
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO N.º 1 

``Segurança e conservação dos espaços de lazer nas Quintas das Conchas 
e dos Lilases´´ 

 

Na Rua Leopoldo de Almeida foi alargado o passeio público e aberto um acesso por rampa e por 
duas escadas independentes, colocadas em sentidos opostos que dão acesso a um largo portão para 
entrada na Qta. Dos Lilases. 

Parece ser um grande investimento com bons acessos, sobretudo a construção da rampa que deve 
ter como objectivo facilitar a utilização da Qta. Dos Lilases, que se encontra degradada, embora 
seja utilizada diariamente para o exercício físico dos residentes. 

Perguntamos: 

Qual o objectivo deste investimento a poucos metros do portão principal da Qta. Dos 
Lilases para a AL. Linhas Torres, aberto e de fácil acesso a todos os seus utilizadores? A 
entrada deste protão não necessita de escadas ou rampas. Para o acesso a esta quinta, temos 
também o portão da Qta. Das Conchas para a AL. Linhas Torres em frente à farmácia. 
 
Lembramos que para a defesa e conservação dos espaços verdes  
e de lazer destas duas quintas, todos os portões que lhe dão acesso abrem às 6 e fecham à 
1. Quem é o responsável pelo cumprimento deste horário? 
 

Na sequência da presente recomendação do CDS-PP a Assembleia de Freguesia, reunida em sessão 
ordinária em 2017-09-07, delibera apelar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ao 
Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa para que assegurem o horário e a segurança de todos 
os portões que dão acesso às Quintas, onde incluímos um novo portão, Rua Leopoldo de Almeida. 

 

Mais delibera: 

 Enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Enviar à Presidente da Assembleia Municipal. 

 Publicar no boletim e no site da Junta. 

 

Lumiar, 7 de Setembro 2017 

A Proponente pelo CDS-PP 

Maria Clara Ferreira da Silva 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 


