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MOÇÃO N.º 2 
 

 
RUAS E ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA DO LUMIAR 

 
 
Percorrendo a Freguesia é notória a acumulação de folhagem provocada pelas características 
das árvores locais e pela ocorrência intensa de condições climatéricas adversas, que até 
“esconde” passeios, advindo perigo constante para os transeuntes e risco iminente de 
inundações por entupimento de sarjetas. 
 
Mais uma vez chamamos a atenção para o estado de degradação dos pavimentos viários em 
muitos casos colocando em perigo os utilizadores, de alguns pavimentos de ruas da Freguesia. 
São exemplo a Estrada do Paço do Lumiar, Azinhaga Torre do Fato e Rua Dr. Henrique 
Martins Gomes, a Lateral da Calçada da Carriche (onde o passeio existente é uma autêntica 
ratoeira para os muitos peões que necessariamente por ali passam).  
 
Em relação aos espaços verdes lamenta-se que sendo as Quintas das Conchas e Lilazes áreas 
de eleição para toda a população de Lisboa, careçam de cuidados, na limpeza e no sistema de 
tratamento e alimentação de lagos em particular na Quinta dos Lilases. Neste contexto, é ainda 
de referir os efeitos negativos da praga do escaravelho das palmeiras (paisagem que 
infelizmente atingiu irremediavelmente o País e a cidade). Impõe-se, a bem do ambiente, cortar 
totalmente os troncos das que morreram, procurar salvar as que restam e retirar-lhes os ramos 
secos. 
 
Em relação à poda das árvores, pergunta-se: Não será mais eficiente chapotá-las na sua altura 
do que limpá-las apenas? Isso a acontecer, os moradores ficariam satisfeitos por não terem os 
ramos das árvores a invadir as suas janelas e varandas tapando a entrada do sol e a folhagem 
seria muito menor nas ruas. E por que não, de futuro, optar por uma arborização de folha 
perene? 
 
Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar encara como prioritária: 
 
1. A aposta no reforço das operações de limpeza e folhagem nos períodos críticos, 

maximizando os meios humanos e ponderando-se o reforço de meios mecânicos; 
 

2. A realização de diligências junto da CML com vista à repavimentação dos arruamentos 
mais degradados da Freguesia do Lumiar, analisando o quadro de previsão existente; 

 

3. A realização junto da CML de diligências para uma recuperação rápida da Quinta dos 
Lilazes e para um reforço das intervenções na Quinta das Conchas, procurando salvar, 
se botanicamente possível as palmeiras sobreviventes; 
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4. Que a Junta de Freguesia estude com a CML a possibilidade de programação de escolhas 
de espécies arborizadas adequadas à malha urbana, evitando a utilização de árvores de 
folha caduca, de forma a minorar as dificuldades provocadas pelas espécies 
inadequadamente escolhidas no passado. 

 
 
 
Lumiar,16 de Dezembro de 2015 
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 Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar 

 Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 
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 Publicitar no site da Freguesia do Lumiar               
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