RECOMENDAÇÃO N.º 2
``Tomada e largada de alunos na escola básica Quinta dos Frades´´
Na Rua Luís Freitas Branco, junto à escola básica Quinta dos Frades, a tomada e largada de alunos é
caótica. Há camionetas para transporte colectivo de alunos que estacionam em frente à escola. Os pais
também estacionam no mesmo local, em 2ª fila, nos dois sentidos. Resultado: o trânsito é quase
impossível dentro destes horários.
Esta rua, serve uma enorme população de alunos (CAF, Escola Básica Quinta dos Frades, Escola
Secundária do Lumiar portão 2, entre outros). A sinalização horizontal para a população que serve é
diminuta para as necessidades.
Uma passadeira que liga a Escola Básica ao prédio nº22, está quase sempre escondida pelas camionetas
e veículos estacionados.
Uma passadeira que liga o portão nº 2 da Escola Secundária ao prédio nº 14, que é pouco utilizada
pelos jovens da Escola Secundária que saem pela porta da Rua Mário Sampaio Ribeiro. É utilizada
pelos utentes do pavilhão desportivo.
Uma passadeira que atravessa a Rua Mário Sampaio Ribeiro seguindo-se-lhe outra passadeira em
direcção ao restaurante Volver é a mais utilizada pelos alunos da Escola Secundária e Lindley Cintra.
Neste sentido, e na sequência da presente recomendação do CDS-PP, a Assembleia de Freguesia
Lumiar, reunida em sessão ordinária em 2017-09-07 delibera:

Apelar à Junta de Freguesia do Lumiar que mande rever toda a sinalização (vertical e horizontal)
a colocar na Rua Luís Freitas Branco, considerando a população estudantil que serve;

O estacionamento caótico em segunda e terceira via, em horário de tomada e largada de alunos
junto à Escola Básica da Quinta do Frades.
Mais delibera enviar para conhecimento:
 Presidente da CML
 Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa
Enviar para o boletim da junta e publicar no site da junta.
Lumiar, 7 de Setembro 2017
A Proponente pelo CDS-PP
Maria Clara Ferreira da Silva
APROVADA POR UNANIMIDADE

