
 
RECOMENDAÇÃO N.º 5 

PASSAGEM PEDONAL NA RUA PROFESSOR VIEIRA DE ALMEIDA 

A rua prof. Vieira de Almeida constitui uma das principais vias de atravessamento do bairro de 
Telheiras. Para além de aí circularem os autocarros da carreira 747, pelo cruzamento desta via com a 
rua prof. Pulido Valente circula grande parte do trânsito viário que escoa do Eixo Norte-Sul. Do lado 
nascente situam-se os prédios com face para esta rua e para a rua prof. Delfim Santos. Do lado poente 
situa-se a Escola Básica de Telheiras 2-3. Nesta zona, como é do conhecimento geral, reside também 
uma população muito numerosa. 

Para o atravessamento entre ambos os lados da via existe sinalização semafórica para viaturas e 
peões. Acontece que os munícipes que fazem o cruzamento da via, partindo da escola para o lado das 
habitações, apesar de o poderem fazer quando o sinal se encontra verde para peões, não dispõem de 
qualquer zona de protecção pedonal - ou seja, passeio - pois o atravessamento termina frente a um 
lancil sobre uma escarpa com cerca de 5 metros. 

Conforme se constata pelas fotografias em anexo, existe uma caricatura de passadeira, a qual 
constitui uma verdadeira ratoeira, porque é tudo menos uma passadeira segura. 

Qualquer peão incauto (como, por exemplo uma criança que venha da escola para casa) e que, 
cumpridor das regras do código da estrada, queira atravessar a rua prof. Vieira de Almeida, do lado 
poente para o lado nascente, aguarda que o semáforo acenda, mas só após a travessia lhe é permitido 
constatar que no lado nascente nunca foi construído qualquer passeio, permanecendo, assim, em plena 
faixa de rodagem e arriscando-se a ser colhido por algum veículo que, entretanto, tenha iniciado a sua 
marcha após o fecho do sinal verde para os peões. 

Quais as alternativas? Voltar para trás, atravessando de novo a rua em sentido inverso? Seguir 
pela própria faixa de rodagem, com o perigo que isso representa? Fazer uma sessão de equilibrismo, 
tentando caminhar sobre o lancil? Ou proceder a uma sessão de ‘escorrega’ pelo talude até chegar a 
terra firme junto à rua prof. Delfim Santos? 

Assim, considerando a grave situação de insegurança pedonal que esta ‘passadeira ratoeira’ 
constitui para os moradores de Telheiras e para crianças e idosos em particular. 

Neste sentido, e na sequência da presente proposta dos eleitos do Partido Ecologista “Os 
Verdes” e do Partido Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 
sessão ordinária no dia 2014-12-17, delibera: 

- Recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que, em diálogo com os órgãos da Freguesia do 
Lumiar, reavalie, planeie e complemente a instalação da referida passagem de peões na rua prof. Vieira 
de Almeida por meio de medidas de acessibilidade pedonal em segurança. 

- Recomendar à Junta de Freguesia do Lumiar que estude a hipótese de construção de passeio 
e acesso por escada que permita subir e descer o talude frente ao semáforo, por forma a permitir que o 
peão continue a sua marcha, junto aos prédios de habitação da rua prof. Delfim Santos. 

 

 



 
 

 

 

- Enviar a presente resolução à Câmara Municipal de Lisboa, à Junta de Freguesia do Lumiar e 
à Associação de Residentes de Telheiras. 

- Divulgar esta deliberação nos habituais locais de estilo, incluindo o Boletim e sítio web da 
Junta de Freguesia. 

Nota: Juntar à acta aprovada em minuta. 

Em anexo: fotos do talude da rua prof. Vieira de Almeida. 

 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 17 de Dezembro de 2014 

Os proponentes  
Alberto Lopes Grijó 

J. L. Sobreda Antunes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 

 

 

 

 


