














Petição contra o encerramento dos estabelecimentos de ensino pré-escolar (JI) 

 e 1º ciclo do ensino básico (EB1) da freguesia de Parada de Bouro 

EM 595_Percurso Fotográfico  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KM EM 595-Carateristicas Visíveis KM EM 595-Carateristicas Visíveis 

0,1 Lado esquerdo da via: zona de acumulação de gelo e geadas 

Sinuosidade da via 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Falta de guardas de segurança (railes) 

0,2 Lado direito da via: zona de precipício 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de guardas de segurança (railes) 
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KM EM 595-Carateristicas Visíveis KM EM 595-Carateristicas Visíveis 

0,3 Lado direito da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
 

0,9 Lado direito da via: zona de precipício sobre a povoação de Soengas 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 
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1,2 Lado direito da via: zona de precipício sobre a povoação de Soengas 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 

Pavimento: zona com superfície em mau estado 
 

1,3 Lado direito da via: zona de precipício sobre a povoação de Soengas 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 

Pavimento: zona com superfície em mau estado 

NB: O veículo ligeiro na imagem permite claramente visualizar como a 

faixa de rodagem é estreita, o que torna o movimento de cruzamento de 

veículos como extremamente perigoso e atreito a acidentes. 
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1,6 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de sinalização vertical 
 

1,7 Lado esquerdo da via: zona de acumulação de gelo e geadas 

Lado direito da via: zona de precipício  

Falta de guardas de segurança (railes) 
Sinuosidade da via 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
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1,8 Lado esquerdo da via: zona de acumulação de gelo e geadas 

Lado direito da via: zona de precipício  

Falta de guardas de segurança (railes) 
Sinuosidade da via 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
 

2,0 Vista sob o precipício (avenida de Bragadelas) 

“A EM 595é extremamente íngreme e sinuosa com vertentes abruptas de 

elevada profundidade e com uma orientação geográfica a norte, propícia 

à formação e acumulação de gelo e geada nos meses de inverno. Na EM 

595 também se verifica ausência de protecção lateral (guardas de 

segurança) em quase todos os sítios perigosos “. 
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KM EM 595-Carateristicas Visíveis KM EM 595-Carateristicas Visíveis 

2,1 Vista sob o precipício (avenida de Bragadelas) 

“A EM 595é extremamente íngreme e sinuosa com vertentes abruptas 

de elevada profundidade e com uma orientação geográfica a norte, 

propícia à formação e acumulação de gelo e geada nos meses de 

inverno. Na EM 595 também se verifica ausência de protecção lateral 

(guardas de segurança) em quase todos os sítios perigosos” 

2,6 Zona de precipício: vertente abrupta de elevada profundidade da via  

Sinuosidade da via 

Falta de guardas de segurança (railes) 
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2,6 Vista geral de parte da avenida de Bragadelas 

Zona de precipício: vertente abrupta de elevada profundidade da via  

Sinuosidade da via 

Falta de guardas de segurança (railes) 
 
 

2,7 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 

Pavimento: zona com superfície em péssimo estado 

NB: no lado esquerdo da via, onde deveriam existir railes e/ou árvores 

de proteção, vêem-se montículos de terras excedentárias arrastadas das 

vertentes em dias de forte precipitação e intempérie. 
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2,7 Lado direito da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Lado esquerdo da via: zona de acumulação de gelo e geadas 

Pavimento: zona com superfície em péssimo estado 

NB: no lado direito da via, onde deveriam existir railes e/ou árvores 

de proteção, vêem-se montículos de terras excedentárias arrastadas 

das vertentes em dias de forte precipitação e intempérie 
 

2,7 Pavimento: zona com superfície em péssimo estado 

Sinuosidade da via 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 
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2,8 Lado direito da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 
 

2,8 Lado direito da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 

Lado esquerdo da via: zona de acumulação de gelo e geadas 
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2,9 Vista sob o precipício: vertente abrupta de elevada profundidade da via 

Falta de guardas de segurança (railes) 
 

2,9 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 
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2,9 Vista sob o precipício: vertente abrupta de elevada profundidade da 

via  

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 
 

3,0 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Falta de traço central e guias 

Faixa de rodagem estreita 

Lado direito da via: zona de acumulação de gelo e geadas 

 

 



