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Recomendação n.º 6 

Pela integração da Freguesia do Lumiar na Iluminação de Natal da Cidade de Lisboa 

promovida pelo Município e pela União das Associações de Comércio e Serviços 

(UACS) 

O período natalício é marcado é praticamente todas as cidades que celebram a quadra 

com a colocação de iluminação em espaço público, evocativa da data e de reforço de 

enquadramento da atividade comercial da época. A cidade de Lisboa não é exceção, 

sendo a tarefa assumida como relevante pelo Município, que a coordena com a União 

das Associações de Comércio e Serviços (UACS). 

Todavia, nem toda a cidade é objeto do mesmo tratamento, verificando-se alguma 

assimetria na alocação das decorações e iluminações de Natal, levando a que várias 

Freguesias, como é o caso do Lumiar, assumam em parte essa função.  

Não sendo, naturalmente, de esperar que a totalidade dos arruamentos de todas os 

bairros e freguesias possam ser objeto de intervenção, e muito menos que deva ser o 

Município a assegurar todas, uma mais justa repartição do investimento, assegurando a 

cada Freguesia pelo menos um ou dois dos seus eixos viários cívico e comerciais de 

maior relevo (algo que facilmente se alcança com ligeira redução nas zonas hoje 

iluminadas). Esta opção daria a estas a possibilidade de assegurar de forma mais 

alargada a cobertura dos seus territórios, correspondendo a pedidos formulados por 

residentes e comerciantes em mais zonas e bairros.  

Nesse sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar recomenda ao Município que 

alargue em próximos anos a cobertura a uma área mais ampla da cidade, 

designadamente ao Lumiar, o seu investimento em iluminação nas quadras festivas, 

assegurando a cada Freguesia pelo menos um ou dois dos seus eixos viários cívico e 

comerciais de maior relevo. 

Os eleitos do Partido Socialista, 
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