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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

i Nome 
' Morada 

Código Postal 

Contacto (e"mall, telefone, tm 
Bilhete de Identidade n.o 

vem apresentar junto de v. Exa., ao abrigo do artigo 77.0 n.0 do Decreto-Lei n.o 380/99, de 
• 22 de Setembro, no âmbito do periodo de Participação Pública do Plano de Pormenor das 

Amoreiras, ~seguinte: 

A rua D. João V, quando nasceu, foi cstrutmada para ser uma zona residencial ~ só hã 
púlh:as d\!zenas de anos foram demolidos os prédios da Rua Silva Car\'alho 
transformando-se, a partir dessa nltura n ruu D. João V. num prolongamento duma "ia 
nipida uma 'c1. que passou a ser uma saída/entrada da cidade que engole e de:,pt:ja 
carros diariamente. 

~ A largura da rua não foi pensada para 0 caudal de trânsito existente. o que nmplificu 
liKlo o ruído que nela se gera. com vulon!S muito adma dos indicados para umà 70na 
rcsidcnc i.ll . 
A poluição cm termos de compostos químicos dos gn.;;cs de escape. assim como o teor 
de parllculas solidas ~xccJe tudo o qut.: for permitido pda lei de qualquer país menos 
exigente nesta matéria. Todos os dias é necessário limp::rr o pó negro que se deposita nas 

, jnnl'las. pnm não Calar do pó mais fino que penctr~ diariamente no interior das casas e 
que se dcpo:siLn por todo o lado. A qualidade do ar atmosférico. que respir<1 qualquer 
residente nest<.t rua. nõo será melhor do que a qualida<.lc do ar Jc qualquer garagem de 
e!\ racionamento 
A wlocid•L<.h:: cwn CJLic s~: circula é outn) factor lmportnntc. Fxistc um sinal dos 40 km 
mas ~ ra1 o que nfro hajnm <lei dentes quer por atropdnmcnlo dos peões na<; passadeiras 

; qt11.~r J~ colisão entre veículos. Eu própria já fui abalrondn por um veículo. e sei us 
marc.ls que essa siwaçõo deixa. Também o meu carro que h~mporariament~ ficou cm 
segunda Jila enquanto fui deixar a$ compras em casa foi abalroado por outro que vinha 
em ,·cJocidade excessiva. Posto isto: 
Vnltem a repor a largura dos passeios tol como existiam na sua orig~m 
f.açam apenas um.a faixa de rodagem ascendente para limitar a poh1ição eu velocidade 
Pr01bam o trânsito aos veículos pesados 
Criem um local para cstacion<lmcnto tcmporúri,) cm frente dos prédios. nomeadamente 

' d\)S qLte não tenham estacionamento privativo pm·a cmgç1 c descarga 
ArhoriLt'm .1 rua com tílias, án·o~;t!s qut' dão boa sombra c bom cheiro. 
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