
 
 

ATA N.º 22/2022 

Junta de Freguesia do Lumiar  

Reunião Pública de 30 de maio de 2022 

 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniu a Junta de Freguesia do 

Lumiar, em Reunião Pública, por Zoom, na 22ª reunião do mandato autárquico 2021-2025. 

Estiveram presentes o Presidente, Ricardo Mexia, o Secretário, José Silva Pinto, a Tesoureira, 

Joana Barata Lopes, e os vogais Carla Sequeira, Fernando Baião e Madalena Pestana de 

Vasconcelos. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião. 

 

Ponto 1 – Período de Intervenção do Público 

O Presidente dá as boas-vindas a todos os presentes em mais uma reunião aberta do 

executivo da Junta de Freguesia do Lumiar, acrescentando que todas as últimas segundas-

feiras de cada mês há lugar às reuniões abertas, pelo que qualquer freguês se pode inscrever 

para abordar qualquer questão que pretenda. 

Informa que há um membro do executivo que, devido a um imprevisto familiar, não pode 

estar presente na reunião que é a vogal Ana Beatriz Nunes e que a Tesoureira Joana Barata 

Lopes ainda está numa sessão na Assembleia da República, mas que entrará na reunião 

pública assim que essa reunião terminar. 

Toma a palavra o freguês Tiago Ghira Campos que aborda um tema que levou a 

conhecimento do Senhor Presidente há já dois meses, numa audiência privada, referindo que 

continua muito preocupado com a questão das ervas na Freguesia do Lumiar.  Acrescenta 

que basta circular pela freguesia e pelas freguesias vizinhas que, só pela limpeza dos passeios 

e das árvores, se percebe quais os limites da Freguesia. Dá como exemplo, se viermos do 

lado de Carnide, facilmente se percebe, à vista desarmada, onde começa a Freguesia do 

Lumiar, que é precisamente onde as ervas têm mais de um metro de altura, onde as árvores 

têm ervas gigantes, sublinha o freguês, e onde há uma enorme falta de limpeza dos passeios. 

Esta é uma situação que preocupa Tiago Ghira Campos porque é freguês do Lumiar, mora 



 
no Alto da Faia e, desde há um ano a esta parte, circula ainda mais pela freguesia porque é 

um feliz proprietário de um cão, pelo que vai muitas vezes à rua e passeia à volta da zona 

onde reside. Sublinha que esta situação é um problema, que é feio, que o Lumiar está feio, 

que está com um ar abandonado. Dá como exemplo o Alto da Faia em que as ervas são tão 

grandes, até dentro do parque canino, que os cães se perdem dado o matagal. A sua 

intervenção vai no sentido de demonstrar e deixar registado o seu sentimento de tristeza pela 

forma como os espaços verdes da freguesia estão, neste momento, a ser tratados. A relva dos 

jardins à volta da zona onde habita é cortada com alguma regularidade, mas os jardineiros 

deixam a relva cortada em cima da relva que fica, acabando esta relva por ficar seca, 

tornando-se também lixo.  

Toma a palavra o Presidente, que agradece as questões levantadas pelo freguês e que afirma 

que infelizmente também conhece muito bem a realidade e que ela está muito longe de estar 

aquilo que o executivo quer que esteja. Informa que a Junta tem diversas limitações que 

implicam o atual estado de algumas zonas. Por um lado, houve a necessidade de fazer a 

deservagem de forma sectorial, sendo que neste momento já foi deservada parte importante 

da Alta de Lisboa e seguir-se-ão outras zonas da freguesia, justificando que houve a 

necessidade de começar por algum lado, motivo pelo qual algumas zonas ainda não estão 

feitas, sendo expectável haver uma evolução da situação em todo o território ao longo dos 

próximos tempos. Realça que de facto, a Junta não chega a todo o lado de forma imediata, 

sendo verdade também que existem outras limitações, umas estruturais. (Neste momento a 

comunicação do Senhor Presidente ficou com interferências, não sendo percetível). Em 

relação a herbicidas, informa que têm sido feitas experiências com sal, mas com sucesso algo 

limitado. E, depois, a Junta tem limitações infraestruturais, como é sabido, afirma, há a 

limitação do posto de Telheiras ainda não estar concluído, acrescentando que quem passa na 

segunda circular já o pode ver, uma vez que os tapumes já foram removidos, embora ainda 

esteja longe de estar em funcionamento, apesar da Junta insistir junto da Câmara Municipal 

de Lisboa para que isso possa acontecer o mais depressa possível. Adicionalmente existem 

as limitações do ponto de vista dos recursos humanos, sendo que a Junta não tem muitos 

recursos humanos face à dimensão da Freguesia, mas acrescenta que está em curso um 

concurso de recrutamento de 10 assistentes operacionais para a Higiene Urbana, esperando 

o Presidente ter em breve um reforço dos meios humanos para esta área.  



