
 

 

CONCURSO DE CONCEÇÃO – REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE MAR DA CIDADE 

DA HORTA 

 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

1. PROPOSTA GERAL DE INTERVENÇÃO 

 

A presente proposta de intervenção visa melhorar as condições da frente mar da 

cidade da Horta de modo a que, de forma sustentada e exequível, se estabeleçam as 

condições necessárias para acolher turistas e visitantes, numa estratégia concertada 

de valorização patrimonial que assegure o fomento da atividade económica assente no 

turismo. 

A consecução dos objetivos da proposta passa pela requalificação da via litoral e 

respetiva frente urbana, enquanto espaço canal e de permanência privilegiado, 

estabelecendo a relação do novo cais de cruzeiros com a urbe histórica e o pólo 

náutico, ex-libris da cidade da Horta. 

 

 

2. ADEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO FACE AOS DIVERSOS CONDICIONAMENTOS 

EXISTENTES OU PREVISÍVEIS 

 

A proposta elaborada assenta num conjunto de intervenções que se pautam pela 

exequibilidade e sustentabilidade de sua implementação, face ao seu principal 

constrangimento e condicionalismo, a difícil conjuntura económica e financeira que o 

país e a região atravessam.  

Observa a razoabilidade das soluções, por forma a ter uma proposta de custos 

contidos, que possibilite a desejada e necessária materialização do objeto deste 

concurso, face a soluções que resultem em custos insuportáveis, na atual conjuntura, 

e consequente adiamento de sua implementação. 

Ao condicionamento económico previsível, acresce o condicionalismo temporal de sua 

execução. Para tal propõe-se um faseamento que mitigue os constrangimentos 

decorrentes das obras no normal funcionamento da cidade.  

 

 

 

 



3. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

O programa da intervenção assenta, essencialmente na requalificação da via litoral e 

respetiva frente urbana, enquanto espaço canal e de permanência privilegiado, 

estabelecendo-se uma relação entre o novo cais de cruzeiros, a urbe histórica e o pólo 

náutico, ex-libris da cidade da Horta. 

Esta requalificação deve, evidenciar ao longo do percurso litoral, norte-sul da Avenida, 

a antiga relação da cidade com o litoral, no sentido nascente-poente, perturbada com 

a construção da avenida nos atuais moldes, tornando mais presente e apelativa a 

frente urbana, na sua relação com o mar. 

Para tal propõe-se refazer os eixos das vias de acesso nascente-poente de acordo 

com aos alinhamentos urbanos anteriores à Avenida litoral.  

Daqui resulta não só uma nova articulação entre as vias, que evidencia a sua 

hierarquia histórica, como também uma nova e mais generosa geometria dos espaços 

verdes que delimitam a relação da frente urbana com a avenida litoral. 

Esta “reposição” da relação “perdida” da cidade com o litoral/mar culmina com a 

proposta de um percurso pedonal, “ Passeio das marés”, a cota inferior à da Avenida 

sobre estrutura do quebra-mar existente. 

O “passeio das marés”, para além de possibilitar um maior usufruto da presença do 

mar, introduz um reforço necessário do litoral no troço mais exposto às vagas, sem 

prejuízo do seu uso condicionado às condições meteorológicas e às marés como em 

qualquer percurso sobre as “rochas”. 

Do programa faz ainda parte a proposta de um equipamento essencial à captação e 

permanência de turistas e visitantes para a cidade e Ilha, uma “Pousada de 

Juventude”, já que o Faial é a única ilha do “triângulo” ainda sem este tipo de 

equipamento. 

 

4. PROPOSTA ESPECÍFICA PARA OS DIFERENTES ESPAÇOS QUE 

COMPREENDEM A FRENTE MAR 

 

Em termos mais específicos a proposta por espaços de intervenção apresenta: 

 

A1 – Parque Urbano, Praia e Piscinas Municipais – “Pólo Jovem“ 

 

Para esta área propõe-se a construção de uma Pousada de Juventude (58 camas) 

integrada na rede das “Pousadas dos Açores” por forma a satisfazer a muito sentida 

necessidade de responder e captar um segmento do turismo, jovem e “low-cost”, em 

franco desenvolvimento e com elevada procura. 

