
                                                                                                                       

7ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

Quadriénio 2017-2021  

RECOMENDAÇÃO N.º 6 

Pela Recolocação dos bancos de jardim da Rua Maria Carlota 

 

Os espaços verdes públicos são cada vez mais importantes por sustentarem e organizarem a 

malha urbana e ainda promoverem a sustentabilidade ambiental de qualquer cidade. 

 Torna-se por isso urgente e necessário que a Junta Freguesia, assuma como prioridade a 

requalificação dos jardins da nossa freguesia. 

As condições atuais do jardim da Rua Maria Carlota, apresenta-se por: 

 Não existe qualquer tipo de limpeza. 

 O arvoredo nela existente, se encontra em mau estado de conservação e cuidado. 

 Os bebedouros são inexistentes, assim como os caixotes para o lixo. 

 Os bancos para a população se sentar foram retirados. 

 

Por proposyta dos eleitos do CDS-PP, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 20 de 

Dezembro de 2018, exorta a Junta de Freguesia a: 

 

- Solicitar ao Departamento de Ambiente e Espaços Verdes da Camara Municipal de Lisboa 

e/ou outras entidades competentes, a elaboração de um projecto de requalificação para o 

referido jardim, tendo em conta os seguintes objectivos:   

1. Solicitar a Recolocação de nove bancos de jardim, retirados para reparação à bastante 

tempo atrás, em frente ao “Solar dos Leitões” e no largo das Três Marias. 

2. Arranjo de todo o arvoredo existente e sua limpeza e de todo o espaço envolvente. 

3. Solicitar a colocação de bebedouros, assim como de caixotes do lixo. 

 

Mais delibera sobre esta recomendação:  

(i) Enviar uma cópia para a Câmara Municipal de Lisboa; 

(ii) Enviar uma cópia para a Assembleia Municipal de Lisboa; 

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

(iv)  Juntar à acta desta sessão. 

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


 

 

 

Lisboa, 2018/12/20 

 

Os proponentes , 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS) 

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

            José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 
 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


