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RECOMENDAÇÃO n.º 2 
Bebedouro no parque infantil da Rua Prof. Mark Athias 

 
O bebedouro existente no parque infantil da Rua Prof. Mark Athias está avariado e uma vez que 
é muito utilizado pela população que frequenta o parque infantil, principalmente as crianças, 
torna a situação muito preocupante, na medida em que pode causar problemas graves à saúde 
dos seus utilizadores. 

Esta situação, que se mantém há vários anos, resume-se no seguinte: 

1) A ponta do injetor da água potável (repuxo) está mais baixa do que o nível da água 
acumulada, provocando eventualmente situações de insalubridade; 

2) O escoamento está entupido, ficando a água acumulada na zona adjacente ao injetor de 
água potável; 

3) O facto do escoamento da água utilizada estar entupido, permite servir de bebedouro 
para pombos e outra aves que por ali existem; 

4) A torneira de abertura do bebedouro não fecha automaticamente, podendo ter a mola 
partida, contribuindo para o desperdício de água potável. 

Neste sentido, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no dia 26 de 
junho de 2019 delibera recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar, as seguintes diligências: 

1.ª Fechar de imediato a água, para que não ocorram situações de eventual contaminação 

para os seus utentes, enquanto não forem reparadas as anomalias acima indicadas. 

2.º Reparar, se possível, as anomalias acima indicadas e/ou substituir o bebedouro por um 

novo, que cumpra as condições de salubridade necessárias aos seus utilizadores. 

Mais delibera sobre esta recomendação: (i) enviar ao Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa; (ii) enviar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; (iii) divulgar nos locais 
habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia; (iv) juntar à Ata desta sessão. 
 
Lumiar, 26 de junho de 2019 
 

Os Proponentes, 
Maria Emília Apolinário 

Mário Lopes 
Luís Palma Xavier 
Anabela de Sousa 
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ANEXO 
Bebedouro no parque infantil da Rua Prof. Mark Athias 

 
 

          
 

 