 
 

O Senhor Presidente dá a palavra ao vogal da Higiene Urbana, Fernando Baião, que 

corrobora tudo o que o Presidente disse, indo de encontro à realidade, lamentando que não 

se esteja a conseguir dar resposta a todas as partes da freguesia, apelando à compreensão do 

freguês que interveio, nomeadamente o senhor Tiago Ghira Campos, dizendo que o 

executivo espera resolver tudo o quanto antes. 

O Presidente agradece a participação do senhor Tiago Ghira Campos, e incentiva os 

fregueses a fazer o mesmo nas próximas reuniões abertas a ter lugar nas últimas segundas-

feiras de cada mês.  

Posto isto, o Presidente prossegue para a ordem de trabalhos. 

Ponto 2 – Propostas subscritas pela Tesoureira Joana Barata Lopes 

2.1. – Deliberação n.º 384/2022 - Aprovar a 3ª alteração ao orçamento, a 2ª alteração ao 

PPA, e 3ª alteração ao PPI. (Proposta n.º 384) 

 

 

Ponto 3 – Propostas subscritas pelo Presidente Ricardo Mexia 

231. – Deliberação n.º 378/2022 - Deliberar submeter à Assembleia de Freguesia nos 

termos da alínea e), do n.º 1 do artigo 9 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na redação atual a autorização para o lançamento de Hasta Pública para a concessão de 

exploração de um quiosque, com esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, sito na 

Alameda das Linhas de Torres S/nº e Rua Professor Valadares Tavares S/nº – Freguesia do 

Lumiar; 

Aprovar o Programa do Procedimento da hasta pública, e respetivos anexos ao Programa do 

Concurso nos termos da minuta em anexo (Anexo I);  

Aprovar o Caderno de Encargos, nos termos da minuta em anexo e respetivos anexos ao 

Programa do Concurso (Anexo II);  

Fixar o valor de € 500,00 (quinhentos euros) como base de licitação do Quiosque; 

Aprovar a constituição da Comissão da Hasta Pública, com a seguinte composição:  

Aprovada por unanimidade 



 
Presidente da Comissão: António Vicente; Vogais efetivos: Susana Saramago e Mariana 

Boléo e Vogais suplentes: João Catarino e Paula Santos. (Proposta n.º 378) 

 

 

 

Ponto 4 – Propostas subscritas pelo Vogal Fernando Baião 

4.1. Deliberação n.º 379/2022 - Adjudicar à empresa MELFA – Máquinas, Ferramentas e 

Ferragens, Lda. (NIPC 502792531) para aquisição de dez (10) rolos de fio de corte para 

deservagem, pelo preço de € 556,73 (quinhentos e cinquenta e seis euros e setenta e três 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 379) 

 

 

 

4.2. Deliberação n.º 380/2022 - Adjudicar à empresa Vítor Silva, Lda. (NIPC 515245852) 

para aquisição de serviços para reparação da viatura 99-29-UP do Posto de Higiene Urbana, 

pelo preço de € 785,29 (setecentos e oitenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 380) 

 

 

 

4.3. Deliberação n.º 381/2022 - Adjudicar à empresa Coelho e Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) para aquisição de forquilhas e materiais para serviços de higiene e limpeza do 

Posto do Lumiar, pelo preço de € 330,00 (trezentos e trinta euros), com IVA incluído à taxa 

legal em vigor. (Proposta n.º 381) 

 

 

 

4.4. Deliberação n.º 382/2022 - Adjudicar à empresa Coelho e Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) para aquisição de máscara de soldar, elétrodos e demais materiais para o Posto 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
de Limpeza, pelo preço de € 149,75 (cento e quarenta e nove euros e setenta e cinco 

cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 382) 

 

 

 

345. Deliberação n.º 383/2022 - Adjudicar à empresa Coelho e Pereira, Lda. (NIPC 

500503397) para aquisição de materiais para limpeza/varredura do Posto de Limpeza, pelo 

preço de € 415,00 (quatrocentos e quinze euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

