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CONCURSO PARA ADJUDICAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS  

MERCADO JARDIM E MERCADO DE ALVALADE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATA N.º 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, reuniu por 

videoconferência, o júri do Concurso para adjudicação de espaços comerciais no Mercado 

Jardim e Mercado de Alvalade, deliberado pelo despacho cento e vinte e sete, dois mil e vinte 

e um, subscrito pela Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade, (Drª) Margarida Afonso. 

 

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: (Drª.) Marta Cordeiro, na qualidade de 

Presidente, (Dra.) Rute Oliveira e (Dra.) Sara Magalhães, ambas na qualidade de Vogais 

Efetivas. 

 

A presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto I: Análise e deliberação sobre as comunicações rececionadas em sede de audiência 

prévia; 

Ponto II: Elaboração da Lista Final dos Candidatos Admitidos, Excluídos e de Ordenação da 

Graduação dos Candidatos Admitidos por Lugar Comercial. 

 

Ponto I 

Terminado o prazo de audiência dos interessados, o júri analisou as comunicações recebidas 

em sede da Lista Provisória dos Candidatos Admitidos, Excluídos e de Ordenação da Graduação 

dos Candidatos Admitidos, apresentadas.  

No dia 3 de maio do corrente ano, o presente júri recebeu duas contestações em sede de 

audiência prévia:  

- a do candidato Carlos Manuel Fernandes da Costa, solicitando a aceitação de documentos e 

fotografias, com o intuito de evidenciar os produtos a vender na banca, para reavaliação da 

pontuação atribuída ao Projeto Comercial; 

- a do candidato Paulo Nuno da Silva Raposo, solicitando a aceitação do certificado de 

habilitações e atribuição da pontuação respetiva, invocando as restrições de funcionamento 

de alguns serviços. 

Foi deliberado, por unanimidade, manter a pontuação anteriormente atribuída, considerando 

que os candidatos fizeram uma apresentação extemporânea da documentação, não 

cumprindo com o disposto no ponto 2.2.2 do Aviso deste procedimento concursal e notificar 

os mesmos por email. 

No dia 11 de maio, o candidato Boafruta – Promoção, Produção e Comercialização de Fruta, 

Lda., apresentou a sua desistência, às candidaturas apresentadas. 



 
 

Ponto II: O presente júri elaborou a Lista Final dos Candidatos Admitidos, Excluídos e de 

Ordenação da Graduação dos Candidatos Admitidos por Lugar Comercial (Anexo I), tendo 

deliberado, por unanimidade, propor à Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade, (Dra.) 

Margarida Afonso, a homologação da mesma.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e decidido lavrar a presente ata que depois 

de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri presentes na reunião.  

Anexo: 

Anexo I - Lista Final dos Candidatos Admitidos, Excluídos e de Ordenação da Graduação dos 

Candidatos Admitidos por Lugar Comercial. 

 

 

O Júri, 
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