Inserida num parque verde urbano dotado de piscinas municipais, com frente praia -

Mar e vista Pico, na proximidade do Cais de Cruzeiros, sem necessidade de recurso a 



transportes viários, neste local estarão reunidas todas as condições para o sucesso de 

uma Pousada de Juventude  

Daqui resulta o que se pretende que seja um “Pólo Jovem” onde a fixação e 

permanência de pessoas é necessária de forma a contrariar a ocupação assimétrica 

do litoral e potenciar os equipamentos e áreas de lazer existentes. 

Em termos de acessibilidades, propõe-se condicionar e disciplinar o acesso de 

viaturas ligeiras, com circuito de entrada e saída, onde se incorpora o estacionamento, 

arborizado, satisfazendo as necessidades de acessos e estacionamento que os 

equipamentos Pousada, Piscinas Municipais, Praia e Parque suscitam. 

Em termos de circulação viária, destaca-se ainda a proposta de retirar o 

estacionamento, com piso em asfalto, existente atualmente em frente às piscinas 

municipais e inadequado em termos de vistas e privacidade, para ai executar um 

espaço verde que assegure mais privacidade na relação de vistas interior - exterior 

das piscinas municipais bem como uma vista ajardinada e desimpedida de viaturas 

das piscinas para o mar.  

A acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada à praia é contemplada com 

a proposta de execução de rampas de acesso ao areal, devidamente enquadradas no 

muro de suporte em alvenaria de basalto existente e a manter. 

Em termos de materiais, a intervenção propõe o uso de asfalto com cor idêntica à 

bagacina castanha na circulação de viaturas e estacionamentos por forma a sublinhar 

a imagem de parque-jardim. Esse tom de bagacina será ainda utilizado na ciclovia que 

percorre todo passeio marginal, de forma distinguir o uso associado bem como 

contrastar com o pavimento existente e proposto ao longo do passeio marginal. 

A arborização será assegurada por metrosideros existentes. 

No tocante ao enquadramento urbano e paisagístico do equipamento “Pousada de 

Juventude” esta foi concebida com leitura “sobre-elevada” para que ao nível do piso 

térreo exista a maior transparência entre o interior e o exterior e que se preservem 

vistas através da pousada entre o parque e o mar. 

 

Os pavimentos pedonais serão redesenhados de forma a proporcionar uma nova 

unidade formal, que considere as ligações entre os dois edifícios e novos espaços 

exteriores de uso coletivo. Da mesma forma, as áreas plantadas do parque serão 

parcialmente alteradas de forma a enquadrar o novo volume e as novas circulações. 

Programaticamente localizaram-se no piso térreo os espaços e serviços diretamente 

relacionados com o público e utentes tais como: receção, “back-office”, direção, 

depósito de bagagens, IS públicos, cozinha de alberguista, área de estar e de 



refeições com Wi-Fi, bar, copa de pequenos-almoços, despensa, arrecadação, 

instalações sanitárias do pessoal, área técnica para AQS e entrada de serviço; 

No piso superior localizaram-se as unidades de alojamento, perfazendo 58 camas: 2 

quartos casal, 1 quarto deficientes, 13 quartos quádruplos, todos com IS incompleta 

(retrete, lavatório e duche), rouparia e a lavandaria de apoio ao piso. 

Os acessos fazem-se por duas escadas e um elevador preparado para deficientes 

motores. 

Em termos de linguagem arquitetónica, a Pousada recorre ao vidro e à madeira como 

materiais de caracterização, sendo que o vidro aplicado no piso térreo assegura a 

transparência desejada e a madeira no piso superior concilia a privacidade dos 

alojamentos ao controlo da incidência solar. No todo pretende-se uma linguagem de 

linhas e volumes puros que estabeleça a charneira entre o parque e o mar – vidro 

/água, madeira/arvores, com interiores depurados de inspiração náutica. 

Por forma a destacar e identificar o espaço da entrada da pousada é proposto um 

espaço com dupla altura, protegido, para receber um “dragoeiro”. 

 

A2 – Novo cais de cruzeiros, nova rotunda, Tribunal, Avenida 25 Abril, Rua Bom 

Jesus, Travessa Bom Jesus, Rua Juiz Macedo e Rua José Fialho 

 

Para esta área propõe-se o tratamento das áreas envolventes à recente intervenção 

da rotunda, que passa, em termos viários, pela proposta do condicionamento do 

trânsito viário a residentes na Rua Bom Jesus, Travessa Bom Jesus e Rua Juiz 

Macedo.  

O perfil da Travessa Bom Jesus e Rua Bom Jesus é ainda alargado para receber 

estacionamento afeto aos moradores locais. 

