
                                                                                                                           

4ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriénio 

2021-2025 

RECOMENDAÇÃO Nº 1 
 

Pela gestão partilhada do Jardim da Alameda Roentgen entre J.F. de 

Carnide e da J.F. do Lumiar 

 

O Parque da Alameda Roentgen foi inaugurado em 2004 pelo Eng. Carmona Rodrigues. 

É um jardim partilhado pelas freguesias de Carnide e do Lumiar e até ao ano de 2014, a 

respetiva manutenção era da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML). 

Este jardim, conta com um parque infantil na zona norte, Freguesia de Carnide, muito 

frequentado por famílias que ali se deslocam com os seus filhos e, contava até ao ano 

2014, com um WC Canino na sua parte sul, já na freguesia do Lumiar, muito utilizado 

pelos canídeos. 

As localizações simétricas destes espaços, conjugados com uma boa manutenção dos 

mesmos, permitiu uma utilização harmoniosa do jardim, por parte das famílias e 

crianças sobretudo na zona de Carnide, e dos animais e seus donos na zona do Lumiar. 

A CML tinha diariamente um elemento que procedia à limpeza do WC canino e uma 

carrinha de caixa aberta com um depósito de desinfetante, utilizado nas areias daquele 

espaço duas vezes por mês.  De dois em dois anos a areia do tanque era substituída. 

A partir de 2014, a manutenção do jardim transitou da CML para ambas freguesias e, se 

na parte de Carnide tudo correu bem, já na parte do Lumiar esta freguesia deixou de 

garantir a manutenção do WC Canino que entrou em franca degradação, tornando-se 

num problema de saúde pública para as pessoas e animais. Esta situação só foi travada 

acerca de um mês com a primeira limpeza efetuada ao local, de forma pontual pela CML. 

Algo que não sucedia desde o ano 2014, isto é, há 8 anos. 

O estado de abandono do local trouxe vários problemas aos utilizadores do jardim, pois 

o equilíbrio que havia foi interrompido. Os donos dos animais afastaram-se da área do 

WC canino por constituir um perigo para os animais e misturaram-se com as famílias na 

zona de Carnide. Neste contexto, e mesmo com os donos recolhendo a maior parte dos 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/


dejetos dos seus animais, o contacto com as fezes, urina e parasitas, sobretudo por parte 

das crianças mais pequenas que brincam nos mesmos relvados, tornou-se inevitável e 

perigoso. 

Para os eleitos do CDS do Lumiar a solução poderia passar por uma gestão partilhada do 

Jardim da Alameda Roentgen entre ambas as freguesias. Nessa gestão, deveria ser 

assegurada a boa manutenção do referido WC Canino, restabelecendo desta forma, o 

equilíbrio que existiu durante 10 anos, recuperando assim que o WC canino volte a 

poder exercer a sua função em plenitude. 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária, no dia 

29 de Junho de 2022, delibera recomendar ao Executivo da Junta de Freguesia do 

Lumiar, nos termos regimentais aplicáveis, as seguintes diligências: 

1) Desenvolva as necessárias ações para a realização de uma reunião com o 

executivo da Junta de Freguesia de Carnide, com o objectivo de se tentar 

encontrar uma plataforma de entendimento, que permita a gestão partilhada 

deste referido espaço.  

 

2) Que diligencie junto da CML, para que esta garanta a recuperação e posterior 

manutenção deste espaço, até que o entendimento com a Junta de Freguesia de 

Carnide seja alcançado. 

Lisboa, 29 de Junho de 2022 

Mais delibera: 

 Enviar cópia para a Câmara Municipal de Lisboa;  

 Enviar cópia para a Assembleia Municipal; 

 Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

 Juntar a acta desta sessão. 

Os proponentes: 

Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benítez (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

APROVADA POR MAIORIA 

Votos a favor: 14 (5PSD 4CDS 1CDU 1IL 1BE 1LIVRE 1CHEGA) 

Abstenções: 5 (PS) 

 

 