(Proposta n.º 383) 

 

 

 

 

Ponto 5 – Propostas subscritas pelo Secretário José Silva Pinto 

5.1. Deliberação n.º 385/2022 - Adjudicar à empresa Auto-Sueco Portugal, S.A. (NIPC 

505051931) para reparação do autocarro com a matrícula: 21-PG-82 da Junta de Freguesia 

do Lumiar, pelo preço de € 186,57 (cento e oitenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos), 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 385) 

 

 

5.2. Deliberação n.º 386/2022 – Adjudicar à empresa TOPGIM, Lda. (NIPC 516337629) 

para aquisição de 1 (um) marcador eletrónico portátil, 2 (dois) compressores, 1 (um) armário 

e 1 (um) carrinho material para apoio a atividades desportivas, pelo preço de € 1.556,05 (mil 

quinhentos e cinquenta e seis euros e cinco cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 

vigor. (Proposta n.º 386) 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
5.3. Deliberação n.º 387/2022 – Adjudicar à empresa Leroy Merlin (NIPC 516337629) para 

aquisição material a colocar pela equipa de manutenção para o Jardim-de-Infância do Lumiar, 

pelo preço de € 559,96 (quinhentos e cinquenta e nove euros e noventa e seis cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 387) 

 

 

5.4. Deliberação n.º 388/2022 – Adjudicar à empresa Compurworks, Lda. (NIPC 

506132625) para aquisição de serviços para sistema de Backup de dados Office, pelo preço 

de € 988,32 (novecentos e oitenta e oito euros e trinta e dois cêntimos), com IVA incluído à 

taxa legal em vigor. (Proposta n.º 388) 

 

 

5.5. Deliberação n.º 389/2022 – Adjudicar à empresa TUTITAÇAS – Taças e troféus, Lda. 

(NIPC 502420545) para aquisição 30 troféus para apoio à atividade desportiva "Pesca 

Desportiva – Pescadores Musgueira Norte", pelo preço de € 317,49 (trezentos e dezassete 

euros e quarenta e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 

389) 

 

 

5.6. Deliberação n.º 390/2022 – Adjudicar à empresa Segur Fogo – Engenharia de 

Segurança, Lda. (NIPC 501508732) para correção de anomalias na manutenção de extintores 

no Auditório Orlando Ribeiro, pelo preço de € 993,47 (novecentos e noventa e três euros e 

quarenta e sete cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 390) 

 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
5.7. Deliberação n.º 391/2022 – Adjudicar à empresa NEWVISION, S.A. (NIPC 

504983747) para suporte remoto para o sistema de senhas do Atendimento - INLINE, pelo 

preço de € 61,50 (sessenta e um euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 391) 

 

 

5.8. Deliberação n.º 397/2022 – Adjudicar à empresa MEGAQUALIDADE – Serviços de 

Consultoria, Lda. (NIPC 504607286) para aquisição de serviços de Consultoria para 

Manutenção da Certificação do Sistema de Gestão de Qualidade no âmbito do Serviço de 

Higiene Urbana da JFL, pelo preço mensal de € 310,00 (trezentos e dez euros) e total de € 

4.575,60 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco euros e sessenta cêntimos), com IVA 

incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 397) 

 

 

Ponto 6 – Propostas subscritas pela Vogal Madalena Pestana 

6.1. Deliberação n.º 392/2022 - Adjudicar à empresa RV Pro – Produção e Edição Áudio, 

Unipessoal, Lda. (NIPC 504601458) para Realização do arraial do padroeiro da Freguesia do 

Lumiar, São João Baptista a dia 25 de junho de 2022, pelo preço de € 2.644,50 (dois mil 

seiscentos e quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 392) 

 

 

6.2. Deliberação n.º 393/2022 - Adjudicar à empresa RV Pro – Produção e Edição Áudio, 

Unipessoal, Lda. (NIPC 504601458) para apoio técnico à missa campal do dia 18 de junho 

de 2022, pelo preço de € 676,50 (seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 393) 

 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
 

6.3. Deliberação n.º 394/2022 - Atribuição de subsídio à Associação Recreativa dos Amigos 

do Paço do Lumiar (NIPC 513694668), para apoio à realização de sete (7) arraiais a decorrer 

nos meses de junho e julho, pelo montante de € 4.700,00 (quatro mil e setecentos euros). 

