GRUPO DO PARTIDO SOCIALISTA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO LUMIAR

Moção N.º 3
Pela adoção de medidas de melhoria da qualidade do Parque da Quinta das Conchas
e dos Lilases no quadro da Lisboa Capital Europeia Verde

O Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases constitui um verdadeiro ex-libris da
Freguesia do Lumiar. Os seus 24,6 hectares são diariamente procurados por muitos
cidadãos que veem neste espaço um local de fruição, contacto com a natureza e
também de prática desportiva. Com arvoredo classificado de interesse público, a Quinta
das Conchas possui grande valor em termos de biodiversidade, sendo habitat para
diversas espécies. Consideramos, portanto, um verdadeiro privilégio ter um espaço
desta natureza na nossa freguesia.

Pela sua dimensão e pelo seu cada vez maior número de utilizadores é um espaço
extremamente exigente no que à gestão e manutenção diz respeito. Não descuramos
que quem a frequenta tem uma responsabilidade cívica de zelar pelo local, mas também
é verdade que cabe à sua entidade gestora, a Câmara Municipal de Lisboa, um trabalho
atento e persistente que continue a fazer da Quinta das Conchas um local de eleição
para Luminarenses e Lisboetas.

Ademais, têm vindo a ser identificadas inúmeras propostas de melhoria por parte dos
residentes e utentes do parque, que deveriam suscitar a elaboração de uma intervenção
transversal, em articulação com a Freguesia do Lumiar, no quadro da preparação da
Lisboa Capital Verde, que se avizinha.

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar propõe à Câmara Municipal de Lisboa que
em articulação com todas as entidades interessadas assegure:
1. A reparação dos passadiços de madeira, com substituição integral de algumas
das tábuas, reforçando segurança dos utentes;
2. O reforço da qualidade manutenção de algumas das zonas do parque, em
particular na Quinta dos Lilases, com melhoria do piso e reabilitação da
envolvente do lago;
3. O reforço da oferta de pontos de água, para pessoas e para animais de
companhia;
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4. A disponibilização de informação sobre as espécies vegetais existentes no
parque, de forma a promover o reforço do conhecimento e envolvimento dos
utentes na defesa daquele ecossistema;
5. O estudo de viabilidade de introdução de um Centro Interpretativo do Parque da
Quinta das Conchas e dos Lilases;
6. O reforço da oferta de sanitários, que já não corresponde às necessidades dos
utentes em dias de maior frequência d parque;
7. A dinamização, em conjunto com os promotores do Orçamento Participativo
parcialmente implementado no local e com a Junta de Freguesia do Lumiar, do
pomar comunitário existente na Quinta dos Lilases, com reforço de estruturas e
eventual inclusão de um compostor comunitário no local;
8. A concessão de espaço de restauração e/ou café na Quinta dos Lilases,
aproveitando os pavilhões que são pouco usados e potenciando a segurança
daquele espaço;
9. A definição e regulação mais eficiente de zonas de circulação de veículos, de
forma a salvaguardar os utentes pedonais com mobilidade reduzida;
10. O reforço dos equipamentos de manutenção e ginástica disponíveis no parque;
11. A implementação de pelo menos um parque canino no recinto do Parque da
Quinta das Conchas e dos Lilases, correspondendo a um pedido e expectativa da
população;
12. A melhoria da regulação da circulação e estacionamento na Rua Arnaldo
Ferreira, acautelando o acesso dos residentes às garagens e a segurança dos
peões, eventualmente acompanhado da abertura de um portão a meio do
arruamento para facilitar acessos.

Os eleitos do Partido Socialista,

APROVADA POR UNANIMIDADE

