
MOÇÃO  

MUSEU DO BRINQUEDO 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar tem, ao longo dos anos, aprovado sucessivas 

moções, por unanimidade, tendo em vista a criação de um MUSEU DO BRINQUEDO. 

Várias diligências existiram por parte da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia do 

Lumiar tendo em vista alcançar tal desiderato, o qual até aos dias de hoje não foi alcançado.  

Lisboa merece um Museu do Brinquedo e o Lumiar é a freguesia perfeita para o acolher. 

Há dois locais ideais para implementar o Museu do Brinquedo Lumiar – Lisboa, são eles o 

edifício da Quinta dos Lilases e o edifício da Quinta da Nossa Senhora da Paz. 

Em parte do edifício da Quinta dos Lilases está instalada a Academia Portuguesa de 

História, o que muito honra a Freguesia do Lumiar, na outra parte à revelia da vontade da 

população e da transmissão da propriedade para a Câmara, efetuada na década de sessenta 

do século passado, permanece uma empresa municipal que sucede na ocupação do espaço 

a outra empresa municipal entretanto extinta. 

O edifício da Quinta Nossa Senhora da Paz encontra-se em avançado estado de degradação 

depois de entregue a uma Associação de Municípios que nada fez para o recuperar e 

certamente nada fará no futuro, pelo exemplo do que aconteceu até agora. 

O Museu do Brinquedo Lumiar – Lisboa pode ser uma realidade querida de todos nós e a 

localização no Lumiar, em qualquer dos edifícios citados, seria um orgulho para a cidade de 

Lisboa, carente desse tipo de equipamentos. 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 30-09-2014 exorta a Junta de Freguesia 

do Lumiar a desenvolver todos os esforços no sentido de ser criado o Museu do Brinquedo 

Lumiar-Lisboa, a fim de todas as crianças de Portugal possam conhecer a nossa freguesia e 

passar dias felizes num local aprazível, entrando em contacto com brinquedos do passado, 

do presente e quiçá do futuro. 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar acompanhará com carinho, esforço e dedicação 

todas as iniciativas que se realizarem no sentido do Museu do Brinquedo Lumiar-Lisboa vir 

a ser uma realidade no mais curto espaço de tempo possível. 

Lumiar, em 30 de Setembro de 2014. 

Os Proponentes 

Manuel Filipe Correia de Araújo (PSD) 

Paulo Doce de Moura (PSD) 

 

APROVADA POR MAIORIA, COM 10 VOTOS A FAVOR E 9 
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