(Proposta n.º 394) 

 

 

6.4. Deliberação n.º 395/2022 - Adjudicar à empresa Edgar Cova Transporte de Passageiro, 

Lda. (NIPC 513625038), para aluguer do autocarro para o dia em que a marcha do Lumiar 

dará a volta pela freguesia, pelo preço de € 375,00 (trezentos e setenta e cinco euros), com 

IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 395) 

 

 

6.5. Deliberação n.º 396/2022 - Adjudicar à Banda Musical da Charneca (NIPC 

501434445), para contratação da Banda Musical da Charneca para acompanhar a procissão a 

São João Baptista, pelo preço de € 700,00 (setecentos euros), com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. (Proposta n.º 396) 

 

 

Finda a ordem do dia o Presidente considera que é importante realçar a diversidade de 

eventos a decorrer nos próximos tempos na Freguesia e que, a Junta está cheia de vontade 

de poder retomar atividades que são queridas para a Freguesia. Não tendo sido alvo de 

aprovação nesta reunião, mas já tendo sido alvo de aprovação anteriormente, o Presidente 

faz alusão ao Festival de Telheiras, que já se encontra a decorrer, sinalizando que vários 

membros do executivo já estiveram presentes e que ainda têm oportunidade de participar 

nas diversas atividades, mencionando também o CineConchas, que é uma iniciativa já 

habitual, que vai acontecer, e que a Junta vai poder apoiar.  

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 

Aprovada por unanimidade 



 
O Presidente sinaliza ainda que, face às situações enfrentadas do ponto de vista financeiro, 

o executivo tem de restringir aquilo que são os apoios, esperando nos próximos anos ter 

mais capacidade para ir ao encontro daquilo que são os desejos dos fregueses e conseguir 

fazer face a todas as atividades e, eventualmente, retomar algumas que, até fruto da pandemia, 

acabaram por ser suspensas e outras que possam trazer mais-valia para o Lumiar. 

O Presidente apela ainda a que os lumiarenses apoiem a marcha, esperando alcançar um bom 

resultado e esperando que seja um grande momento de celebração., para que também o 

Lumiar fique valorizado na participação na marcha.  

 

Entretanto entra na reunião a Tesoureira, Joana Barata Lopes. 

 

Ponto 7 – Informações 

Vogal Carla Sequeira 

Dá nota de duas informações. A primeira é respeitante ao concurso que está em curso para 

funcionários para a higiene urbana. Informa que foram rececionados 66 candidatos, tendo 

decorrido na tarde de trinta de maio de 2022 a primeira reunião de júri para analisar as 

candidaturas. Acrescenta que das sessenta e seis candidaturas, doze candidatos serão 

notificados para apresentar alguns documentos adicionais que careceram de dúvidas ao júri 

e sete serão excluídos por falta de condições face às condições do próprio concurso. Este 

processo terá uma audiência prévia, tendo de se esperar pelos sete candidatos que vão ser 

notificados por exclusão e os outros doze tenham o tempo necessário, de acordo com a Lei, 

para responder e depois disso iniciar-se-ão os métodos de seleção necessários à continuação 

do processo, pelo que, muito em breve, a vogal Carla Sequeira apresentará uma proposta 

para adjudicação de um serviço de realização de exames de avaliação psicológica aos 

candidatos que, de momento, se esperam sejam inferiores a cinquenta.  

Informa ainda que na última reunião foi aprovada a abertura de um concurso para assistentes 

operacionais para a educação e que, em princípio, será publicado na semana subsequente à 

reunião pública. 

Secretário José Silva Pinto 



 
Dá nota de uma informação que recebeu do Arquiteto Luís de Castro acerca da visita que 

foi feita às futuras instalações da higiene urbana, sendo que ele é bastante crítico em relação 

ao projeto, sendo que o mesmo tem alguma falhas, tais como janelas que não se podem abrir 

o que obriga a ter sempre os ares condicionados ligados de verão e de inverno, problemas 

nos pavimentos, o traçado dentro da via de acesso não permite a entrada de veículos de 

maiores dimensões, a casa da guarda não tem janela para o lado por onde passam as pessoas, 

havendo várias coisas que vão necessitar da atenção do executivo. Informa que o Arquiteto 

recomenda que seja solicitada à Câmara Municipal para corrigir estas situações que são de 

projeto e cujos custos irão “cair” nos bolsos dos fregueses, sublinha. 

