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,,VOTO DE PESAR PEI.A MORTE DAAGOSTINHA BESSA LUíS"
Morreu no passado dia 3 de Junho, na sua casa no Porto, vítima de doença prolongada, Maria Agostinha Feneira
Teixeira Bessa (Amarante, Vila Meã, 15/10/ de 1922
Porto, 3 /06 de 2Ol9),escritora com o nome literário de
Agostinha Bessa LuÍs. lniciou muito nova o seu interesse pelos livros e pela literatura, descobrindo na biblioteca do
avô matemo, os dássicos da literafura espanhola, francesa e inglesa, marcantes na sua forma$o literária, Em 1932
vai para o Porto esfudar, onde passa parte da adolesoência, mudando-se para Coimbra em 1945. A partir de 1950
fixa definitivamente a sua residência no Porto. Casou a 25 de julho de 1945, na cidade do Porto, com o estudante de

-

Direito Alberto Luís, que conheceu através de um anúncio no jomal

"0 Primeiro de Janeiro", publicado pela escritora,

no qual procurava uma pessoa a¡lta com quem se conesponder. Do seu casamento teve uma única filha, Mónica
Bessa-Luís Baldaque, museóloga, pintora e autora de vários livros. Estreou-se como romancísta em 1949, ao publicar
a novela Mundo Fecfiado, mas seria o romance A Sibila, publicado em 1954 que constituiu um enorme sucesso e lhe
trouxe imediato reconhecimento geral. E é com A Sibila que atinge a total maturidade do seu processo criativo. É
conhecido o seu interesse pela vida e obra de um dos grandes expoentes da escola romântica, Camilo Feneira Botelho
Castelo Branco, 1.' Visconde de Coneia Botelho, cuja herança se faz sentir quer a nfvel temático (inúmeras obras de
Agustina se relacionam com a sociedade de Enfe Douro e Minho), quer a nível da técnica nanativa (explorou
fiæionalmente a própda vida de Camilo). Essa filiação associa Agustina å conente neonomântica, como defende
Eduardo Lourenço. Vários dos seus romances foram adaptados ao cinema pelo realizador Manoel de Oliveira, com
quem manteve uma relação de amizade e de colaboraSo próxima. Exemplos desta parceria são Fanny Owen
(Francisca, 1981), Vale Abraão (filme homónimo, 1993), As Tenas do Risco (O Convento, 1995) ou A Mãe de um Rio
(lnquietude, 1998). Foi tambem autora de peças de teatro e guiões para televisão, tendo o seu rcmance As Fúrias
sido adaptado para teafo e encenado por Filipe La Féria, (Teafo Nacional D. Maria ll, 1995). Em 2005, participou no
programa da RïP Ela por Ela, série de 13 episodios sobre provérbios e aforismos, em conversa com Maria João
Seixas, realizado por Femando Lopes, retirandose da vida pública em 2006, não sem antes publicar a sua última
obra, a " Ronda da Noite"
Lisboa, 18 de Junho de 2019,

Pelo exposto o eleito do CDS-PP à Assembleia de Freguesia da Ajuda, vem solicitar que seja
aprovado um voto de pesar pela morte da escritora Agostinha Bessa Luís. Lisboa, 18 de Junho
de 2019
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DE pEsAR EM MEM0RIA DAs

vinmAs Do MAS$AGRE DE TtAù{Ah{MEh¡ "

filo passado dia 4 de junho, assinalou-se o 30.0 aniversário do massacre na Praça de Tiananmen, em Pequim, onde
centenas de pessoas, na sua maioria estudantes universitários, ,oerderam a sua vida, por se manifestarem em
protesto contra

o

implementação

de reformas poiíticas,

regime comunista chinês

e pela democracia,

contestando

opondo-se à falta de transparência, exigindo a

a corn-pção e os seus efeitos

relacionamento entre os cidadãos e o Estado, recusando a recurso à violência

e

extremamente graves no

à repressão como formas de ação

política, e denunciando as debilidades económicas estruturais laquele país.

A notável persistência daqueles es'rudantes foi aivo de uma violenta e impiedosa resposta por parte do Exército
Popular de Libertação, que massacrou indiscriminadamente rnuitos dos estudantes que integram o movimento de
contestação prÓ-democracia e agravou a repressào cont¡'a ,odos aqueles que participaram naquele movimento.
Apesar de não se conhecerem o número exato das pessoas t¡ue perderam a sua vida naquele dia, e na sequência
da acção persecutória desencadeada pelo regime chinês, esfima-se que tenham sido muitos mais do que aqueles
que foram reconhecidos oficialmente pelo regime.
Ao assinalar a 30.a década do massacre de Tianan¡nen, nunca

que perderam a vida perfìlhando os valores da democracia e

d

se

poderá dispensar evocar a vida cle todos aqueles

¡ liberdade, e renovando a nossa consciência política

coletiva, para gue as novas gerações saibam que a liberdade e a democracia são valores que se renovam e
constroem todos os dias.

