
MOÇÃO 

 

VIADUTO DO EIXO NORTE/SUL NO LUMIAR CENTRAL – REQUALIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO 

1. A Assembleia de Freguesia do Lumiar aprovou Moções e Recomendações, em 12-12-2007, 
21-02-2008 e 25-09-2008, sobre a requalificação do espaço público sob o viaduto do Eixo 
Norte/Sul e construção de um polidesportivo e piscina para a substituição do equipamento 
que foi demolido nessa zona. 

 
2. Na área em causa e encostado ao edifício da Junta de Freguesia do Lumiar está um barracão 

abandonado e semi-destruído que aloja actividades ilegais de consumo de droga e 
prostituição. 

 
3. A Câmara Municipal de Lisboa tem conhecimento desta situação, muito degradante através de 

ofícios da Junta de Freguesia do Lumiar. 
 

4. O facto do referido edifício conter amianto acresce aos problemas anteriormente referidos e 
deveria levar a uma rápida intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, o que até agora não 
aconteceu, apesar de ter conhecimento de toda esta situação já há mais de um ano. 

 
5. A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 09-12-2008, exorta a Câmara Municipal de 

Lisboa a resolver com eficácia e celeridade os problemas repetidamente comunicados pelos 
Órgãos da Freguesia causados pela construção do Eixo Norte/Sul na área do Lumiar Central 
e que constam da presente Moção e dos documentos citados no ponto 1., designadamente: 
 
a) Requalificação do espaço público sob o viaduto do Eixo Norte/Sul, entre a Avenida 

Padre Cruz e a Azinhaga da Cidade; 
b)  Construção de um Polidesportivo e Piscina para substituição do equipamento que foi 

demolido aquando da construção do Eixo Norte/Sul; 
c) Demolição imediata do edifício que contem amianto e alberga actividades ilegais de 

consumo de droga e prostituição, situado nas traseiras do edifício da Junta de Freguesia 
do Lumiar. 
 

Lumiar, em 9 de Dezembro de 2008. 
 

O PROPONENTE 
Manuel Filipe Correia de Araújo  

 
Enviar: 
- Presidente da Câmara Municipal de Lisboa com pedido de distribuição a todos os Agrupamentos 
Políticos 
- Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa com pedido de distribuição a todos os 
Agrupamentos Políticos 
- Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar. 
 
Colocar:  
- Sítio da Junta de Freguesia do Lumiar 