Tesoureira Joana Barata Lopes 

Começa por pedir desculpa pelo atraso e acrescenta que fica contente por ainda ter chegado 

no final. Justificando que estava em trabalho parlamentar, justamente numa sessão 

parlamentar dos jovens. 

Aborda a questão da Assembleia das Crianças, dizendo que o departamento de Educação, 

em conjunto com o Presidente, teve a oportunidade de receber os jovens deputados das 

escolas da Freguesia numa iniciativa que foi promovida pela Assembleia Municipal de Lisboa 

e que as várias Juntas fizeram depois decorrer com as propostas que esses jovens deputados 

das várias escolas que quiseram participar voluntariamente e que apresentaram para a 

Freguesia do Lumiar, quer enquanto fregueses, quer enquanto munícipes. A sessão decorreu 

no salão nobre da Junta de Freguesia do Lumiar. No dia 01 de junho será a sessão municipal 

na Assembleia Municipal onde a freguesia estará representada pelos jovens deputados da 

Freguesia do Lumiar que foram escolhidos pelos seus pares, numa votação da forma mais 

democrática, e que decorrerá no dia 01 de junho num estímulo à democracia, promovido 

pela Assembleia Municipal de Lisboa, iniciativa à qual a Junta de freguesia do Lumiar não 

deixou de se associar. Deixa um agradecimento especial às escolas que são quem, em primeira 

análise, promoveram a iniciativa junto dos seus alunos.  

Uma última informação da Senhora Tesoureira tem que ver com o Dia da Criança. Informa 

que foram feitas uma séria de despesas ao abrigo da Delegação de Competências do 

Presidente, deixando a nota que, está ainda em matéria de debate, porque vai começar a 

chover e está previsto um conjunto de iniciativas e várias atividades para a Quinta das 

Conchas para o dia 01 de junho, mas também estando previsto que junho chegue, sublinha 



 
a Tesoureira, com tempestades, sendo que alguns sites meteorológicos dizem que vai 

acontecer na quarta-feira e outros que será apenas na quinta-feira. Portanto, de momento, a 

Junta de Freguesia do Lumiar, assim como as outras Juntas, está a ser contactada pelas 

empresas que também participam em alguns dos serviços que a Junta irá proporcionar aos 

jovens fregueses e também aos pais. Contudo, aquilo que o executivo previu e que publicitou, 

aproveita para fazer um agradecimento ao núcleo da comunicação na pessoa da vogal 

Madalena Pestana, pelo apoio constante à divulgação e no apoio para a criação das  imagens, 

é uma tarde, que começará a partir das 14 horas até às 19 horas, para que cumprisse, para 

além daquelas que são as crianças da Componente de Apoio à Família, e estas são 

responsabilidade da Junta até no transporte, mas aproveita para convidar todas as famílias e 

as outras escolas da freguesia do Lumiar que foram informadas da iniciativa. Dadas as 

indicações climatéricas, informa que o evento será, à partida, para manter, acrescentado que 

qualquer alteração será comunicada nas redes sociais da freguesia.  

Vogal Madalena Pestana 

Começa por informar que está a decorrer o Festival Viver Telheiras e agradece a presença 

do Presidente no primeiro dia e ter discursado, acrescentando que está a ter uma 

programação animada e participada, pensado que é o reflexo do apoio do executivo a estas 

iniciativas agregadoras de tantas instituições da freguesia. 

Informa que dia 03 e 04 de junho irá decorrer o Festival de Rock – Há Rock na Junta – será 

no auditório, e foi dinamizado pelo coro que ensaia na Sede da Junta de Freguesia e, nesse 

sentido, convida todos a irem assistir. 

Dia 05 de junho, há a apresentação do Musical Teathre Lisbon, que é uma iniciativa de teatro 

musical, com atores da Broadway, e é uma iniciativa de atores portugueses que este ano 

arranca na Freguesia do Lumiar, aproveitando a vogal para convidar os interessados a 

inscreverem-se nos vários worshops que vão haver nos próximos meses. Apela à atenção das 

pessoas às redes sociais da Junta, onde são divulgadas as iniciativas da Junta, onde são 

oferecidos bilhetes para algumas peças, pensando que os fregueses devem, de facto, 

acompanhar para ficarem a par de tudo.  

Informa também que no dia 19 há uma atuação de Jazz – o Festival de Django Portugal – 

vai passar pelo auditório da Junta de Freguesia, tem atuação em todo o país e é um festival 



 
com grande qualidade, acrescenta. Lança, uma vez mais, o convite para as pessoas 

participarem. 

