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1 - Piscina Municipal (proposta de fachada verde)
2 - Campo de Jogos  existente a remodelar
3 - Parque de Skate existente a remodelar
4 - Piscina Oceânica proposta (350 m2) 
5 - Edificio de apoio de praia proposto (100 m2) 

8 - Restaurante e loja de produtos biológicos (100 m2)

6 - Anfiteatro em zona verde com bancos  
7 - Zona do palco  

9 - Hortas biológicas e parque de desenvolvimento de agricultura biológica
10 - Anexo de apoio às hortas biológicas
11 - Zona de estadia em frente às piscinas

12 - Miradouro para observação de aves
13 - Percurso de acesso a bombardeira existente

14 - Muro em pedra seca existente

15 - Estacionamento existente 

16 - Estacionamento proposto 

Estrutura Funcional

Canalete de água proposto - funcionamento com a pluviosidade

Maciços arbóreo-arbustivos existentes a manter e implementar 

Árvores notáveis existentes (Araucaria heteropylla)

Zona de estacionamento com pavimento permeável

Prado

Prado modelado 

Sebe mista existente (Metrosiderus exelcea e Tamarix africana)

Zonas verdes

Calçada de basalto (0.05x0.05x0.05m)

Calçada de basalto com estereotomia semelhante à Av. 25 de Abril

Pavimento em cubos de basalto (0.11x0.11x0.11m)

Bagacina encarnada rematada com aço corten

Zonas pavimentadas

Peça de água

Equipamento

Pavimento em betão  afagado

Pavimento em deck de madeira

Equipamento Infantil (Barco) existente relocalizado

Equipamento Infantil proposto

Equipamento de circuito de manutenção proposto

Árvores em caldeira propostas (Ginkgo biloba)

Árvores em contentores inseridos no molhe propostas (Tamarix africana)

Abrigo para bicicletas

Mesas e bancos para merendas 

estacionamento via estacionamento zona pedonalsebe
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zona verde praia
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RESTAURANTE E LOJA DE PRODUTOS BIOLÓGICOS

APOIO DE PRAIA E PISCINA OCEÂNICA

Esta é a maior zona verde da área de intervenção. Localizada no limite
Norte da cidade da Horta caracteriza-se pela vegetação presente, com
alguma diversidade e porte, e pela relação altimétrica diferenciada em
relação à restante área. A orla arbustiva e arbórea que a delimita e
separa da Estrada Regional permite alguma privacidade enquanto as
zonas de maior altitude permitem a fruição de sistemas de vistas com
interesse para a baía da Horta. O estado de conservação dos
pavimentos e de algumas das estruturas de recreio preexistentes
conduz à proposta da sua reformulação. A manutenção da vegetação
presente e sua densificação, assim como a criação de espaços
diferenciados ao nível do prado /relvado definem a proposta no que diz
respeito à vegetação.

Outras propostas consistem na criação de um anfiteatro verde para
espetáculos ao ar livre aproveitando o desnível preexistente, a
reformulação das Piscinas Municipais através da construção de uma
fachada verde a Nascente, a criação de zonas de estadia no parque a
níveis altimétricos diferenciados e a localização de uma bolsa de
estacionamento novo, em pavimento permeável na zona mais baixa. A
relocalização do equipamento para recreio infantil existente (barco) e
de parte do equipamento infantil e de circuito de manutenção são
estratégias para conduzir à fruição do espaço na sua globalidade.

O Parque da Alagoa é o centro de um dos projetos-ancora, a criação de
um parque de desenvolvimento de agricultura biológica, onde se
proceda à investigação, experimentação e divulgação de novas ideias
para a agricultura açoriana. Para esse efeito propõe-se a criação de
hortas biológicas na zona de maior altitude, com relação direta com a
Estrada Regional para maior funcionalidade. A estas hortas biológicas
experimentais e públicas encontram-se associadas estruturas como um
restaurante e loja de produtos biológicos com 100 m2, de acordo com
o preconizado no Plano de Urbanização.

A relocalização da zona de estadia para piqueniques para uma
plataforma a maior altitude é acompanhada pela proposta de uma peça
de água que pretende prolongar a relação visual com o mar. A esta
peça de água encontra-se associado um conjunto de canais que
funcionam como um sistema de drenagem ao ar livre, proporcionando
maior diversidade no espaço exterior mesmo em dias de chuva.

Em frente às Piscinas Municipais propõe-se a criação de uma zona de
esplanada associada ao seu bar, com árvores em caldeira e que tenha
relação com a zona pedonal e ciclável criada na zona da antiga
estrada de acesso, em que apenas é permitido o acesso viário de
emergência. A presença de uma antiga bombardeira em ruínas na
praia, a recuperar, é pretexto para a criação de um miradouro que
poderá também servir para a observação de aves.
Na praia da Alagoa propõe-se a construção de um apoio de praia com
100 m2, de acordo com o Previsto pelo Plano de Ordenamento de
Orla Costeira (POOC) e a construção de  uma piscina oceânica com
350 m2. Para além de proporcionar um novo polo de  atratividade a
esta zona da cidade a piscina oceânica pretende proporcionar uma
cortina  visual relativamente ao molhe da ribeira da Conceição e
Porto Novo, para quem esteja na  zona pedonal e na praia. A
construção do apoio de praia no molhe tem também essa  função. O
acesso a estas estruturas construídas faz-se por meio de uma via de
circulação  viária de emergência ou então por meio de um passadiço
de madeira. Para a redução do  impacto visual do molhe da ribeira da
Conceição propõe-se a plantação de árvores de  pequeno porte em
contentores, salgueiros (Tamarix africana).
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