MOÇÃO N.º 2
Pavimentar Lisboa 2015-2020
``Criação de passagens para peões, acessíveis´´
Os moradores do Lumiar estão preocupados. A freguesia do Lumiar é a 2ª em área na cidade de
Lisboa, está envelhecida e como consequência com a mobilidade reduzida.
A instalação de parquímetros da EMEL por toda a freguesia, impede a deslocação automóvel aos
seus moradores. A isenção de pagamento de parquímetro aos seus residentes limitar-se-á a 2 zonas
dentro da freguesia mediante cartão comprovativo, o que é manifestamente Insuficiente
considerando a sua dimensão.
Não temos dúvidas de que precisaremos cada vez mais de uma repavimentação de qualidade na
freguesia, facilitadora dos seus peões, bem como de uma sinalização horizontal e vertical
adequadas.
Junto ao portão do Mercado do Lumiar para a AL. Linhas Torres e Estrada da Torre, foi retirada
a sinalização vertical e também não há passadeira para peões.
Lembramos que toda a população residente da Rua Luis Freitas Branco, Rua Manuel Martins
Gomes e Rua Virgínia Vitorino utilizava esta passagem para se dirigir ao comércio da Estrada da
Torre, repartição de finanças e Universidade da 3ª idade da Junta (UTIL), bem como toda a
população moradora do lado oposto que utiliza os bancos, o centro de saúde, o mercado, o
comércio e as escolas. Esta passagem bem sinalizada é imprescindível manter.
A passadeira para peões que liga o banco Santander, à pastelaria Trenó é imprescindível porque
dá acesso ao centro de saúde e aos bancos.
Dever-se-á manter passadeira para peões que existiu provisoriamente, marcada a amarelo e que
foi retirada. Esta passadeira, agora inexistente, ligava a Rua L. Freitas Branco, Virgínia Vitorino e
Manuel Martins Gomes à Padaria Portuguesa e Pingo Doce.
Lembro que as centenas de crianças e jovens que ocupam as instalações das escolas básica Quinta
dos Frades, e escola secundária do Lumiar, portão nº2 para a Rua L. Freitas Branco, atravessam
pela Rua V. Vitorino e encaminham-se para a Padaria Portuguesa, Pingo Doce e Trenó, para
almoçar.
Para estas crianças, é o caminho mais curto porque as alternativas ficam, uma em frente da pizzaria
e a outra junto ao centro de saúde. A Al. Linhas de Torres é uma via perigosa, com muito trânsito
e a tendência de todos nós é escolhermos o caminho mais curto.

Neste sentido e na sequência da presente proposta do CDS-PP, a Assembleia de Freguesia do
Lumiar, reunida em sessão ordinária em 2017-09-07 delibera:
1. Apelar à freguesia do Lumiar para que as obras de requalificação da freguesia tenham em
consideração a população envelhecida com mobilidade reduzida e que olha com
preocupação para a instalação da EMEL e consequentes parquímetros.
2. Recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar que reconheça, face ao exposto, a necessidade
de segurar as passadeiras para peões em locais adequados considerando os utilizadores e
as organizações que servem.
Enviar a presente proposta à Câmara Municipal de Lisboa, Assembleia Municipal e associações da
freguesia.
Lumiar, 7 de Setembro 2017
A Proponente pelo CDS-PP
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