Mais acrescenta que nos dias 25 e 26 de junho irá ter lugar o Encontro da Casas Regionais, 

no jardim da Quinta das Conchas, sendo uma iniciativa da Câmara Municipal, da EGEAC, 

à qual a Junta de Freguesia se associa e fica muito contente por ser no Lumiar.  

Vogal Carla Sequeira 

Informa que vai decorrer no dia 06 de junho uma reunião com os comerciantes da Rua 

Professor João Barradas, em parceria com a PSP, tendo em conta as queixas recorrentes 

sobre o ruído naquela zona no final do fecho das esplanadas. A intenção desta reunião é, 

segundo a vogal, conversar um pouco com os comerciantes e tentar em conjunto encontrar 

soluções para reduzir o impacto deste problema, desta queixa consecutiva de ruído naquela 

zona.  

Informa também que a Junta está com mais um pequeno surto de COVID-19, estando, de 

momento, sete funcionários, pelo menos, que foram ao dia da reunião pública para casa. 

Alguns destes funcionários são do Atendimento, e por isso a Senhora vogal informa todos 

os fregueses, porque tem impacto na qualidade de serviço que a Junta presta, deixando as 

suas desculpas.  

Quanto ao Posto de Telheiras, refere que teve oportunidade, juntamente com o vogal 

Fernando Baião, de fazer uma visita. Acrescenta, ao que o Secretário José Silva Pinto referiu, 

que a reunião com a Câmara Municipal de Lisboa demonstrou que, de facto, o Posto parece 

já pronto, mas não está pronto, ou seja, o exterior está muito bonito, muito arranjado, tem 

condições para os funcionários que a Junta necessitará de colocar neste Posto, não para a 

totalidade dos funcionários da Freguesia do Lumiar, da Higiene Urbana, mas sim para o 

número de funcionários que o executivo prevê colocar no Posto. Contudo, sublinha, que o 

Posto apresenta algumas dificuldades, algumas incorreções de projeto, para além das que o 

Vogal José Silva Pinto referiu; uma é a entrada de viaturas no Posto que se demonstrou, e a 

própria Câmara Municipal constatou, que as viaturas maiores poderão não entrar porque o 

caminho é de reduzido espaço, portanto este é mais um tema que será necessário corrigir por 

parte da Câmara Municipal. Sublinha que será urgente enviar para a Câmara Municipal todas 

as incorreções; o Arquiteto Luís Castro ficou de fazer uma lista com máxima urgência, de 



 
problemas e dúvidas que o executivo tem, para enviar para a Câmara, o quanto antes, para 

que sejam ainda corrigidas antes do fecho do projeto. Quanto à questão dos ramais, neste 

momento os ramais de água, luz e gás não estão ainda adjudicados pela Câmara Municipal e, 

enquanto isso não for feito, não se poderá ter a entrega do Posto à Junta de Freguesia.   

No último ponto sobre o Posto de Limpeza, após a entrega à Junta, afirma que será preciso 

a própria Junta fazer alguns investimentos no espaço, nomeadamente materiais que serão 

precisos comprar, desde mesas e cadeiras, até outros materiais que são necessários e que não 

existem ainda na freguesia, como também a colocação dos contadores de luz, gás e água. 

Realça que tudo isto tem de se ter em conta, em termos orçamentais, o que poderá ser mais 

uma dificuldade acrescida. Adianta que da conversa que teve com o vogal Fernando Baião, 

se poderá ter a entrega do Posto dentro de dois meses, se tudo correr de acordo com o 

previsto. Realça que se o executivo começar a planear o material necessário e a encomendá-

lo, talvez se começasse a acelerar o processo, sublinhando que para isso é necessário 

assegurar que a Junta tem as condições financeiras para tal. 

Vogal Madalena Pestana 

Vem dar nota de mais iniciativas que vão acontecer na Freguesia do Lumiar. 

Informa que dia 31 de maio há o ensaio geral das marchas, que será a partir das 22 horas no 

pavilhão da Escola Secundária do Lumiar, sendo que qualquer pessoa pode assistir, desde 

que se inscreva através do link que consta das redes sociais da Junta de Freguesia; caso haja 

algum problema com as redes socais, a vogal informa que as pessoas podem telefonar para a 

Junta. 