Feto exposto o eleito do CDS-FF à Assernbûeùa de Fnegu,lesia da Ajuda" vem solicitar

que seia apro\tado
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\roto de pesan pon todos os Estt¡darîtes gue perderarrr a vñda

en¡ Tlamann'¡er¡"
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vo'fo de Fesar n.e 3/20'x9" clo cDS-PP à :eunjão ole l\ssenrbleia de Freguesia da
Ajurcla de .iLB de Junho de 2019

Voto de Pesar
Ruben de Carvalho
Ruben de Carvalho faleceu dia 11 de Junho de 2019, com74 anos, em consequência de
problemas de saúde que exigiram inte'namento hospitalar.

lntelectual comunista, assumiu urna intervenção destacada na actividade do PCP,
tendo desempenhado importantes tanefas, cargos e responsabilidades. Ruben de
Carvalho teve uma vida de intervenção e de luta na resistência antifascista, no
movimento associativo estudantil, abraçou corn intensidade a Revolução de Abril e
defendeu os seus valores e conquistas. Destacou-se no jornalismo, na imprensa e na
rádio. Deixou à sociedade portuguesa unn contributo de grande relevo no
conhecimento da música, na sua dimensão artística, cultural e social, no plano nacional
e internacional, das suas raízes popula:es à sua dimensão erudita.

Membro do Comité Central do Partido Comunista Português e do Executivo da
Comissão Nacional da Festa do <Avante!>r, Ruben de larvalho nasceu em Lisboa em 2L
Julho de 1944.
Ruben de Carvalho aderiu ao Partido Comunista Português em L970. Foi funcionário
do Partido entre 1974 e L997. Era mernbro do Comité Central desde ]rg7g. Foi Membro
da Comissão Executiva Nacional de 1990 a L992 e do Conselho Nacional de 1992 a
1996. Foi Chefe de Redacção do <Avante!>, órgão central do PCP, entre L9l4e 1995.
Era membro do Executivo da Comissão Nacional da Festa do <Avante!> desde a l.e
edição, em 1976, tendo assumido uma intervenção destacada na sua programação
cultural, em particular na concepção e onganização dos seus espectáculos musicais.
Desde muito jovem teve intervenção activa na luta antifascista. Enquanto estudante
¡ntegrou, em 1960, a Direcção da Comissão Pró-Associação dos Estudantes do Ensino
Liceal e da Comissão Nacional do Dia do Estudante (de 1961 a Lg64l. Já estudante do
Ensino Superior participou na luta académica em 1962. Em 1963 integrou a Direccão
da Comissão Pró-Associação de Estudantes da Faculdade de Letras de Lisboa e no ano
lectivo de t964/L965 foi membro da Reunião lnter- Associaçöes (RlA), sendo o
responsável pelo Departamento de lnformação.
Esta activa intervenção no movimento estudantil levou a perseguições constantes, por
parte da polícia do regime fascista - PIDE - e às prisões fascistas de Caxias e do Aljube.
Foi preso em 1961, t962,1963, 1964 e L965/1966 e de novo em 7 de Abril de L974.

Ruben de Carvalho foi membro das <<comissões juvenis de apoio> à candidatura do
General Humberto Delgado (1958). Foi activista da Oposição Democrática nas
<eleições> para a Assembleia Nacional de 196L, 1965 e L973, tendo nestas últímas
integrado a comissão central da cDE (comissão Democrática Eleitoral).

Após o 25 de Abril de I974, foi da 'Direcção Nacional do Movimento Democrático
Português - Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE) em L974, e chefe de gabinete
do Ministro Sem Pasta, Prof. Francisco Pereira de tt/loura, no I Governo Provisório.
Foi repórter e redactor coordenador de <O Século> em 1963 e editor-paginador em
L97L. Chefe de redacção da <Vida Mundial> em L967. Teve colaborações em
numerosas publicações: <<Seara Novau aNotícias da Amadorã)), (O Diário>, <Diário de

Lisboa>r, <Século

llufradO>, ((Contraster>,

<<JL>>,

<O Militante>, <<Politika>r,

<<HiStória>r,

<Vida Mundial> (nova série), <A Capital>, <rExpresso>.
Foi cronista no aDiário de Notícias> e comentador da SIC Notícias. Dirigiu entre 1986 e

<Telefonia de Lisboa> na qual produziu e realizou diversos
programas. Foi membro do Conselho de Opinião da RTP em 2002. Produzia, desde
2OOg, o programa <<Crónicas da ldade Mídia> e participou no programa <<Os Radicais
Livres> na Antena 1.

