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ALVALADE
Junta de Freguesia

DESPACHO N.° 774/2019
l. Na sequência da deliberação da Junta de Freguesia de Alvalade de 15 de julho de 2019,
que incidiu sobre a Proposta n.° 247/2019, de 10 de julho, subscrita pelo Tesoureiro, foi
aprovado o teor do Anúncio e Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas.
II. Ainda por via da mesma proposta, foi nomeada comissão que ficou incumbida de dirigir
o procedimento, cabendo-lhe, nomeadamente propor a admissão, exclusão e graduação
das candidaturas entradas nos serviços.

III. A 4 de dezembro de 201 9 reuniu a comissão nomeada para conduzir o procedimento e
deliberou que ao abrigo do previsto no ponto 8.1 do anúncio do procedimento, por
unanimidade que, fossem admitidos os candidatos enunciados no anexo t (lista de
candidatos admitidos) que faz parte integrante da ata e que se anexa.

IV. Foi deliberada na mesma data a exclusão dos candidatos enunciados no anexo II (lista
de candidatos excluídos) que faz parte integrante da ata.

V. Foi ainda aprovada a lista final de graduação das candidaturas admitidas no âmbito do
concurso para atribuição de hortas urbanas na rede de Parques Hortícolas de Alvalade que
consta do anexo III (graduação dos candidates admitidos por Parque Hortícola).
Em face do exposto, determino o seguinte:

1. A admissão dos candidates enunciados no anexo l da ata anexa ao presente
despacho, e que dele faz parte integrante;

2. A exclusão dos candidatos enunciados no anexo II da ata anexa ao presente
despacho, e que dele faz parte integrante;

3. A aprovação da lista final de graduação de candidatos por Parque Hortícola, nos
termos vertidos no anexo III da ata anexa ao presente despacho, e que dele faz
parte integrante;

4. A publicação do presente despacho e respetivos anexos na página eletrónica oficial
da Junta de Freguesia de Alvalade e a notificação dos candidatos.
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ALVALADE
Junta de Freguesia

O presente despacho é proferido ao abrigo da deliberação da Junta de Freguesia de
Alvalade de 15 de julho de 2019, que incidiu sobre a Proposta n.° 247/2019, através da
qual foram delegadas no Presidente as competências legalmente atribuídas ao órgão
competente para aprovar a lista de candidatos admitidos, bem como a respetiva
ordenação, bem como para atribuição dos talhões de cultivo da rede de Parques Hortícolas
de Alvalade e do Despacho n.° 173/2018, de 26 de abril, mediante o qual foi o signatário
designado como substituto legal do Presidente, designadamente para executar as
competências que, por lei ou ato de delegação, lhe foram atribuídas.
Lisboa, em 11 de dezembro de 2019.

P'lo Presidente,

^u
irio Braóco

(Despacho n.° 173/2018, de 26 de abril)
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JUNTA DE FREGUESIA DE AVALADE
t<?^

CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE HORTAS URBANAS
REDE DE PARQUES HORTÍCOLAS DE ALVALDE

ATA

1. Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dez
horas, reuniu na Junta de Freguesia de Alvalade, sita no Largo Machado de
Assis s/n, código postal mil e setecentos traço cento e dezasseis, nesta cidade
de Lisboa, a Comissão nomeada para conduzir o procedimento pela deliberação
da Junta de Freguesia de Alvalade que aprovou a proposta número duzentos e
quarenta e sete, barra dois mil e dezanove , subscrita pelo Tesoureiro da Junta
de Freguesia de Alvalade, para conduzir o procedimento supra identificado,
constituído pelo seu Presidente (Eng.°) João Santos, pela vogal efetiva (Arq.a)
Rita Lobo e pela vogal suplente (Eng.a) Teresa Martins.———————————
2. A reunião teve por objetivo analisar as pronúncias dos interessados quanto
à intenção desta comissão de propor à Junta de Freguesia de Alvalade a
exclusão dos candidatos identificados no anexo III à ata de dezanove de

novembro de dois mil e dezanove e a graduação das candidaturas admitidas, de
acordo com o vertido no anexo IV à mesma ata; e proceder à elaboração de
proposta de lista final de graduação das candidaturas. ———————————
3. Decorrido, entre os dias vinte de novembro e três de dezembro de dois mil e

dezanove, o prazo previsto no ponto oito da ata desta comissão de dezanove de
novembro de dois mil e dezanove, publicada com os respetivos anexos na
página eletrónica oficial da Junta de Freguesia de Alvalade em dezanove de
novembro de dois mil e dezanove, para que, de harmonia com o previsto no n°1
do artigo 121° do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n°4/2015, de 7 de janeiro, os interessados se pronunciarem em

f
audiência prévia, constatou a comissão que emitiram pronúncia dois candidatos.
4. As observações tecidas pêlos dois interessados que se pronunciaram em
sede de audiência prévia foram as que, de forma resumida, seguidamente se
enunciam:——————————-————————————————————

4.1.A candidata Nádia Morais assumiu a atribuição de um talhão, após a
publicação da ata de vinte e cinco de setembro de dois mil e dezanove, tendo
ficado surpreendida com os esclarecimentos explanados na ata de dezanove de
novembro de dois mil e dezanove;-————————————————————
4.2. A candidata Carolina Burk demonstrou o seu desagrado por ter sido excluída
por falta de apresentação de um documento, nomeadamente o comprovativo de
morada.————————————————————————————————

