UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

RECOMENDAÇÃO
Considerando que desde à três décadas que a população que habita as zonas próximas do
local, sempre expressaram o repúdio pelas intenções dos Executivos Municipais em
edificarem o que quer que fosse no espaço natural conhecido como Lago dos Quatro
Caminhos.
Considerando que foram conhecidos pareceres técnicos que reforçam a ideia generalizada
de que aquela água acabará por escoar pelas habitações próximas, se continuar a teimarse em querer construir sobre a nascente.
Considerando que em 2006, a validade do Alvará emitido em 1987 expirou e este foi
declarado nulo. Ficando assim sem nenhum impedimento legal para que o local se
transforme num Espaço Verde.
Considerando que no anterior mandato foi reconhecido como legítimo pelo Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Basílio Horta, esta aspiração de transformar aquele espaço num
Parque Urbano que dignifique urbanisticamente a zona.
Tendo ficado registada tal intenção na ARU então aprovada.
Considerando que na proposta de revisão do PDM, agora em debate público, se volta a
colocar o espaço como zona habitacional, num escandaloso retrocesso relativamente ao
compromisso público que no anterior mandato, o Senhor Presidente da Câmara tinha
assumido.

Ao abrigo das normas regimentais aplicáveis, a Assembleia de Freguesia de Agualva e MiraSintra vem recomendar que:
- No âmbito da discussão pública do Plano Diretor Municipal de Sintra, nos termos do Aviso
n.º 7935/2018, de 12 de Junho, publicado na 2.ª série do Diário da República:
1. A alteração pontual da classificação do terreno denominado como “Lagoa dos quatro
caminhos” de “Espaços habitacionais 1” para “Espaços Verdes Urbanos”.
2. No caso de aprovação, deve ser dado conhecimento da mesma, à Câmara Municipal
de Sintra para que esta recomendação seja junta ao processo de consulta pública da
revisão do PDM em curso.
3. No caso de aprovação, deve ser dado conhecimento da mesma a dois órgãos da
comunicação local.

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra,
27 de junho de 2018
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