Largo do Rio Seco

• Mais áreas para peões e passeios
mais confortáveis
• Mais zonas de lazer e mais árvores
• Melhor mobiliário urbano e melhor
iluminação pública
• Melhor utilização e vivência urbana
• Melhor acessibilidade e segurança
para peões
• Melhor ordenamento do trânsito e
do estacionamento
• Mais segurança rodoviária

Face ao momento extraordinário que estamos
a viver, este folheto informativo substitui a
apresentação presencial do projeto. Estamos
disponíveis para receber contributos, ou para
prestar esclarecimentos, através dos canais
eletrónicos habituais e sempre disponíveis
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ENVOLVENTES AO
LARGO DO

RIO SECO

Área de intervenção

Mais árvores

Pavimentos
confortáveis

Mais áreas
ajardinadas

RUA GIOVANNI ANTINORI

RUA DO CRUZEIRO

O projeto para o Largo do Rio Seco foi objeto de
apresentação pública e debate, e dessa participação resultou o desejo dos moradores que se alargasse a intervenção às ruas envolventes para tornar
o bairro mais coeso e inclusivo. Deste modo, apresenta-se o projeto para as Envolventes ao Largo do
Rio Seco, pretendendo-se lançar em breve a empreitada conjunta para a totalidade da intervenção.

TRAVESSA DOS FORNOS

Estacionamento
exclusivo de motociclos

caldeiras, bebedouros, eco-ilhas, entre outros);

·Reforço da arborização e dos espaços verdes;

·Criação de um ‘novo’ arruamento, que permite ligar a Rua do
Cruzeiro à Calçada Ernesto Silva;

·Supressão de barreiras arquitetónicas através da eliminação
de ressaltos nas passadeiras e inclusão de piso táctil;

·Melhoria e reforço da iluminação pública.
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·Criação de novos espaços de estadia, tendo em vista a promoção de atividades de recreio e lazer ao ar livre junto da população;
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O que queremos para o Largo do Rio Seco e envolventes

·Aumento da largura dos passeios e introdução de pavimento
confortável e antiderrapante;
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Estacionamento exclusivo
de bicicletas
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·Implementação de uma zona de coexistência na Praceta D.
João de Castro, Rua Silva Porto e Vila Heitor;
·Organização e aumento da oferta estacionamento automóvel;

·Aumento das passadeiras e melhoria das condições de atravessamento das já existentes;

·Criação de bolsas de estacionamento para motas e bicicletas;

·Reforço da oferta de mobiliário urbano (papeleiras, bancos,

·Criação de condições técnicas para a remoção dos cabos de
telecomunicações das fachadas para o subsolo.
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