MOÇÃO N.º 1
1). Considerando que é cada vez mais caótico o estacionamento em algumas zonas da Freguesia do
Lumiar em particular em Telheiras;
2). Considerando que fazem falta espaços de estacionamento devidamente organizados;
3). Considerando a necessidade de manutenção em jardins, edifícios públicos e arruamentos;
A bancada do Partido Social Democrata na Assembleia de Freguesia de Telheiras depois de escutar os
residentes de Telheiras e de visitar os locais, elaborou esta moção á qual juntou fotografias de forma a
melhor mostrar a realidade existente aos restantes representantes nesta Assembleia de Freguesia e em
particular ao Executivo da Junta de Freguesia e ao estacionamento abusivo, quer nos jardins, quer nas
ruas de Telheiras.
Uma nota para o facto de, que junto á loja maçónica em Telheiras, os pilaretes que impediam o acesso
ao jardim foram destruídos. Este jardim passou a ser um lugar de estacionamento. A loja maçónica
reclama parte do jardim como sendo sua propriedade e o direito de estacionar sobre o espaço público.
Seria importante a Junta de Freguesia do Lumiar clarificar e pedir à CML para sinalizar a proibição de
acesso.
Um outro assunto é a degradação de todo o bairro pelos grafites que não param de surgir em todo o
lado, sem qualquer consequência que não seja a destruição do património privado e público.
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As fontes vão-se degradando a cada dia. Tornando cada vez mais onerosa a sua reparação.

Jardim Prof. Sousa Franco
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Estacionamento junto aos CTT - chega a haver estacionamento
O VW Polo está realmente parado e a Passat estacionada em contra-mão.

em

3.ª

fila.

Junto à Padaria Portuguesa a Junta de Freguesia do Lumiar reparou o trilho pedonal, que se transformou
em parte do dia em local de estacionamento.
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Desapareceram os pilaretes da Estrada de Telheiras, junto à Biblioteca. Foram informados os residentes
pela JFL que se trata de uma situação transitória enquanto decorrem as obras. A situação prolonga-se ...
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Como se pode constatar não se vislumbra parado nenhum veículo de empreiteiro.

Aspecto degradado que alguns edifícios têm pelos grafitis e tagging.
Era importante ter uma estratégia de combate a esta forma de destruição do património comum.
É preciso envolver a comunidade e criar respostas automáticas de combate a estes comportamentos que

causam desconforto visual e grande incómodo a todos os que por ali vivem ou circulam.
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Urge, então, alterar esta situação. Para a melhoria das condições oferecidas àqueles que ali vivem,
trabalham, ou de alguma maneira levam vida àquela zona. A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida
em 28 de Abril de 2016, exorta a Junta de Freguesia do Lumiar e a Câmara Municipal de Lisboa a regrar
e otimizar o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos na Freguesia do
Lumiar, assim como a ter especial atenção a estas situações de degradação aqui descritas.

Lisboa, 28 de Abril de 2016
Os proponentes
Manuel Filipe Correia de Araújo (PSD)
Maria Isabel Pinto Pereira (PSD)
Rui Pereira Caeiro (PSD)
Paulo Doce de Moura (PSD)
Artur Botão (PSD)
Lourdes Estela Mendonça (PSD)

Enviar:
 Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar
 Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
 Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Publicitar no site da Freguesia do Lumiar
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