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6ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

quadriénio 2017-2018  

                  

RECOMENDAÇÃO N.º 4 

PASSADEIRAS ELEVADAS NA RUA ABEL SALAZAR 

 

A Rua Abel Salazar, situada na zona do alto da Faia tem sido uma rua onde tem havido 

um elevado grau de sinistralidade nos dois cruzamentos com as Ruas Armindo Rodrigues 

e a Rua Frederico George. 

 

Consideramos que a construção de passadeiras elevadas reduz de uma forma muito 

eficaz a sinistralidade, protegendo assim todos os fregueses e vias públicas.  

 

Considerando que no passado mês de Julho de 2018 foram construídas passadeiras 

elevadas no cruzamento da Rua Abel Salazar com a Rua Frederico George, salientamos 

que foi uma boa medida. No entanto, não entendemos a lógica de não ter sido 

construídas passadeiras elevadas no cruzamento das Ruas Abel Salazar com a Rua 

Armindo Rodrigues porque neste cruzamento existe a Escola Básica do Lumiar. Local de 

muita mobilidade com centenas de crianças e de muito tráfego durante vários períodos 

do dia. 

 

Consideramos que as queixas feitas pelos moradores locais, pelos pais dos alunos da 

escola, pelos funcionários da escola e CAF, entendemos que esta situação merece uma 

intervenção urgente para bem de todos os frequentadores. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1725798507718158/photos/1792039444427397/
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A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão ordinária a 26 de setembro de 

2018, por proposta do CDS/PP propõe à Junta de Freguesia do Lumiar o seguinte: 

 

1. A formalização da construção de passadeiras elevadas na Rua Abel Salazar com a Rua 

Armindo Rodrigues e com carácter de urgência afim de minimizar futuros acidentes. 

 

2. A realização de um levantamento de todas as escolas e colégios da Freguesia afim de 

averiguar que todos estabelecimentos de ensino estão nas devidas medidas de 

segurança e tornar assim o Lumiar como exemplo. 

 

Mais delibera: 

 Enviar exemplar ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; 

 Enviar exemplar à Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; 

 Comunicar à Escola Básica do Lumiar, entidade gestora da CAF (AJEC) e à 

associação de pais; 

 Fazer a sua divulgação nos locais públicos habituais, no Boletim e no site da 

Junta; 

 Juntar à Ata Minuta desta Assembleia. 

 

Lisboa, 26 de setembro de 2018. 

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, COM 11 VOTOS A FAVOR E 8 ABSTENÇÕES  
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