
Boa tarde Sandra  

Sistematizo resposta às questões colocadas pelo GCAL, a saber: 

1. Segundo informação do Senhor Vereador Sá Fernandes na última reunião descentralizada, iria 
avançar a obra do Skate Park. Ainda está na fase de projecto ou já há novas informações? 

Está na fase de projeto a proposta de construção do skate-park por baixo da passagem do Eixo Norte 
Sul junto ao PAAL (Parque Agrícola do Alto do Lumiar) – freguesia da Ameixoeira, sendo área da 
jurisdição das Estradas de Portugal (EP) aguarda-se parecer desta entidade. No presente, ainda, não é 
possível estimar o inicio da obra. 

Cabe referir que a re-localização do skate-park anteriormente previsto junto ao “lago” deve-se à 
oportunidade de com a ocupação da passagem junto PAAL introduzir segurança e localizar junto ao 
“lago” um parque infantil. 

 

2. Há intervenções previstas para os parques infantis da Alta? 

No presente ano, está prevista a recuperação de 8 Espaços de Parques Infantis no Alto do Lumiar;  

· Acções executadas/concluídas: 

Malha1 - Rua António Lopes Ribeiro - 1 Unid. 

Malha 23.1 - Colina de S.º Gonçalo - 1 Unid. 

 

· Em preparação para entrada de obra, já no inicio de Junho:  

Malha 7 - R. AdrianaVecchi - 2 Unid. 

 

· Em preparação para intervenção até final do Ano:  

Malha 15 - Alameda da Musica - 3 Unid. 

Malha 19 - Maria da Luz Ponces de Carvalho - 1 Unid.  

 

3. Parque Agrícola do Alto do Lumiar, quando avança? 

Em análise, pela SGAL, as candidaturas para execução desta empreitada. 

Estima-se que a obra se inicie em Setembro 

 

4. Está prevista construção de passeio entre o eixo central e as Doroteias? 



Está identificada a pertinência e oportunidade de ligação pedonal e ciclável do Eixo Central até ao 
interface do Campo Grande, pela área adjacente ao colégio das Doroteias, habilitando assim a ligação 
ciclável à rede existe Campo Grande e Telheiras. Porém, ainda não está programado o estudo da 
situação. 
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