
                                                                                                                           

15ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

RECOMENDAÇÃO Nº 11 

COLOCAÇÃO DE PASSADEIRAS SOBRE-ELEVADAS E BANDAS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE 

NA RUA JOSÉ CARDOSO PIRES E AVENIDA CARLOS PAREDES 

Atendendo a que: 

1- A Rua José Cardoso Pires e Avenida Carlos Paredes são vias situadas no Alto do Lumiar; 

2- Estas vias que dão acesso ao Eixo Central e à saída da freguesia; 

3- As mesmas são utilizadas por centenas de veículos diariamente, bem como por centenas 

de crianças que frequentam a escola aí existente na Rua José Cardoso Pires, conforme 

foto anexa: 

 
 

4- São usadas por centenas de famílias que nelas residem, além de todo o seu comércio; 

5- Com alguma regularidade, esta rua é utilizada para a actividade de “tuning”; 

Considerando que:  

 Inúmeras vezes por dia, existem veículos a circular a velocidades muito superiores ao 

permitido por lei, colocando em risco tanto os peões; 

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


 São registados vários acidentes no cruzamento das duas vias, das quais alguns com 

gravidade; 

               

 A possibilidade da construção de passadeiras elevadas e a colocação de semáforos no 

referido cruzamento das duas vias, poderia reduzir de forma muito mais eficaz a 

sinistralidade, protegendo assim todos os fregueses residentes no local. 

 

 
 



A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária no dia 30 de Abril de 2021, 

deliberou recomendar à Junta de Freguesia, uma visita ao local para tomar conhecimento desta 

situação e efectuarem diligências junto da CML, com os seguintes objectivos:  

 A reformulação de todas as passadeiras existentes nestas duas vias e para que se 

estude a implementação de passadeiras sobre-elevadas de rampeamento suave, com 

o fim de se reduzir a velocidade. Adicionalmente, a possibilidade de colocação de 

semaforização, no referido cruzamento. 

Mais delibera: 

 Enviar cópia para a Câmara Municipal de Lisboa;  

 Enviar cópia para a Assembleia Municipal; 

 Divulgar nos locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia;  

 Juntar a Acta desta sessão. 

 

Lisboa, 30 de Abril de 2021 

Os proponentes 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS)  

Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva (CDS) 

            José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 
 

 

 

APROVADA POR MAIORIA 

VOTOS A FAVOR 10 (4PSD;4CDS;1PCP;1BE) E 9 

ABSTENÇÕES (9PS) 


