MOÇÃO
PARQUE NATURAL DE COLARIDE
A sustentabilidade ambiental, a qualidaade de vida e FUTURO

Considerando que o Concelho de Sintra, mercê da desenfreada especulação imobiliária,
deixou um vastíssima área de zona urbana carente de zonas verdes, que garantam o
contacto das pessoas com a Natureza.
Considerando que a Freguesia em que vivemos partilha com a vizinha Massamá, um
assinalável Parque Natural de Colaride, que para além de garantir as necessárias
condições de próximidade e amplitude, alberga também valioso património arquelógico.
Considerando que os seus proprietário têm ao longo dos anos desleixado o cuidado
devido a uma àrea com estas características.
Considerando que é obrigação dos responsáveis municipais, cuidar pela salvaguarda do
interesse coletivo. Por maioria de razão, quando foi recentemente confirmada a
importância natural que este espaço alberga.

A representante do Bloco de Esquerda coloca à aprovação desta Assembleia que:
1 – solicite à Câmara Municipal de Sintra que tome as medidas necessárias para a
limpeza dos lixos, acumulados ao longo doa anos, no Parque Natural de Colaride;
2 – tome as medidas necessárias para que os seus proprietários sejam obrigados a
cumprir com as suas responsabilidades sociais, de modo a que aquele importante espaço
não se transforme em local de risco público.
3 – viabilize as condições necessárias a que os òrgãos Autarquicos da Freguesia de
Agualva e Mira-Sintra, possam convidar toda a população do Concelho de Sintra a
celebrarem, com grande alegria, nesse local, disfrutando desse magnifico património, o
próximo dia 5 de Junho – Dia Mundial do Ambiente.
4 – no caso de aprovação, deve ser dado conhecimento da mesma, à Junta de Freguesia,
à Câmara Municipal de Sintra e a dois órgãos da comunicação local.
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