
Areeiro 

Recomendação CDS-PP 

Guardas de protecção no Largo do Casal Vistoso 

A recente requalificação do Largo do Casal Vistoso no âmbito do 
protocolo de Delegação de Competências 396/2016, cujas obras 
terminaram em meados de 2017, veio recuperar o espaço público de 
um bairro com forte pressão automobilística tornando-o mais 
prazenteiro para o cidadão e mais organizado para o automobilista. 
Urge no entanto corrigir alguns aspectos do projecto que, uma vez 
concluído e posto no terreno, se verificam desadequados tanto do 
ponto de vista prático como do ponto de vista da segurança. 

A zona de atravessamento pedonal junto à saída dos automóveis 
vindos da Avenida Afonso Costa para a Avenida Gago Coutinho é 
sistematicamente desrespeitada pelos peões que em vez de utilizar a 
passadeira preferem atravessar o lote por cima da curva constituindo 
um perigo para si e para os automóveis (foto nº1). Esta zona de 
passagem informal efectua-se sobre uma curva com visibilidade 
reduzida pelo painel publicitário poucos metros antes onde os 
automóveis chegam com alguma velocidade vindos da Avenida 
Afonso Costa. A zona de passagem correcta assinalada por uma 
passadeira situa-se a meros 5 metros de distância deste ponto. 
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1 – Local de atravessamento preferido pelos peões. Observe-
se uma senhora a preparar-se para atravessar na curva à 
aproximação de um automóvel. 

!  

2 – Exemplo de guarda de protecção (Av. João XXI) a colocar 
na ligação da Avenida Afonso Costa à Avenida Gago Coutinho. 
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Assim, vem a bancada do CDS-PP propor à Assembleia de 
Freguesia do Areeiro que recomende ao Executivo da Junta de 
Freguesia: 

1) que coloque uma guarda de protecção nesta zona, tal como as 
barreiras que existem no cruzamento da Avenida João XXI com 
as ruas Cervantes e Presidente Wilson (foto nº2), a fim de 
dissuadir os peões de utilizar este atalho. 

Lisboa, 18 de Junho de 2018 

Pelo grupo do CDS-PP 

______________________ 

Maria Luísa de Aguiar Aldim
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