Acrescenta que no dia 4 de junho, as marchas apresentam-se no Altice Arena, informando 

que há bilhetes disponíveis na Blueticket e, tal como dito, as pessoas podem consultar as 

redes sociais da Junta de Freguesia para terem o link direto. 

Informa ainda que a Junta apoia uma iniciativa no Museu Nacional do Traje, cuja próxima 

sessão é no dia 01 de junho, dirigida a mães com bebés pequenos, sendo uma iniciativa que 

faz com que as mães possam gozar o Museu e fazer uma sessão com os bebés, preparadas 

especialmente a pensar nelas, sublinhando que seria uma forma bonita de celebrar o Dia da 

Criança. Os links para inscrição também estão nas redes sociais da Junta de Freguesia e o 

evento acontece das 10h30 às 12h45. Acrescenta que os pais também são bem-vindos.  Cada 



 
sessão tem um tema e esta sessão do dia 01 de junho tem como tema “massagens e 

desenvolvimento do bebé”. As sessões são dinamizadas pela fisioterapeuta Graça Lucena. 

Lança então o convite a todas as mães a juntar-se a esta iniciativa que é gratuita e oferecida 

pela Junta de Freguesia do Lumiar, sublinhando que há um limite até dez mães, informando 

que ainda há vagas. 

Lembra ainda que vai decorrer no dia 18 de junho, na Alta de Lisboa, o Rally de Lisboa, que 

vai passar na Freguesia do Lumiar. 

Segundo a vogal, no dia 07 de junho decorre uma sessão preparada pela EMEL, que é uma 

sessão de processo participativo da sociedade civil, no salão nobre da Junta de Freguesia, 

cujo objetivo é estudar a reconversão dos terminais rodoviários mais importantes da cidade 

de Lisboa em interfaces multimodais que promovam a conectividade de diferentes soluções 

de transporte e ofereçam diferentes soluções de mobilidade, serviços que sejam confortáveis, 

seguros e assentes em modelos de operação, tendo em vista a sustentabilidade  da sua gestão 

a longo prazo. Adianta que os fregueses são convidados a participar, pensando que seria bom 

envolverem-se. Informa que existem poucas inscrições e apela, de facto, aos fregueses para 

participarem, considerando ser importante todos darem a opinião sobre o que se passa em 

Lisboa e na Freguesia do Lumiar. 

Dá, por fim, uma nota extra, nomeadamente que a Junta de Freguesia do Lumiar irá apoiar 

os estudantes de enfermagem da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches/IPLUSO  que 

estão a desenvolver um projeto designado “Mini USF das Conchas – Feliz Dia da Criança” 

que irá decorrer entre os dias 30 de maio e 3 de junho, no horário compreendido entre as 

9h30 e as 15h30, no espaço exterior à Unidade de Saúde Familiar do Hospital Polido Valente. 

Acrescenta que esta informação seria para ser dada pela vogal Beatriz Nunes, mas como ela 

não está presente, quem informa é a vogal Madalena Pestana, da Comunicação. O referido 

projeto visa intervir na educação para a saúde da comunidade através da abordagem, com 

um diverso leque de temáticas, com enfoque na promoção da saúde infantil. Este é, segundo 

a vogal Madalena Pestana, um modo diferente de celebrar o Dia da Criança, alertando para 

a saúde infantil, endereçando o convite a todos para participarem. 

Presidente Ricardo Mexia 



 
Começa por mencionar que teve a oportunidade de reunir com diversas entidades ao longo 

da semana, não detalhando todas, refere aquelas que lhe parecem relevantes de dar conta. 

Informa que, na sequência da reunião passada, acabou por se deslocar até à zona da André 

Gouveia, onde esteve reunido com a população local e onde foram vistos uma série de 

aspetos que carecem serem resolvidos, nomeadamente as questões dos transportes (os 

autocarros que não circulam na zona e que é uma enorme necessidade), como os espaços 

exteriores, a questão da regulação do trânsito, enfim, uma série de aspetos pertinentes e que 

os fregueses assinalaram. 

O Senhor Presidente refere que teve também a oportunidade de receber o Senhor 

Embaixador do Paraguai, recém investido nas funções de embaixador em Lisboa, onde teve 

a oportunidade de fazer um reunião a caminhar; foram ao Parque das Conchas, foram até à 

rua, tendo sido uma reunião muito interessante na qual o Senhor Embaixador manifestou 

muita disponibilidade para desenvolver atividades em conjunto com a Junta de Freguesia, 

seja na área cultural, seja na área económica, seja também na área do espaço público, 

nomeadamente nos espaços verdes. O presidente sublinha que existe uma oportunidade de 

colaborar com a República do Paraguai.  

