
1 
 

                                                                                                                       

15º Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2021 

RECOMENDAÇÃO N.º 8 

  

POR UMA MELHOR CIRCULAÇÃO RODÓVIARIA NA RUA LUIS DE FREITAS BRANCO 

(ENTROCAMENTO COM A ALAMEDA DAS LINHAS DE TORRES) 

 

A Rua Luís de Freitas Branco, no entroncamento com a Alameda das Linhas de Torres, junto 

ao número 1, tem as vias de circulação organizadas da seguinte forma: 

 dois sentidos descendentes — em que, o da direita nos leva em direção ao Campo 

Grande e o do centro em direção a Santa Clara.  

 um em sentido ascendente, Campo Grande - Rua Luís de Freitas Branco. 

 

Figura 1- Aspeto geral da rua. Duas faixas descendentes, com marcações no pavimento, uma faixa ascendente sem 
marcação no pavimento. 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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Dada a situação de que: 

 a via mais à esquerda é de circulação ascendente, mas é mal percecionado pelos 

condutores, que a ocupam no sentido descendente, entendendo que a mesma 

permite virar à esquerda;  

 Verificado que este comportamento se repete demasiadas vezes, criando uma 

situação de perigo na circulação rodoviária na Rua Luís de Freitas Branco.  

 

Figura 2- Viatura a recuar, depois de ser avisada de que circulava em sentido contrário pois, a faixa da esquerda é de 
circulação ascendente. 

Reforçamos a importância da segurança rodoviária desta rua uma vez que serve não só os seus 

habitantes como a população escolar da Escola Básica nº 31, do Agrupamento de Escolas 

Professor Lindley Cintra, entre outros.  

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

Lumiar que: 

 Solicite à CM Lisboa que seja reforçada a sinalética vertical com um sinal de “Perigo 

- Trânsito nos dois sentidos”; 
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 Solicite à CM Lisboa que seja reforçada a mensagem pela demarcação do sentido de 

circulação na faixa ascendente, com a pintura, no pavimento, de uma marca 

orientadora do sentido do trânsito. 

 

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 UNANIMIDADE 
 


