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Caro Morador/Freguês/Comerciante,

A Junta de Freguesia da Misericórdia encontra-se preocupada com a situação de seca severa 
vivida no país e está colaborante com a racionalização do uso de água. Por este motivo estamos 
a efetuar um esforço acrescido de racionalização na utilização da água nas lavagens das vias 
públicas sem colocar em causa a salubridade e mantendo a higiene urbana, através do reforço 
adequado do serviço de varredura na Freguesia.

No entanto, em zonas como a Bica, o Cais do Sodré ou o Bairro Alto, atendendo às especificidades 
deste território e tratando-se de uma questão de saúde pública, continuamos a efetuar as lava-
gens, uma vez que esta é a única forma eficaz de eliminar a sujidade provocada pelos inúmeros utili-
zadores dos restaurantes e bares e dos prevaricadores, sejam eles moradores ou comerciantes, que 
não se regem pelas regras de acondicionamento, deposição e horários da colocação do lixo na rua.

Por esta razão, e face aos inúmeros pedidos de moradores e trabalhadores no nosso território, 
iremos suspender a lavagem de 4ª feira no Bairro Alto, passando a existir apenas a lavagem de 
domingo, atendendo assim à vontade da população que nos elegeu como seus representantes.

Contudo, alertamos para a importância do cumprimento das regras no acondicionamento e 
depósito do lixo na rua, pois o Bairro Alto tem visitantes e frequentadores noturnos todos os 
dias da semana. Apelamos, mais uma vez, à população para a importância de serem adotadas 
boas práticas ambientais e de cumprimento das regras estabelecidas, nomeadamente no que 
respeita ao acondicionamento e deposição do lixo nos contentores nas horas previstas, de 
modo a evitar amontoados de lixo nas ruas e a sua consequente dispersão pelas vias públicas.

Aproveitamos para reforçar o apelo particular aos comerciantes para a necessidade e vantagens 
de manterem o espaço público circundante aos respetivos estabelecimentos limpo e sem lixo, 
sobretudo ao final da noite. Só com a colaboração de todos é que conseguiremos combater este 
período de seca e tornar a Freguesia cada vez mais limpa, mais atrativa e com melhor qualidade 
de vida.