5. Relativamente ao teor das pronúncias dos candidatos, a comissão verificou
o seguinte:-——————————————————————————————
5.1 Em relação à exposição da candidata Nádia Morais, a comissão reforça a
informação prestada na última ata deste procedimento, nomeadamente a não
garantia de atribuição de talhões aos candidatos admitidos, conforme consta do
ponto três ponto um do anúncio. Este procedimento apenas prevê a atribuição
de talhão de acordo com as disponibilidades existentes nos três parques
hortícolas que, à data, integram a rede da freguesia de Alvalade, não tendo sido
cedida informação, no âmbito deste procedimento, sobre o número de talhões
disponíveis atualmente em cada um dos parques, pelo que não é possível aos
candidatos admitidos saberem se lhes será atribuído ou não um talhão. —-——

5.2 Em relação à exposição da candidata Carolina Burk, a comissão informa
que, de acordo com o ponto cinco ponto três do programa de procedimento, a
candidatura deveria ser instruída, entre outros, com documento comprovativo de
morada de residência, emprego, estabelecimento escolar ou lugar da sede, no
caso de pessoas coletivas, pelo que se assume a exclusão da mesma na falta
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de apresentação do referido documento.——————————————————
6. Em face ao exposto, deliberou a comissão nomeada para conduzir o
procedimento propor à Junta de Freguesia de Alvalade, para os efeitos previstos
no ponto oito ponto um do anúncio do procedimento, por unanimidade, o
seguinte:—————————-——————————————————————

6.1.Sejam admitidos os candidatos enunciados no anexo l (lista de candidatos
admitidos) à presente ata, que dela faz parte integrante;———————-———
6.2. Sejam excluídos os candidatos enunciados no anexo II (lista de candidatos
excluídos) à presente ata, que dela faz parte integrante;-——————————
6.3. Seja aprovada a lista final de graduação das candidaturas admitidas no
âmbito do concurso para atribuição de hortas urbanas na rede de parques
hortícolas de Alvalade que consta do anexo III (graduação dos candidatos
admitidos por parque hortícola) à presente ata, que dela faz parte integrante.-—
7. Cumpridas todas as formalidades e nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente reunião pelas onze horas, tendo elaborado a presente ata
e respetivos anexos l, II e III, que dela fazem parte integrante, e que vai ser
assinada pêlos elementos da comissão de acompanhamento do procedimento.

A Comissão do Procedimento

O Presidente
João Santos
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A Vogal
Rita Lobo
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Teresa Martins
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Anexo l - Lista de candidatos admitidos
V)hs

N.°

Nome

l

Ana Salome Araújo dos Santas

2

José do Nascimento Castrelas

3

Maria José da Noiva Martins Domingos

4

Paulo Manuel Garção da Silva Cardoso

5

Isaura da Conceição Fernandes Peixoto Santos Silva

6

Bruno Miguel Pereira Marques

7

André de Atayde Alves

8

Pedro Miguel Loureiro Pereira

9

Monica Alexandra Aguas Roque

10

Fernando Jorge Esteves Graça da Rosa

11

António Augusto Marques

13

Nádia Rodrigues Morais

14

Susana Veríssimo Araújo

16

Mário Rio Martins Queirós Fialho Tojo

17

Maria Eugenia Neto

19

Francisco Hormigo Mateus Rodrigues

20

Pedro Emanuel de Carvalho Damiao Dias Marques

-(Anexo II - Lista de candidatos excluídos
N.°

Nome

12

Carlos José Pereira

15

Carolina Rosa Burk

18

Natalia da Costa Madeira
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Anexo III - Graduação dos Candidatos por Parque Hortícola
1^7^

Parque Hortícola do LNEC
Ordenação Número*

Nome

l

16

Mário Rio Martins Queirós Fialho Tojo

2

20

Pedro Emanuel de Carvalho Damiâo Dias Marques

3

3

Maria José da Noiva Martins Domingos

4

11

António Augusto Marques

5

2

José do Nascimento Castrelas

6

5

Isaura da Conceição Fernandes Peixoto Santos Silva

7

l

Ana Salame Araújo dos Santos

8

10

Fernanda Jorge Esteves Graça da Rosa

9

19

Francisco Hormigo Mateus Rodrigues

10

6

Bruno Miguel Pereira Marques

11

17

Maria Eugenia Neto

12

4

Paulo Manuel Garção da Silva Cardoso

*a que se refere o Anexo l
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Parque Hortícola da Rua Afonso Lopes Vieira
Ordenação Número*

Nome

l

8

Pedro Miguel Loureiro Pereira

2

3

Maria José da Noiva Martins Domingos

3

14

Susana Veríssimo Araújo

4

5

Isaura da Conceição Fernandes Peixoto Santos Silva

5

9

Monica Alexandre Aguas Roque

6

7

André de Atayde Alves

7

6

Bruno Miguel Pereira Marques

8

13

Nádia Rodrigues Morais

9

l

Ana Salome Araújo dos Santos

10

19

Francisco Hormigo Mateus Rodrigues

11

4

Paulo Manuel Garção da Silva Cardoso

*

a que se refere o Anexo l

Parque Hortícola do Bairro da Boa Esperança
Ordenação Número*

Nome

l

11

António Augusto Marques

2

5

Isaura da Conceição Fernandes Peixoto Santos Silva

3

l

Ana Salame Araújo dos Santos

4

19

Francisco Hormigo Mateus Rodrigues

5

6

Bruno Miguel Pereira Marques

6

4

Paulo Manuel Garçao da Silva Cardoso

*a que se refere o Anexo l
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