o Ateneu deverá persistir fiel aos seus 

objetivos: proporcionar à comunidade onde se insere a prática de atividades de 

natureza cultural, recreativa, desportiva e de educação física." 
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AssEMBLEIA DA !QlPúBLICA 

Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

Reclamam "um Ateneu vivo, capaz de se auto financiar, aberto à sua comunidade e à 

satisfação das necessidades desta" recuperando, desta forma, os fins a que foi 

destinado pelos seus fundadores. 

111- Análise da Petição 

De acordo com a Nota de Admissibilidade da petição e, passando a citar: 

O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se 

identificada a subscritora, estando também presentes os demais requisitos formais 

estabelecidos no artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, 

de 10 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto. 

Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta niatéria, na presente Legislatura. 

A matéria peticionada pode inserir-se nas funções de fiscalização dos atos do Governo 

e da Administração por parte da Assembleia da República. 

IV- Diligências efectuadas pela Comissão 

a) Pedidos de informação 

Ao abrigo do disposto nos nºs 4 e 5 do artigo 20º, conjugado com o artigo 23º Lei de 

Exercício do. Direito de Petição foram questionados o Presidente da Câmara Municipal 

de Lisboa, o Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, o Deputado Municipal 

Ricardo Robles (BE)- Assembleia Municipal de Lisboa e o Vereador Carlos Moura (PCP) 

- Câmara Municipal de Lisboa, para que se pronunciassem sobre o conteúdo da 

presente petição no prazo máximo de 20 dias. 
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Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

Na sequência do pedido de informação dirigido pela Comissão de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto, responderam a Câmara Municipal de Lisboa e o 

Vereador Carlos Moura (PCP) - Câmara Municipal de Lisboa, cujos documentos se se 

encontram disponíveis na página internet da Comissão. 

Até ao· momento da execução deste Relatório, a Comissão de Cultura, Comunicação, 

Juventude e Desporto ainda não recebeu resposta ao pedido de informação dirigido ao 

Presidente da Junta de Freguesia de Arroios e ao Deputado Municipal Ricardo Robles 

(BE) - Assembleia Municipal de Lisboa. 

b) Audição dos peticionários 

No dia 19 de abril procedeu-se à audição de Liliana Escalhão e Teresa Ferreira em 

representação dos peticionários. 

A ata da Audição elaborada pelos serviços da Comissão destaca o seguinte: 

As peticionárias fizeram uma breve exposição da situação que justificou a 

apresentação da· Petição na Assembleia da República e elencaram as várias diligências 

que tomaram desde 2012, altura em que negociaram o arrendamento de um espaço 

de restauração no Ateneu- Primeiro Andar. 

O documento que serviu de base à exposição encontra-se disponível na página 

internet da Comissão. 

Intervieram, de seguida, os Senhores Deputados Sérgio Azevedo (PSD), Gabriela 

Canavilhas (PS}, Jorge Campos (BE), João Pinho de Almeida (CDS-PP} e Ana Mesquita 

(PCP), que manifestaram, globalmente, o seu apoio relativamente à iniciativa e 

colocaram algumas questões. 
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Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

Em resposta, as peticionárias afirmaram que o Ateneu é um espaço viável e 

sustentável, sendo bem gerido, lembrando que se encontram ali empresas instaladas e 

que existem vários espaços que são alugados para eventos. 

Fizeram ainda referência ao desaparecimento do espólio do Ateneu, que inclui trofeus, 

livros, lustres, mobiliário, etc., desconhecendo-se o seu paradeiro, e esclareceram que 

não se conhece qualquer plano de recuperação, mas apenas um plano de venda. 

Terminaram, referindo que nunca conseguiram ter acesso aos estatutos do Ateneu, 

apesar de várias sol icitações nesse sentido, e reafirmaram que a insolvência não é a 

solução adequada para o Ateneu Comercial de Lisboa. 

A documentação da audição, incluindo a gravação áudio, encontra-se disponível na 

página internet da Comissão. 

V - Opinião do Relator 

Considera o ora signatário não dever, no presente relatório, emitir qualquer juízo de 

valor sobre a pretensão formulada pelos peticionários, deixando essa faculdade ao 

critério individual de cada deput ado. 
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Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

VI- Conclusões 

Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comun icação, Juventude e Desporto emite o 

seguinte parecer: 

1. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se 

devidamente identificados os peticionários. Estão preenchidos os demais 

requisitos formais e de tramitação definidos no artigo 9º da Lei de Exercício do 

Direito de Petição (LDP); 

2. A petição é assinada por um total de 7196 peticionários, pelo que cumpre os 

requisitos para apreciação no Plenário da Assembleia da república, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LDP; 

3. Deve ser remetida cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos 

Parlamentares e ao Governo, para eventual apresentação de iniciativa 

legislativa ou tomada de outras medidas, nos termos do artigo 19º da LPD; 

4. O presente Relatório deverá ser remetido ao Senhor Presidente da Assembleia 

da República, nos termos do n.º 8 do artigo 17.º e do n.º 2 do artigo 24.º da 

LDP. 

S. Deve a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, dar 

conhecimento do presente relatório aos peticionários, de acordo com o 

disposto no artigo 8.º da LDP. 

Palácio de São Bento, 11 maio 2016 

O Deputado Autor do Parecer A Presidente da Comissão 

~tQ.~ do ( Edite Estrela) 
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