Petição contra o encerramento dos estabelecimentos de ensino pré-escolar (JI) 

 e 1º ciclo do ensino básico (EB1) da freguesia de Parada de Bouro 

EM 595_Percurso Fotográfico  
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3,1 Lado direito da via: zona de precipício 

Lado esquerdo da via: zona de acumulação de gelo e geadas 

Sinuosidade da via 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
 

3,2 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Sinuosidade da via 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 
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3,3 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
 

3,4 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Vista sobre o precipício: vertente abrupta de elevada profundidade da 

via  

Falta de guardas de segurança (railes) 
Sinuosidade da via 
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3,5 Lado direito da via: zona de precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Pavimento: zona com superfície em péssimo estado 

3,6 Lado esquerdo da via: zona de precipício 

Vista sobre o precipício: vertente abrupta de elevada profundidade da 

via  

Falta de guardas de segurança (railes) 
Sinuosidade da via 

Falta de sinalização vertical 

Pavimento: zona com superfície em mau estado 

 

 



Petição contra o encerramento dos estabelecimentos de ensino pré-escolar (JI) 

 e 1º ciclo do ensino básico (EB1) da freguesia de Parada de Bouro 

EM 595_Percurso Fotográfico  
 

 

 

 

KM EM 595-Carateristicas Visíveis KM EM 595-Carateristicas Visíveis 

3,6 Lado direito da via: zona de precipício  

Falta de guardas de segurança (railes) 
Sinuosidade da via 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

3,7 Lado direito da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Vista sobre o precipício: vertente abrupta de elevada profundidade da 

via  

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
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3,8 Lado esquerdo da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Sinuosidade da via 

Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

3,9 Lado esquerdo da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 

Sinuosidade da via 

Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
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3,9 Lado direito da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

NB: O veículo ligeiro na imagem permite claramente visualizar como a 

faixa de rodagem é muito estreita, o que torna o movimento de 

cruzamento de veículos como extremamente perigoso e atreito a 

acidentes 

4,0 Lado direito da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
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4,0 Lado direito da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 

4,1 Lado esquerdo da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 

NB: no lado direito da via, onde deveriam existir railes e/ou árvores de 

proteção, vêem-se montículos de terras excedentárias arrastadas das 

vertentes em dias de forte precipitação e intempérie 
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4,2 Lado esquerdo da via: zona de precipício sobre a povoação de 

Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 

NB: no lado esquerdo da via, onde deveriam existir railes e/ou árvores 

de proteção, vêem-se montículos de terras excedentárias arrastadas das 

vertentes em dias de forte precipitação e intempérie. 

4,3 Lado esquerdo da via: zona de precipício sobre a povoação de Pandozes 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 

NB: no lado esquerdo da via, onde deveriam existir railes e/ou árvores 

de proteção, vêem-se montículos de terras excedentárias arrastadas das 

vertentes em dias de forte precipitação e intempérie. 
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4,5 Lado direito da via: zona de precipício sobre a barragem da Caniçada 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 

NB: no lado esquerdo da via, onde deveriam existir railes de proteção, 

vêem-se montículos de terras excedentárias arrastadas das vertentes em 

dias de forte precipitação e intempérie. 

4,8 Lado direito da via: zona de pequeno precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 
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4,9 Lado esquerdo da via: zona de pequeno precipício 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

5,0 Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em péssimo estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
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5,1 Lado direito da via: zona de precipício  

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 

5,2 Lado direito da via: zona de precipício  

Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 

Sinuosidade da via 

NB: no lado esquerdo da via, onde deveriam existir railes de proteção, 

vêem-se montículos de terras excedentárias arrastadas das vertentes em 

dias de forte precipitação e intempérie. 
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5,7 Falta de guardas de segurança (railes) 
Pavimento: zona com superfície em mau estado 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

NB: O veículo ligeiro na imagem permite claramente visualizar como a 

faixa de rodagem é muito estreita, o que torna o movimento de 

cruzamento de veículos como extremamente perigoso e atreito a 

acidentes. 

5,9 Lado direito da via: zona de acumulação de gelo e geadas 

Falta de guardas de segurança (railes) 
Sinuosidade da via 

Faixa de rodagem estreita 

Falta de traço central e guias 

Falta de sinalização vertical 
 

 

FIM 






	PET102-XII-F.pdf
	20120507120311435.pdf
	EM_595_percursofotográfico.pdf

