
                                                                                                                       

 

                     7ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2018 

RECOMENDAÇÃO N.º 9 

Pela melhoria das condições de Higiene no Parque Canídeo da Alameda Roentgen 

A freguesia do Lumiar, sendo uma das mais populosas do concelho, tem procurando responder 

aos desafios que lhe vão sendo colocados, sempre com vista à melhoria das condições de vida 

dos que nela residem e circulam. É por isso, que diante de uma necessidade real e concreta de 

proteção de saúde pública, se inaugurou um Parque Canino para que os canídeos tenham um 

espaço aberto, e onde possam livremente, fazer as suas necessidades.  

Estes Parques obrigam a uma limpeza periódica, bem como a substituição da areia e gravilha 

neles existentes.  

Contudo, e mesmo depois de ter sido aprovada uma recomendação por unanimidade, em 

Assembleia de Freguesia em 29 de Abril de 2015, que focava este tema, nada foi feito.  

Neste momento, este WC Canino não está a ser utilizado, pois os donos dos cães receiam que 

devido ás bactérias que aí se acumulam por força da falta de manutenção, os seus animais 

possam contrair doenças.  Assim os animais fazem as suas necessidades pelos jardins da 

Alameda, impedindo os fregueses de tirarem a melhor fruição destes espaços verdes. 

O parque encontra-se atualmente: 

1) Em condições de abandono, com sebes maltratadas e dejetos de animais acumulados; 

2) Sem utilização, dado que os donos se recusam a correr riscos de os animais contraírem 

doenças.  

Assim, por proposta dos eleitos do CDS-PP, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 20 

de Dezembro de 2018, solicita aos membros do executivo da Junta de Freguesia do Lumiar, em 

concreto ao seu Presidente, para desenvolver esforços no sentido: 

1.   Da limpeza e desinfestação imediatas daquele espaço;   

2. Da reabertura do mesmo espaço, em condições de segurança e com planos de 

intervenção definidos.  

3. Da divulgação desta reabertura e com a publicação do calendário de planos de 

intervenção.  

 

 

 

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


 

 

Mais delibera sobre esta recomendação:  

 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, 20 de Dezembro de 2018 

 

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 MAIORIA COM 10 VOTOS A FAVOR, 9 CONTRA E 0 ABSTENÇÕES 
 


