
 

=Aos vinte e um dias do més de setembro de dois mil e vinte, pelas dezanove horas,

realizou-se a sessão ordinária da Junta de Freguesia de Alvalade, por videoconferência de

acordo com a Lei n.º 1-A4/2020, de 19 de março, na redação atual, conforme convocatória

n-------No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra ao público, que previamente

tinha procedido à inscrição para esse efeito, começando por ser lido um email recebido

de: Isabel Gomes — “Boa tarde, Caro Sr. Presidente e Caros Srs. Vogais, ------------------

Quero começar por saudar todos os elementos desta Junta, eleitos e funcionários, que

não se pouparam a esforços para que Alvalade não parasse em tempo de pandemia, mas

que com os cuidados necessários souberam dar continuidade e prosseguir o dia a dia.

O vosso trabalho aparece espelhado na Revista trimestral (setembro/novembro),

pensando eu que muito trabalho falta ali informar. O que transcrevem na revista fica

muito aquém do que é o trabalho de todos os vossospelouros. Pretendo voltar ao assunto

iluminação na freguesia. E volto ao mesmo assunto que levantei nas duas últimas

reuniões. Candeeiro caído ... nunca mais é levantado. Envio 2fotos “deploráveis” e peço

a vossa intervenção. --------...... nnnnn nn nnnnnnnnn nnnnnn nnnnnnnnn nnnnanannnnene

=Intervençãodo público inscrito:------------------------------------------------------------

Filipe Duarte, morador na Travessa Henrique Cardoso, há aproximadamente 2 anos,

denuncia o incómodo causado por um estabelecimento de restauração, que existe junto

de sua casa, que sempre foi causador de muito barulho, onde existe muito consumo de

álcool e atualmente regista um incumprimento das medidas implementadas na região de

Lisboa durante a pandemia, não respeitando sequer o horário de fecho do estabelecimento

em zona de moradores.-------------------------------------------------2n2nnnn nnnnnnnnnnnnnnnnae

Ana Raquel Vasco, proprietaria de uma loja na Rua José Esaguy apresentou o problema

do estacionamento reservado a residentes naquela rua e também na Rua Acácio Paiva,

com os constrangimentos que isso acarreta para os clientes e lojistas dos estabelecimentos

existentes N€SSAS [UAS.----------------------------------==2-2=2-2nnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnnn

Margarida Coelho, também proprietária de uma loja na Rua José Esaguy apresentou o

mesmo problema do estacionamento nessa zona.------------------------------------------------

=Após as intervenções o Presidente agradeceu a participação e prestou os devidos

esclarecimentos.-------"-"""""""""""""."......... sense.

=Ponto ünico — Apresentada a Proposta n.° 310/2020, subscrita pelo Presidente,

pelo Vogal Tesoureiro e pela Vogal Margarida Afonso, que se anexa à presente ata, dela

fazendo parte integrante e descrita como anexo dois, relativa à aprovaçäo e submissäo a

ratificaçäo pela Assembleia de Freguesia de Alvalade de medidas excecionais e

temporárias de apoio às famílias e ao emprego — mercados e venda ambulante, no

contexto da pandemia da COVID 19. Após discussão da proposta a mesma foi votada,

tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------



 

== Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião eram vinte horas e quatro

minutos, tendo sido aprovada a presente ata em minuta.---------------------------------------.
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