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15ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 2 

Priorizar um corredor de passagem entre o Lar Militar e a ADFA 

 

Na 5.ª Assembleia de Freguesia do Lumiar, realizada em 27.Junho.2018 foi aprovada por 
unanimidade a Recomendação n.º 2 apresentada pela bancada do PSD, sobre a 
necessidade urgente de existir um  “Corredor de passagem entre o Lar Militar e a ADFA”. 

Tal Recomendação, que não foi concretizada até à presente data, visava proporcionar 
uma ligação permanente e segura entre as duas instituições de apoio aos deficientes das 
Forças Armadas, com benefícios óbvios para os mesmos. 

Os deficientes das Forças Armadas viram a sua qualidade de vida sacrificada a todos os 
níveis ao serviço do País e, por isso mesmo, merecem todo o carinho e apoio do povo 
português. A sua condição de mobilidade reduzida faz com que corram ricos e perigos 
diversos, quando precisam de atravessar uma normal passadeira de peões e enfrentar o 
imenso trânsito da Av. Rainha D. Amélia. 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no dia 30 de 
Abril de 2021 reitera as recomendações apresentadas há 3 anos à Junta de Freguesia do 
Lumiar, ou seja, que proceda às diligências necessárias junto da Câmara Municipal de 
Lisboa, no sentido de se conseguir no mais curto espaço de tempo: 

1. A construção de um corredor de passagem entre o Lar Militar e a sede da ADFA – 
Associação dos Deficientes das Forças Armadas –, idêntico ao das ciclovias, com 
rampas onde as cadeiras de rodas possam circular com mais facilidade e maior 
segurança, passando o mesmo pelo semáforo existente nas imediações de ambas 
as instituições. 

2. A possibilidade real de atribuir às pessoas com mobilidade reduzida os meios que 
permitam um tempo superior para o atravessamento no referido semáforo. 

3. A realização de uma audição prévia à Direção da ADFA e à Direção do Lar Militar 
da Cruz Vermelha e respetivos utentes sobre o projeto a concretizar. 

4. Que seja dada prioridade à construção deste corredor sobre a construção de novas 
vias do mesmo género. 
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Mais delibera sobre esta recomendação: (i) enviar ao Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa; (ii) enviar ao Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; (iii) divulgar nos 
locais habituais, no Boletim e sítio web da Junta de Freguesia; (iv) juntar à Ata desta 
sessão. 

 
Lumiar, 30 de abril de 2021 

 
Os requerentes eleitos pelo PSD, 

 
Maria Emília Apolinário 

Mário Lopes 
Manuel Pires Claro 

Ricardo Mexia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVADA POR UNANIMIDADE 