O espaço criado para tal é efetivado pelo recuo das paredes suportes poente e sul da 

envolvente ao Tribunal, que se refazem em betão estrutural. 

Para estas ruas propõe-se a substituição do pavimento asfáltico por calçada em 

basalto, como sucede na restante malha urbana histórica da cidade. 

Entre a rotunda e a Rua José Fialho propõe-se um estacionamento de apoio ao 

tribunal e ao espaço de restauração existente, com capacidade para 24 viaturas, 

arborizado e com piso em cubos de arrelvamento. 

A acessibilidade entre a Rua Bom Jesus e o plateau do Tribunal é melhorada com a 

introdução de mais uma escada, executada de encosto ao muro de suporte. 

A Rua José Fialho apresenta-se, em termos de perfil, muito condicionada aos limites 

ditados a norte pela margem da ribeira e a sul pelo imóvel do restaurante. Propõe-se 

para esta rua a substituição do pavimento asfáltico por calçada em basalto e a 

delimitação do percurso pedonal ao longo da ribeira. 

Propõe-se “resgatar” a presença da Ribeira, remetida a espaço residual, prevendo um 

percurso pedonal arborizado ao longo de sua linha de água, no sentido poente-

nascente, na continuidade do passeio proposto na Rua José Fialho e como ocorre na 

margem oposta.  



É no encontro da plataforma pedonal com a Avenida 25 de Abril que nasce o “passeio 

das marés”, cujo inicio se faz à cota comum da Avenida (+5,8) com descida em rampa 

suave (6%) para a cota do topo do quebra-mar (+3.8 ). 

O percurso pedonal, “passeio das marés”, que acompanha em paralelo o 

desenvolvimento da Avenida tem inúmeros acessos, escadas, que pontuam e marcam 

a relação do litoral com as “ruas antigas”, vias anteriores à Avenida 25 de Abril e a 

saber de norte para sul: 

- Rua Bom Jesus, Travessa do Montorro, Travessa do Poiso Novo, Travessa da Boa 

Viagem, Travessa de acesso ao Largo Duque D’Ávila e Bolama, travessa de acesso à 

Rua Conselheiro Miguel da Silveira.  

Sendo que se a diferença de cotas, de aproximadamente 2 metros ao longo da 

avenida, se vence com recurso a escadas, nos topos, norte e sul faz-se por intermédio 

de rampas suaves nos encontros do percurso com a marina a sul e o passeio de 

acesso ao novo cais de cruzeiros a norte. 

Na zona litoral, com abertura privilegiada ao mar, e por consequência mais exposta, é 

proposto uma área de permanência tipo anfiteatro para o desfrute da vista para a “Ilha 

Montanha” a nascente e com mais proximidade ao mar. Esta mesma estrutura em 

“socalcos” assegurará o reforço da proteção do litoral onde se faz mais sentir. Fica 

assim o uso deste passeio, como referido, sujeito à generosidade da meteorologia e 

suas “marés” como em qualquer outro caminho nas “rochas”. Seu uso concorre, no 

entanto, favoravelmente com a sazonalidade, sendo no verão em que é mais 

apetecível, que estará mais acessível. 

 

 

Este equipamento proposto está previsto ser executado em betão estrutural 

incorporando pó de pedra basáltica, com aspeto final negro, por forma a integrar-se no 

quebra-mar de basalto, sobre o qual se desenvolve. 

 

 



A3 – Avenida 25 de Abril, Rua Conselheiro Miguel da Silveira, travessa à Rua 

Walter Bensaúde. 

Esta área assume especial importância enquanto palco cultural da “Semana do Mar”. 

Trata-se de local privilegiado para o convívio social, resultante do facto de se situar 

mesmo em frente à Marina e de ser único espaço verde suficientemente generoso, no 

litoral, para se instalar as “barraquinhas” das festas. 

O espaço verde em apreço está limitado a nascente pela Avenida 25 de Abril e a 

poente pela Rua Conselheiro Miguel da Silveira e dividido pela travessa de acesso à 

Rua Walter Bensaúde, no prolongamento da Rua Dr. Melo e Simas.  

Para este espaço propõe-se um novo perfil e alinhamento da travessa, observando os 

alinhamentos anteriores à avenida, de onde resulta uma nova geometria dos espaços 

verdes, mais generosos e delimitados pelas suas duas magníficas araucárias. 

 

Fig. 1 – Novo atravessamento pedonal nivelado e relação com os espaços verdes 

envolventes. 

