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ATA n.º 4 
 

 Aos trinta dias do mês de abril de 2014, pelas vinte e uma horas e trinta minutos na 

sala da Assembleia de Freguesia, sita Rua General Silva Freire, lote C, reuniu a 

Assembleia com 19 dos seus membros, conforme lista anexa à presente ata. 

Faltaram João Francisco Martins Papoila Magalhães (PSD), substituído por Olimpia 

Henriques de Almeida; Isabel Maria Ribeiro da Cruz (PSD), substituída por Lina 

Maria Cardoso Lopes; Pedro Miguel Gomes Fonseca (PS), substituído por Nuno 

Miguel Serrano da Silva Monteiro; António José Lemos Martins Rego (PS), 

substituído por António Joaquim da Silva Madeira; Helena Maria Assunção Vieira 

Santos (PS), substituída por Isaac Daniel dos Santos Bilreiro; Honorato Monteiro 

Moura (PS) substituído por Maria Orlanda da Silva Almeida; Fernando Corujo Pinto 

Perfeito (PS) substituído por Carlos Manuel Barradas de Carvalho. 

 

 

O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia 

deu início ao período antes da ordem do dia, apresentando uma proposta de alteração 

à ordem de trabalhos que foi aprovada por unanimidade. 

 

 

De seguida deu a palavra ao público: 

 

Maria José Norte Carmona – Falou que os Olivais tem sítios muito agradáveis mas 

que neste momento existe muita poluição sonora e não só à volta do Shopping. Disse 

ainda que à falta de transportes públicos e há necessidade de preservar o ambiente. 

 

Não havendo mais ninguém inscrito, o sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Francisco 

Domingues (PSD), que apresentou uma Saudação. 

 

Lina Lopes (PSD) – Fez referencia ao 1º de maio e falou na liberdade que se 

conquistou com o 25 de abril.  

 

Gonçalo Gouveia (Olivais c/ todos) – Solicitou esclarecimentos sobre o pedido 

efetuado pelo Grupo Olivais com todos em relação à Educação. 

Pediu informações sobre o conselho Olivalense, os protocolos em vigor e o pedido 

do áudio da Assembleia anterior. 

 

Cecília Sales (CDU) – Apresentou protesto em anexo. 
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Gonçalo Gouveia (Olivais c/todos) – Solicitou informação sobre as atas que ainda 

não foram distribuídas e perguntou se não existia prazos a cumprir. 

 

Foram apresentadas 9 moções que foram apresentadas pelos proponentes e depois de 

discutidas foram postas à votação. 

 

Moção do PCP “Comemorar o 40º Aniversário da revolução de 25 de abril de 1974”, 

a mesma foi aprovada. 

 

Abstenção – 2 (Olivais com todos) 

A favor – 14 (PS; PCP e BE) 

Contra – 3 (PSD) 

 

Moção do PS “25 de abril” , a mesma foi aprovada. 

 

Abstenção – 3 (PSD) 

A favor – 17 (PS;PCP; BE e Olivais com todos) 

Contra – 0 

 

Moção do BE “Nos 40 anos de abril por um país justo e solidário” , a mesma foi 

aprovada. 

 

Abstenção – 2  (Olivais com todos) 

A favor – 14 (PS; PCP e BE) 

Contra – 3 (PSD) 

 

Moção do BE “Por um jornal mais plural, a mesma foi rejeitada. 

 

Abstenção – 0 

A favor – 9 (BE; PSD; PCP e Olivais com todos) 

Contra – 10 (PS) 

 

Moção do BE “Percursos acessíveis nos Olivais”, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Moção do BE “Promoção de maior higiene urbana”, a mesma foi aprovada por 

unanimidade. 

 

Moção do BE “Não à tarificação do estacionamento na freguesia de Olivais”, depois 

de ter havido concordância para alterar o texto da referida moção a mesma foi 

aprovada por unanimidade. 
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Proposta do BE “Utilização de software livre na Junta de Freguesia de Olivais”, foi 

solicitado pela bancada do PS que a mesma passasse a Recomendação, sendo 

aprovada unanimidade. 

 

Moção do BE “Transmissão em áudio e vídeo das sessões da Assembleia de 

Freguesia”, foi solicitado pela bancada do PS que a mesma passasse a 

Recomendação que foi aprovada por unanimidade. 

 

Passou-se de seguida às propostas do Grupo Olivais com todos, com a discussão da 

Proposta sobre “Mobilidade Viária”, que transitou da última sessão de Assembleia de 

Freguesia (27-12-2013): 

 

Depois de discutida a mesma foi Rejeitada com o seguinte resultado: 

Abstenção – 0 

Contra – 10 (PS) 

A favor – 9 (Olivais com todos; PSD; PCP e BE) 

 

Proposta “Ação Social, combate ao isolamento” 

 

Carlos Barbosa (CDU) – Informou que não está de acordo com a proposta. 

 

Depois de discutida a mesma foi votada tendo sido Rejeitada com o seguinte 

resultado: 

 

Abstenção – 0 

Contra – 14 (PS, PCP e BE) 

A Favor – 5 (PSD e Olivais com todos) 

 

A proposta sobre o “cumprimento de obrigações financeiras”, foi retirada por não se 

justificar a apresentação da mesma. 

 

Foi apresentada a Proposta “Defesa dos interesses da Freguesia de Olivais” pelo 

Grupo de Cidadãos Olivais c/ todos e posta de seguida à discussão: 

 

Carlos Barbosa (CDU) – Informou que estava de acordo com a proposta. 

 

Não havendo mais intervenções a mesma foi posta à votação tendo sido Rejeitada 

com a seguinte resultado: 

 

Abstenção – 2 (BE e 1 PCP) 

Contra – 15 (PS, PSD e PCP) 

A favor – 2 (Olivais com todos) 
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Foi apresentada a proposta “Cidadania Participada” que obteve o seguinte resultado: 

 

Abstenção – 1 (BE) 

Contra – 10 (PS) 

A favor – 8 (PCP, PSD e Olivais com todos) 

 

De seguida entrou-se na Ordem de Trabalhos com a Informação Escrita da 

Presidente, tendo sido dada a palavra à sua Presidente para apresentar o documento. 

 

Houve algumas intervenções das bancadas pedindo alguns esclarecimentos sobre a 

Informação da Srª Presidente. 

 

De seguida foi apresentada a 1ª Revisão Orçamental, que depois de discutida e 

esclarecidas as dúvidas foi posta à votação, com o seguinte resultado: 

 

Abstenção – 9 (PSD; PCP; Olivais com todos e BE) 

Contra – 0 

A favor – 10 (PS) 

 

Devido ao adiantado da hora foi aprovada a continuação desta reunião no dia 

9/05/2014 pelas 21,00h. 

 

 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 01h00m. 

 

O Presidente da Mesa: 

 

 

1.ª Secretário: 

 

 

2.ª Secretária: 
 


