RECOMENDAÇÃO N.º 4
PISO DA AZINHAGA DA TORRE DO FATO
A Azinhaga da Torre do Fato, no troço compreendido entre a Estrada do Paço do Lumiar e o
cruzamento com a rua César de Oliveira, serve de acesso a diversos equipamentos privados e públicos,
como os dois hipermercados e o Templo Mahatma Gandhi, ou o INETI, o Hospital das Forças
Armadas, o parque infantil da Azinhaga dos Ulmeiros e o jardim da Quinta de Nossa Senhora da Paz.
Devido à sua intensa utilização como desvio e alternativa de tráfego naquela zona da freguesia,
invariavelmente, ano após ano, o piso desta via acaba por ser um dos que mais sofre com as intempéries.
Os condutores penalizados incluem tanto as famílias que se deslocam com os seus filhos ao parque
infantil e jardim, como as viaturas de urgência de acesso ao Hospital.
Considerando que as Informações Escritas do sr. Presidente, datadas de Dezembro de 2013 (p.
16) e Setembro de 2014 (p. 25), indicaram ter sido solicitada reparação do betuminoso em várias artérias
da freguesia, mas sem nunca projectar o alcatroamento desta via, apesar de “Os Verdes” já aqui terem
alertado para a urgência de tal necessidade, em Dezembro de 2013.
Considerando que, com a Proposta nº 577/2014, a CML rubricou um protocolo de delegação
de competências com a Junta de Freguesia do Lumiar, mas apenas para a substituição, em 2015, do
piso da rua prof. Prado Coelho, no Alto da Faia, em Telheiras. Considerando que, para este caso, as
partes acordaram a transferência dos recursos financeiros necessários para o efeito.
Neste sentido, e na sequência da presente proposta dos eleitos do Partido Ecologista “Os
Verdes” e do Partido Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em
sessão ordinária no dia 2014-12-17, delibera recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que, em diálogo
com os órgãos da Freguesia do Lumiar:
- dê prioridade à urgente substituição do betuminoso da Azinhaga da Torre do Fato.
- preveja a hipótese de eventual novo protocolo de delegação de competências, incluindo a
transferência de recursos financeiros avaliados como necessários à execução da obra.
Mais delibera.
- Enviar a presente resolução à Câmara Municipal de Lisboa, à Junta de Freguesia do Lumiar e
à Associação de Residentes de Telheiras.
- Divulgar esta deliberação nos habituais locais de estilo, incluindo o Boletim e sítio web da
Junta de Freguesia.
Juntar à acta aprovada em minuta. Inclui, em anexo, 2 fotografias.
Assembleia de Freguesia do Lumiar, 17 de Dezembro de 2014
Os proponentes
Alberto Lopes Grijó
J. L. Sobreda Antunes

APROVADA POR UNANIMIDADE
ANEXO – 2 FOTOS DA AZINHAGA DA TORRE DO FATO, EM 2014-12-14

