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Bloco de Esquerda
GRUPO MUNICIPAL DE LISBOA
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Requerimento
Dirigido a: Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Assunto: REQUALIFICAÇÃO DO MIRADOURO ENTRE RUA MÃE DÃGUA £ BECO 00
Data; 03/12/2013

~VARISTO (PRÍNCIPE REAL)

O espaço público compreendido entre a Rua Mãe d’Água e o Beco do Evaristo (traseiras da Rua D.
Pedro V, Príncipe Real) já foi um local arborizado com três árvores monumentais (celtis australis)
abatidas em Novembro de 2008. A zona em causa representa o único acesso dos moradores a vários
prédios neste local, e em particular ao arruamento designado por Alto do Penalva. o estacionamento
nesta área é realizado de forma desreerada, abusiva e até ilegal, impedindo a circulaç~o de viaturas e
pessoas, nomeadamente no acesso à escadaria da Rua Mãe d’Àgua que permite ligação à Calçada
Patriarcal (fotos em anexo). O estacionamento desregrado realizado naquela zona representa um
obstáculo determinante a viaturas de emergência em caso de incêndio, urgência médica ou serviços
municipais como a recolha de resíduos. Se trata de um espaço com interesse paisagístico e
requalificável para usufruto dos moradores, turistas e lisboetas em geral. Moradores na zona do
príncipe real já interpelam a CML no sentido de garantir uma solução que organize e discipline a
circulação neste espaço, desde Março de 2000. Compete à CML garantir a organização do
estacionamento e espaço público naquela zona de forma a salvaguardar os interesses, direitos e
segurança dos moradorese peões.
Face ao acima exposto, o Grupo Municipal do Bloco dc Ësquerda, nos termos da alínea j) do artigo
12~ do Regimento da Assembleia Municipal em vigor, vem requerer a V.Ex3 que seja obtido
esclarecimento da Câmara Municipal de Lisboa para as seguintes questões referentes à
REQUÁLIFICA CÃO DO MÍffADOURO ENTkE RUA MÃE WAGUA E BESYLDO EVA RI&Q

1.

Quando é que a Câmara Municipal de Lisboa vai proceder à implementação imediata de
medidas que garantam e disciplinem a estacionamento na zona entre Rua Mãe d’Água e o
arruamento Alto do Penalva?

2.

Quando é que a Câmara Municipal de Lisboa vai, de forma articulada, proceder a replantação
de novas árvores no local onde as anteriores foram abatidas e instalar bancos de jardim
junto ao miradouro da escadaria

Pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda

Ricardo Robles
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LI Sfl O A

PRES! DENTE

Exm° Senhor
Dr. António Luís Santos da Costa
M.I Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa

Sua referência
Assunto

Sua data

Nossa referência

Data

OF/1 469/AMLI1 3

27-12-2013

Requerimento Grupo Municipal do BE Requalificação do Miradouro entre Rua Mãe
DAgua e Beco do Evaristo (Princípe Real)
-

Na sequência do assunto mencionado em epígrafe, junto envio cópia do requerimento,
apresentado pelo Exm° Senhor Deputado Municipal Ricardo Robles, do Grupo Municipal do
BE, nos termos e para os efeitos previstos na alínea

j)

do Artigo 12° do Regimento da

Assembleia Municipal de Lisboa, solicitando a V. Ex.a que com a brevidade possível
providencie a informação requerida.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta

cv

PSSEMBLEIA MUNICIPAL DE USBOA
EN.~~GIDAOSMNMW

Av. de Roma, 14—P, 2’ 1000-265 Lisboa 1 te!. 218 170 401 1 fax: 218 171 275
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Câmara Municipal de Lisboa
Gabinete do Vereador Duarte Cordeiro

Exma. Senhora

Arqta Helena Roseta

Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Avenida de Roma, 14
Gabinete do presidente da Câmara
Municipal de Lisboa

CIc:
Sua referência

Sua data

Nossa referência

Data

OF/237/GVDC/14

19-05-2014

Assunto: Resposta ao Oficio VI Reff OF11469/AMLI13

A Câmara Municipal tem identificados os problemas descritos no requerimento apresentado pelo
Grupo Municipal do Bloco de Esquerda.
Constata-se a elevada pressão de estacionamento, que tem condicionado a mobilidade pedonal,
o usufruto do largo e miradouro existentes, pondo em risco a segurança dos residentes e
condicionado a circulação de viaturas de emergência.
Neste sentido a Unidade de Intervenção Territorial Centro desenvolveu um projecto de
requalificação do espaço público para a zona designada do “Alto do Penalva” com as seguintes
características:
V Transformar a área num espaço de circulação pedonal, onde é permitido apenas o
acesso a veículos prioritários e de residentes;
V Organização formal e funcional do largo para a criação de área de estadia equipada
e arborizada, com valência de miradouro;
v’ Redefinição do espaço pedonal;
—

V Uniformização e melhoria dos pavimentos;
A intervenção está neste momento em fase de calendaMzação.
Relativamente às árvores abatidas referidas no requerimento, confirma-se o seu abate, motivado
apenas por razões fitossanitárias e de salubridade. Estando previsto na intervenção a criação de
condições para arvoredo e canteiro de flores e plantas.
Com os meus melhores cumprimentos,
O Vereador

ASSEMBLEIA MUNICIPAl. DE USBOR
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Duarte Cordeiro
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