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Moção N.º 3 

Pelo prolongamento da Carreira 768 ao Centro do Lumiar 

A introdução de várias Carreiras de Bairro que servem o território da Freguesia, a saber 

a 40B (Alto do Chapeleiro/Lumiar), a 41B (Quinta das Lavadeiras/Galinheiras, através do 

Alto do Lumiar e Centro do Lumiar) e a 43B e a 44B (carreira circular de ligação do Lumiar 

a Telheiras e Paço do Lumiar), aumentaram substancialmente a cobertura e frequência 

do transporte público da CARRIS na Freguesia, correspondendo a pedidos de há vários 

anos nesse sentido. 

Todavia, alguns pontos do território continuam a ser particularmente esquecidos no 

acesso a transporte público, ou pela ausência de resposta ou pela muito baixa 

frequência. É o caso da Quinta do Olival, por um lado, e da zona a poente da Calçada de 

Carriche, onde o núcleo habitacional das Ruas Garcia de Resende, Jaime Lopes Dias e 

André de Gouveia tem fraca diversidade de acesso à rede de transportes e ao Metro. 

Todavia, bastaria o prolongamento da Carreira 768 (que hoje termina na Quinta dos 

Alcoutins) até ao Centro do Lumiar, com o aditamento de duas a três paragens permitiria 

oferecer a estas duas comunidades uma resposta substancialmente superior, que lhes 

daria acesso ao Metro do Lumiar e à oferta de transportes existente no coração da 

Freguesa, permitindo vencer o obstáculo que a Calçada de Carriche, pela sua inclinação, 

hoje representa para muitos residentes com mobilidade mais reduzida. Indiretamente, 

também o núcleo residencial da Quinta dos Alcoutins sairia beneficiado com a medida. 

A mobilização local de residentes neste sentido tem vindo a demonstrar a existência de 

procura e a mais-valia para o território que esta opção acarretaria. 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar propõe à Câmara Municipal de Lisboa que 

articule com a CARRIS no sentido de ser prolongada a Carreira 768 (Cidade Universitária 

– Quinta dos Alcoutins) até ao Centro do Lumiar, correspondendo a procura dos 

moradores e a uma necessidade de mobilidade da população.  

 

Os eleitos do Partido Socialista, 

APROVADA POR UNANIMIDADE 


