
                                                                                                                       

14ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 3 

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E ARVOREDO DAS TRASEIRAS DA RUA MANUEL 

MARQUES 

Conhecido no meio desportivo como, “o homem das mãos mágicas”, o professor Manuel 

Marques foi ao longo de 50 anos figura de relevo, num trabalho quase invisível, porém essencial, 

na preparação e tratamento dos atletas do Sporting Clube Portugal, tendo colocado também o 

seu saber ao serviço das seleções nacionais nas mais diversas modalidades desportivas, bem 

como de anónimos que o procuravam. Por deliberação camarária o seu nome foi imortalizado 

na toponímia da freguesia do Lumiar em 1990, ano do seu falecimento.1 

O referido massagista desportivo, foi homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa, com uma 

rua na Quinta das Conchas no Alto do Lumiar, através da publicação do Edital Municipal no dia 

6 de Setembro de 1990.  

Depois de ouvidos vários fregueses e comerciantes da zona envolvente à Rua Manuel Marques 

e considerando as condições actuais das zonas verdes existentes nas traseiras desta artéria, em 

concreto o seu canteiro e ainda o seu arvoredo, verifica-se que: 

1) O canteiro encontra-se abandonado e com vegetação pouco cuidada; 

2) As árvores existentes não foram podadas adequadamente; 

3) O lixo está acumulado dentro e fora do referido canteiro; 

4) As sargetas assim como as zonas pedonais não estão limpas; 

5) O pequeno lago existente encontra-se ao abandono;  

 

 

Torna-se, portanto, urgente a necessidade de reabilitação desta zona verde ao longo da Rua 

Manuel Marques (Traseira).  

Pelo acima exposto, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 30 de Dezembro de 2020 

e sob proposta do CDS-PP, delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar: 

1) Que os serviços da Junta de freguesia, tomem as medidas necessárias para que sejam 

efectuados os seguintes trabalhos: 

 

a. Manutenção e poda, das árvores e vegetação existentes 

b. Manutenção e limpeza cuidada dos mesmos com maior regularidade  

 

 

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


 

 

Mais delibera: 

 Fazer a divulgação nos locais habituais; 

 Fazer a divulgação no Boletim e no site da Junta de Freguesia; 

 Juntar anexo à Acta minuta desta Assembleia 

 

 

Lisboa, 30 de Dezembro de 2020 

 

Os proponentes 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

  Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS) 

Bernardo Maria da Cunha Reis Corrêa d’Oliveira (CDS) 

 José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 

 

 

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

1Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/index.php?id=8565 

                                                             

http://www.cm-lisboa.pt/index.php?id=8565

