
                                                                                                                       

 

15º Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 13 

 

Circulação automóvel na Av. Rainha D. Amélia e Av. Mª Helena Vieira da Silva  

 

A Av. Rainha D. Amélia, uma das ruas mais frequentadas da freguesia do Lumiar, por quem acede 

via Calçada de Carriche e Telheiras - no sentido descendente, tem sido alvo de uma enorme 

aglomeração de trânsito. Trata-se de uma rua que conflui com a Alameda das Linhas Torres, no 

cruzamento, com sinais luminosos. 

Passa-se que, a maior parte dos veículos automóveis que descem a Av. Rainha D. Amélia, 

dirigem-se à Av. Mª Helena Vieira da Silva e/ou em direcção ao Campo Grande, via Alameda das 

Linhas de Torres (virando à direita). Para estas duas direcções apenas existe uma faixa de 

rodagem. Já na direcção do Lumiar Centro (virando à esquerda), existem duas faixas de 

rodagem.  

Aquando da demarcação de faixas nas ruas do Lumiar, estabeleceram que a Av. Mª Helena Vieira 

da Silva, no sentido ascendente, passasse a duas faixas de rodagem. 

Assim, tendo em conta que durante os períodos de maior tráfego (8h-9h30 e 17h-18h30), é 

originada uma enorme fila de trânsito na Rua Rainha D. Amélia, pelo facto de só existir uma faixa 

de rodagem que prossiga para a Av. Mª Helena Vieira da Silva e tendo em conta a franca  

possibilidade de resolução, pois existe a possibilidade de colocar a faixa central da Av. Rainha 

Dona Amélia como uma faixa que siga em frente para a Av, Mª Helena Vieira da Silva, a 

Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida a 30 de Abril, recomenda ao executivo da JF Lumiar 

que: 

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


1. Solicite à CM Lisboa, alteração na circulação de trânsito e possibilidade de continuidade 

de marcha nas vias centrais (da Av. Rainha D. Amélia) e que prosseguem directamente 

para a Av. Mª Helena Vieira da Silva. 

 

Mais delibera: 

 
 Enviar ao Presidente 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, 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 

15 VOTOS A FAVOR (9PS;4CDS;1PCP;1BE) E 4 VOTOS 

CONTRA (4PSD) 

 