Informa ainda que teve a oportunidade de fazer atendimento no Polo de Telheiras, 

promovendo a proximidade com os fregueses dos vários territórios. Considera, portanto, ter 

sido importante ter estado por lá.  

Dá conta que teve a oportunidade, juntamente com o Secretário José Silva Pinto, de reunir 

com a organização do Rally de Lisboa, reforçando que espera que, apesar de terem existido 

algumas desarticulações no passado, espera que no futuro possam passar a correr melhor. 

Sinaliza que no dia 18 de junho, ao fim do dia, a partir das 20h/21h haverá a especial da Alta 

de Lisboa a ocupar o eixo central. Além de deixar o desafio para os fregueses poderem 

assistir, sinaliza que haverá restrições ao trânsito que irão ser comunicados pelos canais da 

Junta de Freguesia.  

Incentiva as pessoas a seguir as redes sociais da Junta de Freguesia, onde vão sendo 

divulgadas as várias iniciativas da Junta de Freguesia do Lumiar, quer as que a vogal Madalena 

Pestana elencou, quer também os outros membros do executivo, como todas as coisas que 

as associações e as instituições do Lumiar organizam, também têm espaço nas redes sociais 

da Junta, sublinhando que o executivo tem todo o interesse em divulgar.   



 
Aproveita agora para dar nota de coisas que vão acontecer. Em articulação com a Câmara 

Municipal, a Junta de Freguesia vai ter um processo, indicando que previamente já houve a 

oportunidade de reunir com a Senhora Secretária de Estado da Habitação porque o 

loteamento da zona chamada Maria Droste que, apesar de já ser na Freguesia de Carnide, 

efetivamente afeta principalmente a população do Lumiar, particularmente aqueles que 

residem na Rua Professor Jorge Campinos e nas que estão na proximidade, e, portanto irá 

haver uma reunião com as associações representativas dos fregueses, em particular as do lado 

do Lumiar, precisamente para ser encontrada uma solução  que, por um lado não prejudique 

em demasia os fregueses, nomeadamente a maior pressão de trânsito que vai haver, a 

construção de mais espaço de habitação, mas por outro lado sinaliza que se trata de habitação 

de renda controlada, na tentativa de tentar contribuir para ajudar um problema como é a 

escassez de habitação a preços acessíveis na cidade de Lisboa. Sublinha que, portanto, é 

sempre um equilíbrio entre necessidades e também de perceções. O Presidente espera que 

as associações que foram convidadas possam participar na reunião, informando que 

oportunamente dará conta daquilo que foram as conclusões. 

No âmbito das Festas de Lisboa refere que o Lumiar tem os noivos de Santo António, os 

quais o Presidente terá oportunidade de receber na Junta de Freguesia.  

Lança, uma vez mais, o apelo para os fregueses participarem nas diversas atividades, 

participarem também naquilo que é a identificação dos problemas e não hesitarem em 

sinalizar, seja por telefone, seja por e-mail, porque o executivo tem todo o interesse em ajudar 

a resolver os problemas. O Presidente afirma que o executivo sabe que as coisas ainda não 

estão como querem que estejam, sublinhado que a Junta está empenhada na resolução dos 

problemas,  estando ainda muito envolvidos na reorganização interna da Junta, mas, assegura 

que estão a tentar resolver uma série de questões, como foi mencionado, quer das reparações 

nas escolas, no espaço público, quer naquilo que diz respeito à Higiene Urbana, quer da 

dinamização das atividades económicas, reforça ainda na componente da Educação as várias 

iniciativas que a Junta se tem vindo a associar. 

Adicionalmente e em jeito de conclusão agradece a participação a todos os que assistiram à 

sessão através dos meios eletrónicos. O Presidente julga que é um modelo prático e ágil, e 

que permite que a informação fique disponível para quem só pode assistir em diferido. Para 



 
quem queira intervir na próxima reunião aberta o Presidente informa que será no dia 27 de 

junho, às 17h30, pelo que tem todo o gosto em quem quer tomar a palavra o possa fazer.  

 

E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião. 

 

Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

Presidente Ricardo Mexia  

 

 

 

 

 

Secretário José da Silva Pinto  
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