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RECOMENDAÇÃO N.º 1 
 
 

PELA REABILITAÇÃO DOS PISOS DAS RUAS DO LUMIAR 
 
 

A cidade de Lisboa, é invadida diariamente, por um número astronómico de veículos ligeiros e 
pesados, cerca de meio milhão, informa a comunicação social, oriundos de todo o país, e 
principalmente da sua área metropolitana. 
 
O Lumiar particularmente é uma das freguesias que mais sofre com esta situação, por ser, como 
sabemos, uma das grandes portas de entrada na cidade, com acesso à rede do metropolitano. São 
testemunhas, o piso degradado das suas ruas e avenidas. Os buracos são indiscriminados e as 
tampas de acesso ao subsolo estão desniveladas. 
 
As queixas dos fregueses são frequentes, veem os seus veículos a terem que recorrer 
frequentemente a oficinas. Não têm qualquer resposta, às solicitações frequentes à Câmara 
Municipal de Lisboa, a pedir de indemnização pelos prejuízos causados. 
 
O piso da rua Dr. Henrique Martins Gomes, para além de quase não ter asfalto, tem um buraco 
enorme numa das suas curvas. Esta situação agrava-se, quando chove, porque a água cobre 
totalmente o buraco, sendo por isso vulgar os condutores não se desviarem, porque não é visível. 
 
O parqueamento automóvel, nesta rua, não tem áreas demarcadas, resultando num estacionamento 
pouco cuidado. Como consequência, o parqueamento por má utilização, fica subaproveitado, numa 
rua próxima das estações metropolitana e carente de locais para estacionamento. 
 
Na mesma rua em frente ao nº 14, está um candeeiro, cujo foco luminoso torcido, ameaça cair. No 
mesmo local, um dos candeeiros tem a lâmpada fundida há meses. Na rua Luís Freitas Branco 
também há um candeeiro, junto ao nº 24 com a lâmpada fundida. 
 
Na rua Luís Freitas Branco, o piso lateral, destinado ao parqueamento automóvel, está muito 
danificado, sem asfalto e com grandes buracos, sobretudo junto aos números 24 e 26. 
 
No inverno, a situação agrava-se, quando chove, porque o condutor e passageiros, ao estacionarem 
os seus veículos, molham-se quando pisam os buracos tapados pela água. 
 
Perante estes factos, o CDS/PP propõe à assembleia da Freguesia do Lumiar reunida em 30 de 
Junho de 2015, que recomende ao executivo da Junta de Freguesia do Lumiar que: 
1. Informe a Câmara Municipal de Lisboa, para que mande proceder ao calcetamento dos pisos 

das ruas e avenidas do Lumiar, nomeadamente as ruas acima mencionada, alvo de queixas 
frequentes dos fregueses, nelas moradores. 

2. Solicite à Câmara Municipal de Lisboa a demarcação do parque automóvel, na rua Dr. Henrique 
Martins Gomes 

3. Mande proceder à substituição das lâmpadas fundidas dos candeeiros de iluminação pública, 
nomeadamente as das ruas referidas, Dr Henrique Martins Gomes e Rua Luís Freitas Branco. 
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Lumiar, 30 de Junho de 2015 

 
 

A proponente do CDS/PP 
Maria Clara Gargalo Silva (CDS/PP) 

 
 
 
 
Enviar:  

− Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar; 
− Presidente da câmara Municipal de Lisboa; 
− Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa; 
− Publicar Site da Junta do Lumiar 

 
 
 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


