
                                                                                                                       

7ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do 

Quadriénio 2017-2021 

RECOMENDAÇÃO N.º 5 

 

PELA INSTALAÇÃO DE PASSADEIRAS ELEVADAS NA RUA PROFESSOR GENTIL MARTINS 

 

Considerando: 

que há muito a população de Telheiras pede a instalação de novas passadeiras que facilitem 

o atravessamento da R. Prof. Gentil Martins; 

 

que a R. Prof. Gentil Martins é uma barreia artificial que impede a circulação pedonal de 

quem circula nas vias pedonais do jardim, de e para o Norte desta rua; 

 

que a instalação de estacionamento tarifado na Freguesia de Lumiar, que decorre em 

Telheiras cria uma oportunidade para se proceder a algumas alterações que há muito 

tinham sido solicitadas pela população e já previstas pela JFL; 

 

que a R. Prof. Gentil Martins fica na proximidade de diversas escolas, e que a população de 

Telheiras é cada vez mais idosa, havendo necessidade de reduzir a velocidade de alguns 

automobilistas incautos que circulam por esta via; 

 

que CML / EMEL estão a executar a marcação dos lugares de estacionamento de forma 

sistemática e continuada enquanto a repintura da sinalização horizontal nos pavimentos 

que ocorre, é feita de forma lenta e ocasional. 

 

Por proposta dos eleitos do CDS-PP, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 

20 de Dezembro de 2018, exorta a Junta de Freguesia do Lumiar a que inicie de 

imediato os procedimentos necessários à repintura dos pavimentos, e à elevação e 

sinalização de novas passadeiras pedonais na R. Francisco Gentil. Nomeadamente 

pela instalação de uma nova passadeira elevada no atravessamento da R. Prof. 

Francisco Gentil junto ao Polo da JFL e da Padaria Portuguesa, já hoje muito utilizado; 

e a deslocação da passadeira actual junto da R. Prof. Mário Chicó para o lado oposto 

do entroncamento, com uma nova passadeira também elevada. Elementos 

necessários para a acalmia do trânsito nesta via e para a comodidade e segurança dos 

transeuntes. 

 

 

 

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


 

 

 

 

Mais delibera  

 Enviar ao Presidente da Camara Municipal de Lisboa 

 Enviar à presidente da Assembleia Municipal de Lisboa 

 Fazer divulgação nos locais habituais 

 Fazer divulgação no boletim e no site da Junta 

 Juntar à Ata Minuta desta Assembleia 

 

 

Lisboa, 2018/12/20 

 

Os proponentes , 

João Pulido Pereira Freire de Andrade (CDS) 

Fernando António Campos Baião (CDS) 

 Bernardo Maria da Cunha Reis Corrêa d’Oliveira (CDS) 

            José Filipe Soares Monteiro Alves Machado (CDS) 
 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


