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ATA nº 17 

Ao 1 dia do mês de março de 2016, pelas 21:00, reuniu em continuação da sessão 

extraordinária iniciada em 17 de fevereiro de 2016, a Assembleia de Freguesia de Olivais, 

concelho de Lisboa, no edifício Sede da Junta de Freguesia de Olivais, com 19 membros 

presentes, conforme lista anexa. 

Faltaram justificadamente os seguintes membros da Assembleia, substituídos da seguinte 

forma: 

- Pedro Miguel Gomes da Fonseca substituído por Nuno Miguel Serrano da Silva Monteiro 

(PS); Honorato Monteiro Moura substituído por Carlos Manuel Barradas de Carvalho (PS); 

Olga Maria Alves Branco substituída por José Joaquim de Sousa Ferreira Martins (PS); 

Fernando Corujo Pinto Perfeito substituído por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro (PS).  

 

O Senhor Presidente da Mesa deu início à Assembleia de Freguesia pelas 21,30 h dando a 

palavra á Vogal Cátia Rosas para apresentação do documento. 

Gonçalo Maggessi (MOCT) - sobre as obras na casa de função? A empresa já está a 

funcionar nos Olivais em que condições? 

Cecilia Sales (PCP) – Falou sobre o caderno de encargos que foram enviados sem anexos; 

disse ainda do número de prados em m2 fica com 5% do espaço relvado, 86% prados; 

sequeiro o que são? Para onde vão as sementes, os rolos de relva, bolbos e afins previstos? 

Os cepos e raízes o que irá ser feito? O número de trabalhadores serão suficientes? 

Eram 21h44m entrou o Vogal Fabian Figueiredo (BE). 

 

Francisco Domingues (PSD) - disse que os prados de sequeiro não deve ser o que os 

olivalenses querem, não é o que o PSD quer para a Freguesia. 

Anexo I – Praça Mota Veiga e o número de hectares inserido. 

 

Vogal Cátia Rosas – disse que a Junta deve ser sustentável, e que não consegue regar todos 

os espaços. 
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Disse ainda que as sementes, arbustos, bolbos e rolo de relva são para renovar os espaços 

mais degradados. 

Falou que em quanto o concurso estava a decorrer a Junta fez um ajuste direto e 

concorreram 5 empresas mas a que ganhou foi a Landscape. 

Sobre a Praça Mota Veiga foi um lapso; quanto aos cepos e raízes está a ser estudado a 

melhor forma de os retirar. 

Carlos Lourenço (PCP) – Sugeriu o aproveitamento dos poços, água de furos.  

Disse ainda que pensava que todos os espaços verdes eram importantes para o Executivo e 

não só os espaços degradados. 

 

Vogal Cátia Rosas - disse que os furos não é uma prática ambiental e, que a qualidade de 

vida para o Executivo é mantermos os que já existiam há anos. 

Delfino Serras (PCP) – Falou que a Junta de Freguesia aproveitou o que a CML deixou e 

continuar sem trabalhadores, sem jardineiros. 

Vogal Cátia Rosas – Falou que a gestão é responsável e não de abandono. 

Disse ainda que com a motorização podemos vir a poupar água e estender a outros 

espaços. 

Sobre os jardineiros disse que a Junta iria testar esse modelo de contrato. 

 

Carlos Lourenço (PCP) – disse que abandono é uma palavra que é usada por todos os 

olivalenses e que as malvas tem 1 metro altura. 

Disse ainda que a srª Presidente deu uma meia culpa na intervenção na reunião 

descentralizada da CML pelo estado dos espaços verdes. 

 

Gonçalo Maggessi (MOCT) – falou que ele e o colega de bancada estão ao lado das outras 

bancadas pois os 5% são poucos espaços a serem recuperados. 

Disse conhecer a senhora Vogal e estranha a mudança de atitude da mesma em relação a 

estes problemas. 
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João Costa (PS) – falou sobre os espaços verdes, que os furos é roubar a água à natureza e 

que a opção é racionar. 

 

Carlos Lourenço (PCP) -  disse que a questão dos poços é utilizar a água que não e utilizada. 

 

Fabian Figueiredo (BE) – pediu alguns esclarecimentos sobre os espaços verdes. 

 

Vogal Cátia Rosas -  Explicou  a intervenção da srª Presidente na reunião descentralizada. 

 

Abstenção Contra A Favor 

9 (PSD,MOCT, PCP,BE) 0 10 (PS) 

 

 

Não havendo mais nada a tratar foi colocada a ata em minuta para aprovação que foi 

aprovada por unanimidade. 

Os trabalhos desta Sessão foram encerrados às 23h30m, tendo elaborada a presente ata, 

que vai ser assinada pelo Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia. 

 

O PRESIDENTE: 

 

1º SECRETÁRIO: 

 

2ª SECRETÁRIA: 


