11ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021
MOÇÃO Nº 2
PELA REABERTURA DO TRÁFEGO NO LARGO JÚLIO DE CASTILHO
A zona culturalmente mais rica do Lumiar, encontra-se junto da estrada do Paço do Lumiar,
onde se encontram a Igreja de São João Batista, os Museus Nacionais do Traje, Teatro e Dança,
o cemitério do Lumiar e a Academia Musical 1º Junho de 1893.
A Câmara Municipal de Lisboa iniciou obras na Estrada do Lumiar, tornando-a mais adaptada
às novas exigências de mobilidade e de funcionalidade para os fregueses. Foi encontrada uma
solução para o problema do estreitamento da via no início da Estrada do Paço do Lumiar/
Largo Júlio de Castilho e que não comporta a passagem de carros nos dois sentidos em
simultâneo, tornando essa via com sentido único.
No entanto, a Câmara Municipal de Lisboa para fazer estas obras encerrou a entrada pela Av.
Padre Cruz/Calçada de Carriche ao Largo Júlio de Castilho, o que provocou para quem
pretenda ter acesso ao referido Largo, ter de fazer um percurso aproximado de 2 quilómetros
para se deslocar para o mesmo. Neste Largo, encontra-se a entrada para o Museu do Traje que
é um dos locais mais emblemáticos do Lumiar, com os seus fantásticos jardins e edificações.
Também se encontra neste Largo a Academia Musical 1º de Junho de 1893, uma das mais
antigas, prestigiadas e activas associações da nossa Freguesia e um ponto de cultura, com o
ensino da música, grupos de teatro, etc.
Consideramos que esta opção da Câmara Municipal de Lisboa não satisfaz os interesses dos
fregueses do Lumiar, pois coloca barreiras ao acesso à cultura que o museu e a Academia
representam. Sendo o Lumiar uma freguesia que já sofre em demasia por ser periférica e,
portanto, necessitando de dinâmicas e acessos privilegiados, verificamos que está a ser
colocada mais uma barreira ao desenvolvimento da nossa freguesia.
Esta moção, vem no seguimento de uma outra moção do CDS apresentada na Assembleia de
Freguesia no dia 30 de Abril de 2019, que pedia para se inverter o sentido do trânsito na
Azinhaga das Lajes, assim como a reabertura do acesso ao Largo Júlio de Castilho através da
Avenida Padre Cruz e que foi chumbado com os votos do PS.
É difícil aceitar que a Câmara Municipal de Lisboa tenha uma atitude destas e prejudique o
Museu do Traje e a Academia Musical do Lumiar, que têm tido cada vez menos afluência às
suas instalações e eventos. Agora o que não se consegue compreender, é como é que a Junta
de Freguesia do Lumiar e o seu presidente, não verifiquem como esta realidade está a

prejudicar a nossa freguesia e não arranje forma de solucionar de imediato esta grave situação
e se deixe prejudicar de duas das mais importantes entidades que temos na nossa freguesia.
Face ao exposto e por proposta dos eleitos do CDS/PP, a Assembleia de Freguesia do Lumiar,
reunida a 18 de Dezembro de 2019, propõe:

1. Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa, que seja reaberta a entrada da Av. Padre
Cruz/Calçada de Carriche para o Largo Júlio de Castilho, de forma a permitir o acesso
ao Museu do Traje e à Academia
2. Solicitar à Câmara Municipal de Lisboa que proceda ao arranjo urgente, do
pavimento da Calçada do Picadeiro, que se encontra muito deteriorada e que dá
acesso ao Largo Júlio de Castilho, a quem provem das zonas a norte de Lisboa.
3. Recomendar ao executivo da Junta de Freguesia do Lumiar, que redobre todos os
esforços ao seu alcance, para pressionar a Câmara Municipal de Lisboa, a realizar e
executar todas estas ações, defendendo os acessos à zona histórica do Lumiar.

Mais delibera:









Enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
Enviar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa;
Enviar ao diretor dos Museus Nacionais do Traje, Teatro e Dança;
Enviar ao Presidente da Academia do Lumiar
Fazer a divulgação nos locais habituais
Fazer divulgação no Boletim e no site da Junta
Juntar à Ata minuta desta Assembleia.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2019.

Os proponentes:

Fernando António Campos Baião (CDS)
Maria Inês Fialho da Silva e Sousa Boléo Tomé (CDS)
Bernardo Maria da Cunha Reis Corrêa d’Oliveira (CDS)
José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS)

APROVADA POR MAIORIA, COM 17 VOTOS A FAVOR (9 PS, 4 CDS e 4 PSD), 0
ABSTENÇÕES E 2 CONTRA (1 PCP e 1 BE)

