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ATA N.º 14/2015
Ao trigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, na Estrada de Telheiras
(Antigo Solar da Nora), com a presença do Presidente, da Secretária e dos vogais Eneida Godinho,
Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério Santos. O Tesoureiro justificou a sua ausência junto do
Presidente.
1.

Informações gerais

O Presidente prestou informações à população sobre o andamento de várias iniciativas com impacto
no território, tendo começado por referir o processo de descentralização dos locais de voto, de forma a
localizar em Telheiras um local de votação. Foi dada informação sobre a necessidade de intervenções
de requalificação no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro e no Polidesportivo do Alto da Faia e
apresentados, brevemente, os próximos eventos programados para Telheiras pela Junta ou pela
parceria local (continuação da parceria cultural com a Embaixada da Índia, Festival de Telheiras,
Anicomics, Maio Mês do Teatro, entre outros).
Foi ainda apresentado um balanço de intervenções a realizar no espaço público, nomeadamente a
repavimentação da Rua Prof. Prado Coelho, a passagem a projeto da Zona 30 de Telheiras para
execução no verão, o projeto Lumiarte Urbana, a requalificação do campo “espontâneo” de jogo da
malha (com espaço de convívio comunitário) e a requalificação da Praça Central de Telheiras, bem
como o projeto de voluntariado “Lisboa é Linda”, apresentado na semana anterior no Lumiar, que
servirá de Freguesia piloto.
Por outro lado, e na sequência de solicitações e petições de residentes e sugestões das associações
locais, foi feito uma breve identificação de possibilidades para o território: parque canino, skate park,
expansão do parque hortícola, novos equipamentos infantis e/ou sénior.
Finalmente, com vista a prestar informações para o ponto da ordem de trabalhos relativo ao
loteamento previsto para o terreno “Maria Droste”, o Presidente fez ainda uma exposição de análise
do estudo de tráfego apresentado pelo promotor (a ESTAMO) relativo ao impacto do loteamento,
apontando diversas insuficiências metodológicas e a subavaliação de riscos associados ao projeto.

2.

Intervenção da população

Usou da palavra a comissão promotora da recém-constituída associação PACATA (Parque Carnide
Telheiras – Ambiente), apresentando os seus objetivos imediatos, relativos à não realização do
loteamento previsto para o terreno “Maria Droste”, dando nota dos passos em curso para
formalização da associação, e expondo ainda o histórico relativo ao terreno e ao estado da discussão
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pública. Reiteraram-se aspetos relativos ao estudo de tráfego, foram colocadas várias questões quanto
ao impacto no plano da prevenção de riscos e de proteção civil e foi acolhida pela Associação a
sugestão de solicitar à Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves um levantamento da fauna já
existente no local.
Usaram também da palavra diversos residentes relativamente ao referido loteamento, sublinhando
problemas adicionais com o estudo de tráfego, impactos negativos na rede escolar, a falta de
articulação com a rede de ciclovias e a necessidade de articulação com o restante espaço do território
de Telheiras (nomeadamente com a Zona 30). Paralelamente, prosseguiu-se com o balanço dos
problemas de circulação já hoje enfrentados no local, em particular na Rua Fernando Namora, e foram
apresentadas questões relativas ao acesso à Escola de São Vicente e à semaforização das ruas
perpendiculares.
O Agrupamento de Escuteiros de Telheiras expôs brevemente o seu relatório de atividades, focando as
ações realizadas no quadro da parceria local, bem como as ações previstas para o ano em curso. Outros
residentes colocaram questões quanto ao trânsito na Rua Frederico George e nas Azinhagas da
envolvente da Quinta da Paz, quanto ao impacto do novo espaço comercial na zona do Alto da Faia
no estacionamento e circulação e, genericamente, quanto ao estado dos pisos.
	
  

Foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu Patrocínia
César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.
	
  
	
  
	
  

Presidente Pedro Delgado Alves

___________________________________________________

Secretária Patrocínia César

___________________________________________________

Vogal Eneida Godinho

___________________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

___________________________________________________

Vogal Pedro Grilo

___________________________________________________
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Vogal Rogério Santos
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