
                                                                                                                           

15ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

RECOMENDAÇÃO Nº 10 

PELA REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM EXISTENTE NAS TRASEIRAS DOS PRÉDIOS DA RUA 

PROFESSOR MANUEL VALADARES E RUA ALEXANDRE FERREIRA 

Os espaços verdes públicos são cada vez mais valorizados porque promovem a sustentabilidade 

ambiental de qualquer cidade. 

O terreno na figura em baixo apresentado, aparenta ser de cariz municipal com cerca de 

1.100m2. O estado do mesmo encontra-se degradado, abandonado e pouco cuidado. 

 

São várias e óbvias as funções obvias deste espaço: Permite a ventilação e a insolação dos 

edifícios em seu redor; garante o desafogo visual da construção ali existente e ainda concede 

um equipamento de lazer aos seus vizinhos.  

Por último, a falta de iluminação publica impede que este seja um local seguro, pois este é ponto 

de passagem de fregueses entre as ruas acima referidas.   

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


 

 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 30 de Abril de 2021, exorta a Junta de 

Freguesia a: 

- Solicitar ao Departamento de Ambiente e Espaços Verdes da CML e outras entidades 

competentes, a elaboração de um projecto de requalificação para o referido jardim, tendo em 

conta os seguintes objectivos: 

1. Instalação de iluminação pública; 

2. Instalação de área ajardinada; 

3. Instalação de piso adequado para evitar a infiltração das águas pluviais; 

4. Solicitar a colocação de mobiliário público (bancos, mesas, papeleiras, outros); 

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. 
 

Lisboa, 30 de Abril de 2021 

Os proponentes 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS) 

Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS) 

José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


