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6ª Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2018 

RECOMENDAÇÃO N.º 5 

REABILITAÇÃO URGENTE DO PARQUE INFANTIL PARQUE EUROPA 

Considerando as condições actuais do parque infantil “Parque Europa”, localizado no jardim 

exterior existente entre a Rua Agostinho Neto e a Rua Manuel Marques, junto ao restaurante 

“Lume Brando”, e em que se verifica que: 

1) O parque se encontra oficialmente encerrado com uma placa da Junta de Freguesia do 
Lumiar; 

2) Existem vários equipamentos inutilizados e isolados com fitas da Junta de Freguesia, à 
espera de obras há mais de 4 meses, por parte da C.M.L; 

3) Se encontra integrado numa zona em que residem famílias novas com filhos pequenos 
em idade adequada à utilização do mesmo parque; 

Torna-se urgente a necessidade da reabilitação deste parque para usufruto dos fregueses da 

zona, em especial, das crianças. 

Pelo acima exposto, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em 26 de Setembro de 2018 
e sob proposta do CDS-PP, delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar: 

1) Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa a reabilitação de todo o espaço, incluindo novos 
equipamentos, com a utilização de materiais adequados para o efeito e cumpridores 
das normas de segurança.  
 

2) Solicitar à Junta de Freguesia, a máxima coordenação com a Câmara Municipal de 
Lisboa, para que o referido parque esteja operacional, no mais breve prazo possível. 

Mais delibera: 

 Enviar exemplar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; 

 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, 26 de Setembro de 2018 

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 

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

