
 
              Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

Recomendação N.º 7 

 

ELEVAÇÃO DE PASSADEIRA NA RUA PROFESSOR FERNANDO DA FONSECA 

 
Considerando que: 

 

1. A Rua Professor Fernando da Fonseca (entre a Rua Francisco Stromp e a Rua Professor 

Vieira de Almeida) é local de passagem para muitos transeuntes que se deslocam de e para 

o Estádio José Alvalade e o Pavilhão João Rocha, nomeadamente jovens e crianças que 

praticam atividades desportivas nestas instalações; 

2. A rua em causa é também local de passagem frequente para quem na zona adjacente vive 

ou trabalha e é utilizador dos meios de transporte disponíveis junto à estação de Campo 

Grande;  

3. Apesar de o estacionamento tarifado na zona envolvente da Rua Professor Fernando da 

Fonseca ter sido instalado recentemente e a marcação dos espaços nos quais não é 

permitido estacionar ter sido feita, através da cooperação entre a CML, JFL e EMEL, tal não 

evita que em determinados períodos do dia o estacionamento continue desordenado e não 

cumpra a sinalização existente; 

4. O estacionamento desordenado implica a falta de visibilidade dos peões que queiram 

atravessar a única passadeira não associada a sinalização luminosa nesta rua (38°45'45.8"N 

9°09'37.9"W), relativamente a automóveis que se aproximem (normalmente a velocidades 

elevadas), e vice-versa, colocando em maior risco os primeiros; 

5. A colocação de sinalização luminosa para evitar este problema não se enquadra no local em 

questão, dada a proximidade à rotunda da Estátua do Leão. 

 

A Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 26 de junho de 2019, delibera, ao abrigo do 

disposto no artigo 9º, n.º 2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro: 

 

Recomendar ao Executivo da Junta de Freguesia do Lumiar que, juntamente com a Câmara 

Municipal de Lisboa, inicie de imediato os procedimentos necessários à elevação da passadeira 

referida nesta recomendação, situada na Rua Professor Fernando da Fonseca. 

 

O representante do Bloco de Esquerda 

 

Luís Miguel Clemente Casinhas 

 

APROVADA POR UNANIMIDADE 


