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COMUNICAÇÃO AOS SENHORES MORADORES DA QUINTA DE SANTA CLARA – 27 ABRIL 2017 

OBRAS MUNICIPAIS  - “UMA PRAÇA EM CADA BAIRRO” E PARQUE ESTACIONAMENTO 

 

Face às comunicações e pedidos de esclarecimentos recebidos sobre as duas obras em apreço, optamos pela 

presente informação, a publicar no site da Junta e a distribuir pelas caixas de correio do bairro. 

 

1. ANTECEDENTES / ENQUADRAMENTO / EXPECTATIVAS 

 

Os projectos foram divulgados pela Câmara Municipal, através de Placards, Folheto e duas reuniões 

públicas realizadas na Junta, e pela Junta, através do Site, Boletins nºs 12 e 14 e esclarecimentos diversos. 

 

Em síntese, dissemos que: 

 A Câmara Municipal está apostada na requalificação urbana na cidade de Lisboa e que o programa 

“Uma Praça em cada Bairro”, direccionado para as 24 freguesias que a constituem, visa a abrangência 

de toda a área geográfica do município; 

 Santa Clara, freguesia de Lisboa, foi, naturalmente, contemplada com o seu projecto; 

 À Junta de Freguesia foi solicitada a sugestão de um local a requalificar; 

 A Junta de Freguesia sugeriu o Largo do Ministro, para o qual até já tinha um projecto elaborado; 

 A Câmara Municipal aceitou o projecto da Junta para o Largo do Ministro, autorizou e financiou a 

construção, mediante Protocolo de Delegação de Competências, já aprovado; 

 Porém, a Câmara Municipal considerou também oportuna a requalificação da Qta de Santa Clara. 

 

 

A Junta Freguesia manifestou total concordância e, obviamente agrado, pelo seguintes motivos: 

a) Deficiências constatadas nesta zona: 

Estacionamentos automóvel 
Anárquicos, caóticos e saturados; 

Circulação difícil de veículos normais; 

Impossibilidade de circulação de veículos de maior dimensão; 

Perigo de segurança para pessoas e bens; 

Depósito de lixos por condutores de outras proveniências. 

Arvoredo inadequado 

Dimensão em altura, obstaculizando a visibilidade; 

Raizame invasor de passeios e estruturas, com destaque para as canalizações. 

b) Objectivos anunciados pela Câmara para esta intervenção: 

Regrar o estacionamento e a circulação viária e pedonal; 

Reduzir ao máximo as barreiras arquitectónicas e obstáculos; 

Promover a unidade do conjunto; 

Configurar uma nova alameda; 

Dignificar a s entradas no jardim; 

Definir uma praceta central. 

c) Confiança na qualidade demonstrada pela Câmara noutras obras já concluídas: 

Área ribeirinha, Praça do Saldanha, Av. Fontes P. Melo/ Av. República, Pavilhão Carlos Lopes. 

d) Promessas de execução 
Duração mínima (estimada em 6 meses); 

Em 6 fases, com início na Rua Jorge Sena; 

Asseguradas as entradas nos prédios e estacionamento para os moradores. 

e) Aceleração da conclusão do Parque de Estacionamento 

Para apoio durante a obra da Praça. 



 
 

2. EXECUÇÃO / BALANÇO 

 

Efectivamente, constatam-se alguns aspectos, a registar: 

 A obra começou mais tarde que o previsto; 

 O faseamento prometido e anunciado não foi integralmente cumprido (duas fases em simultâneo); 

 O muro na Alameda Ant. Sérgio não colhe o agrado das pessoas, pela barreira que a sua altura 

estabelece face ao usufruto integral do jardim e por propiciar zonas de insegurança; 

 A localização do ecoponto tem merecido reparos; 

 O Parque de Estacionamento, que deveria anteceder esta obra, não acompanhou. 

 

Porém: 

A Câmara Municipal não esqueceu a freguesia de Santa Clara. Teve a ideia, elaborou o projecto e 

está a promover a sua execução. 

 

A Junta de Freguesia esteve sempre, desde o início, em consonância com a Câmara Municipal: -

Agradeceu a ideia, promoveu a sua divulgação, apresentou os seus pontos de vista e canalizou as 

impressões recolhidas da população. Por isso mesmo, continua, nesta fase, exactamente com a 

mesma postura, assumindo inequivocamente aquilo que são as suas responsabilidades. 

 

Nesta conformidade, a par da cooperação institucional, a Junta de Freguesia tem acompanhado 

diariamente e de perto a execução da obra e tem transmitido à Câmara, com a mesma regularidade 

e perseverança, tudo o que considera relevante. 

 

A Câmara Municipal tem dado atenção às observações da Junta e tem estado atenta a esta obra, 

como denota a vinda do Sr. Vereador Manuel Salgado ao local. 

 

A população pode sempre contar com a Junta de Freguesia para pugnar pelos seus interesses, nos 

locais próprios, bem como de a manter informada no decurso dos trabalhos. 

 

 

E terminava com três argumentos que reputo como muito óbvios e fundamentais: 

 

1. Qualquer obra (mesmo que seja em nossas casas) acarreta sempre múltiplos inconvenientes e 

dificuldades, por muito bem que decorra e por muito que se faça no sentido de os minorar; 

2. Se tentarmos uma atitude positiva, imparcial, calma e paciente e se analisarmos com 

racionalidade, aperceber-nos-emos da imagem modernizada e das potencialidades diversas que 

estamos a conquistar; 

3. Os elementos do Executivo desta Junta também moram neste bairro. Enfrentam as mesmas 

dificuldades do dia a dia das obras que todos vós. 

 

Mas… 

 

Acreditamos no projecto desde o início. 

Acreditamos que algumas arestas vão sendo limadas. 

E acreditamos que, no final, esquecidas as dificuldades do percurso, 

teremos muito boas razões para nos congratular! 

Para viver e usufruir este bairro renovado, referência da nova freguesia de Santa Clara. 

 

 

Sinceras saudações e solidariedade. 

 

Maria da Graça Pinto Ferreira 

Presidente 


