
                                                                                                                           

15ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

RECOMENDAÇÃO Nº 12 

PASSADEIRAS SOBRE-ELEVADAS E BANDAS DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE NAS RUA 

ALEXANDRE FERREIRA E JOÃO CANDIDO OLIVEIRA 

Atendendo a que: 

1- As Ruas Alexandre Ferreira e Professor João Cândido de Oliveira são vias importantes 

para o acesso ao Lumiar Centro; 

2- São vias de acesso à Calçada de Carriche e A8, A2 - Sul e Ponte Vasco da Gama; 

3- São vias rectas com mais de 600 metros; 

4- São utilizadas por milhares de veículos diariamente, bem como por dezenas de idosos 

que residem no Lar dos Inválidos do Comércio; 

5- São vias usadas por muitas famílias que nelas residem e ainda por todo o comércio ali 

existente; 

Considerando que:  

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

permitido por lei, colocando em risco tanto os fregueses, como os veículos que nelas se 

encontram. 

 A construção de passadeiras elevadas reduzirá de forma muito eficaz a sinistralidade no 

local, protegendo desta forma todos os fregueses. 

 

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

deliberou recomendar à Junta de Freguesia: 

 visita ao local para tomarem conhecimento da situação e efectuarem diligências junto 

da CML, para a reformulação de todas as passadeiras existentes nestas duas vias e 

para a construção de passadeiras sobre-elevadas de rampeamento suave, porque as 

existentes encontram-se colocadas em locais com reduzida visibilidade. 

 

 

Mais delibera: 

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


 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 UNANIMIDADE 
 

 

 