1990

a rádio local

Foi membro da Comissão Executiva das Festas de Lisboa e da Comissão Municipal de
Preparação de LISBOA 94 - Capital Europeia d,¡ Cultura, Comissário para as áreas de
Música Popular e Edições de LISBOA 94 e Director artístico nomeado pela Câmara
Municipal de Lisboa do Festival das Músicas e Portos (1999). Membro do Conselho

Consultivo do Centro Cultural de Belém.
Foi deputado na Assembleia da República, eleito pelo círculo de Setúbal, nas eleições
de 1995, vereador da Câmara Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, em Dezembro de
L997 e vereador na Câmara Municipal de Lisboa, eleito pela CDU, entre 2005 e 2OI3.
Foi responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo.
Foi rnembro da Comissão Executiva das corìrìernorações do 25.e Aniversário do 25 de
Abril nomeado pelo Presidente da República.
Escreveu os livros <Dossier Carlucci-ClAr>, <<Festas de Lisboa>, <<As Músicas do Fado>,
<Seis Canções da Guerra de Espanha>r, <<Um Século de Fado>, <Histórias do Fado>,
organizou o livro póstumo <As Palavras das Cantigas> de José Carfos Ary dos Santos e
prefaciou diversas obras, nomeadamente <<Nenhum Homem é Estrangeiro> de Joseph
North.

Produziu diversos discos e espectáculos, norneadamente <Uma certa maneira de
cantarD, ((A lnternacional>>, <Pete Seeger em Lisboa>, <25 Canções de Abril>, <Lisboa
Cidade Abri >, <Carvalhesa >, <<G rândolas>r, entre outros.
I

Ao longo de toda a sua vida, Ruben de Carvalho empenhou-se na luta, com o seu
Partido, pela liberdade e a democracia, por uma sociedade nova liberta da exploração
e da opressão. Assim como se bateu por uma cidade progressiva e justa, pelo bemestar e a felicidade do povo de Lisboa.
Os eleitos do PCP na Assembleia de Freguesia da Ajuda propõem que a Assembleia
de Freguesia da Aiuda, na sua sessão de 18 de Junho de 2019, delibere:

a) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de

Ruben

de Carvalho,

guardando um rninuto de silêncio;

b)Apresentar as suas mais sentidas condolências e a solidariedade perante a dolorosa
perda à sua Família e ao Partido Comunista Português;
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"Pela valonizagão, conseruaç,åo e dìivulgaçäo dos Ghrafanizes
existen'tes na Ajuda"

Lisboa, que e uma cidade banhada pelo Rio Tejo, oebateu-se descle cedo com a falta de água para
consumo. Com o ritmo de crescimento populacional acelerado, o progresso dos hábitos de higiene e do
nivel de vjda, houve a necessidade de melnora'as condições de abasiecimento de água à cidaãe.
Assim, dos primórdios da Nacionalidade ao reirado de D. João V, o abastecimento que era feito através
de água de cisternas, de poços ou de fontes ioi substituído, no segundo quartel do século XVlll, pela
introdução de um exemplar prqecto de engenharia hidráulica, que dâpelo nome de Aqueduto das Aguas
Livres, o qual conduz as águas dos arredcres (i'egiåo de Caneças e Belas) até aos chaiarizes construídos

para o efeito. A partir dcr reinado de D. PecJ'o V e com a criação das companhias concessionárias,

inaugura-se a época da distribuição por encana:nentos que levam a água directamente ao domicílio.
A construção Ce alguns destes chafarizes impiir;ou, à data, grandes arianjos urbanísti,:os que moldaram a

paisagem lisboeta com praças e largos que coniribuem para a ornamentaçã0, vida identidade
e
do
espaço público da cidade. As suas águas de xaram, no Séc. XX, de ser aproveitadas para consumc,
altura em que estes ganharam uma dímensão rístórica e cultu¡'ai que perclura na memória colectiva
e na

paisagem lisboeta. Todos eles se constituem cr;mo importantes testemunhos de
um monumento histórico

e, pela sua variedade topológica, por importarites iestemunhos da variação das tendências estéticas e
artísticas.
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Projecto de resolr.rção n.e ¿[/2019r- CDS-PP à rer,rnião cle Assembleia de Freguesia
,.trjr.iJa cìe

18 de iunho de 20_19.

cia

rtI¡A

Freguesia da Ajuda conta corn pelo menos guati"o chafanizes que pela sua histórla rnerecerul
a nossa atenção:
,A

Chafari¿ Co Lergo da Pa;
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Chafarlz da Ðoa Horo
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Chafa¡i¡ do Rio Seco

,'lhafarlz AlcoÞna ou da Boa ùleirx'ria

que a conseruação, preservação e divulEação do património de Lisboa é um desígnio de
iodos, eleitos e cidadãos, que contribui para a preservaçãrr da sua história e identidade nac¡onal e alémI'ronteiras, bem como um alerta para a necessidade nevráigica de proteger os monumentos nacionais ou

0 CDS entende

de relevante interesse nacional e/ou municipal.
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Projeclo cie resoìução n.s 4/20t9- CDS-PF à reunlão de Assembleia de Fregr.aesia da
Ajuda de 18 de.Junho de 2019

