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2ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2021-2025 

 
MOÇÃO Nº 3 

 
 

25 DE NOVEMBRO – UM EIXO CENTRAL  

 

Comemoramos este ano, o 46º aniversário do 25 de Novembro de 1975, data em que 
terminou o período do PREC (Processo Revolucionário em Curso) recordando que uma 
minoria, de génese totalitária, tentou condicionar a maioria do povo português que 
ambicionava e lutava por uma democracia pluralista, prometida em 25 de Abril de 1974. 

O 25 Novembro de 1975 foi fundamental, pois marcou definitivamente o fim da 
transição revolucionária, a instauração da Democracia em Portugal e a demonstração 
da vontade inequívoca da maturidade do Povo Português em seguir um caminho 
diferente na senda da democracia que nos conduziu a novos destinos, como foi a sua 
integração na União Europeia. 

Considerando que na freguesia do Lumiar, existem ruas com nomes de vários políticos, 
artistas, escritores, entre tantos outros, o grupo de eleitos do PSD e do CDS do Lumiar, 
consideram relevante perpetuar esta data como forma de homenagear e preservar, esta 
memória histórica tão significativa. 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, na reunião ordinária de 20 de Dezembro 
de 2021 delibera: 

1. Manifestar o seu agradecimento a todos os que ousaram contrariar a deriva 
totalitária, com particular ênfase ao denominado "Grupo dos Nove", ao 
coordenador operacional General Ramalho Eanes, e a todas as unidades 
militares da Região Militar de Lisboa que consubstanciaram a derrota da 
mesma, com destaque para os Comandos da Amadora. 

2. Propor a atribuição do nome de “Avenida 25 de Novembro” à actual via 
apelidada de “Eixo Central” na freguesia do Lumiar, à Comissão Municipal de 
Toponímia, tutelada pelo Departamento de Património Cultural – da Direcção 
Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa.  

 

 

 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/


 

Mais delibera: 

 Enviar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Enviar ao Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Enviar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; 

 Fazer a divulgação nos locais habituais; 

 Fazer divulgação no Boletim e no site da Junta; 

 Juntar à Ata minuta desta Assembleia; 

 

Lisboa, 20 de Dezembro de 2021. 

 

Os proponentes 

Camila Botão (PSD) 

João Vás e Lima (PSD) 

Mário Lopes (PSD) 

Marta Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 

        Bernardo Correia d’Oliveira (CDS) 

Rodrigo Benites (CDS) 

Maria Clara Ferreira da Silva (CDS) 

 

 

 

 

APROVADA POR MAIORIA, COM 11 VOTOS A FAVOR (5PSD;4CDS; 1IL; 

1CHEGA) E 8 VOTOS CONTRA (5PS; 1LIVRE; 1BE; 1CDU) 

 