 

A Rua Conselheiro Miguel da Silveira, que acompanha a frente urbana e área verde 

em apreço, é reperfilada de modo a disciplinar a relação da frente urbana com a 

circulação pedonal, de viaturas e respetivo estacionamento. 

Este reperfilamento passa ainda pela reposição do pavimento onde o asfalto deve dar 

lugar ao piso original de calçada de basalto das ruas históricas, repondo a correta 

caracterização e leitura da via e respetiva frente urbana histórica. 

Pretende-se rematar e relacionar, através da reposição dos pisos em calçada, todos 

os quarteirões da malha urbana histórica formados pela Rua Conselheiro Miguel da 



Silveira e suas ligações via travessas, à artéria histórica principal da Horta, que se 

desenvolve paralelamente ao litoral ao longo das Ruas Conselheiro Medeiros, Walter 

Bensaúde, Largo Duque D’Àvila e Bolama, Rua Serpa Pinto, Largo do Bispo D. 

Alexandre e Rua Almeida Garrett.  

Os espaços verdes existentes entre a Rua Conselheiro Miguel da Silveira e a Avenida 

25 de Abril, dotados de estacionamento longitudinal nas suas margens nascente e 

poente, são redesenhados por forma a poderem, libertos de ocupações menos nobres 

serem espaços privilegiados de lazer e estadia. Preservam-se os espécimes arbóreos 

mais notáveis, prevê-se espaços para esplanadas e assegura-se vivência da “Semana 

do Mar”. 

 

Para a Avenida 25 de Abril propõe-se retirar o estacionamento de viaturas da margem 

nascente (lado mar) para que este espaço seja ocupado pela pretendida ciclovia, em 

cota idêntica à das viaturas, mas devidamente assinalada e balizada. Propõe-se ainda 

a alteração do piso de betão para asfalto, o que se pode alcançar com apenas a 

colocação de uma camada de desgaste, oferecendo-se um piso uniforme mais 

adequado à ciclovia (que terá como tom cromático a bagacina castanha) e de aspeto 

cromático mais apelativo na relação com os elementos em basalto caracterizadores da 

Avenida (lancis, calçada, muro...) que se pretendem manter. As árvores existentes na 

margem nascente da avenida, serão mantidas. 

Não se pretende uma intervenção profunda na Avenida 25 de Abril que implique 

alteração do perfil, com novo muro suporte ou ocupação do subsolo, mas uma solução 

equilibrada, com concretização económica e temporal exequíveis. 

Procurou-se ainda, através do desenho urbano, promover a dinâmica nascente – 

poente, nomeadamente ao nível do movimento de peões. Para tal convergem as 

diversas ações de valorização dos eixos transversais já descritas, que se podem 

resumir da seguinte forma: renovação de pavimentos e condicionamento do trânsito 

automóvel; continuidade com áreas pavimentadas e ajardinadas pedonais 

confortáveis; continuidade com atravessamentos pedonais seguros e largos na 

Avenida 25 de Abril; ligação direta às escadas de acesso ao Passeio das Marés.   

Preconiza-se, ainda, a limitação de velociadade na Av. 25 de Abril, vincando assim o 

seu caráter de “via marginal panorâmica” e não de via rápida de atravessamento.  



 

Fig. 2 – Novo atravessamento pedonal nivelado na Av. 25 de Abril. 

 

A4 – Rua José Azevedo , Rua Vasco da Gama e Travessa do Borratém  

Para esta área e no tocante à Rua José Azevedo (Tenente Valadim) propõe-se dar 

continuidade à alteração da margem nascente da via observando o previsto pelo 

projeto de alteração que integra este concurso da autoria do Gabinete “ Risco”, desde 

a área oposta à Travessa do Borratém até ao cruzamento com a Vasco da Gama e 

acesso à Marina, contíguo ao Forte ( Pousada Enatur ). 

O acesso ao Clube Naval pela Rua José Azevedo é melhorado em termos de 

acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida. Esta intervenção passa por rever 

a caracterização e tratamento do espaço da cobertura do Clube Naval e propor nova 

coluna de acessos verticais, dado que as escadas existentes não suportam meio 

mecânico para deficientes motores. 

A proposta de redesenhar a caixa de escadas existente passa pela preocupação de 

que estas sejam envoltas em estrutura mais permeável às vistas, com recurso a vidro 

estrutural. Para a área de cobertura propõe-se um revestimento verde arbustivo, em 

"rasgos" no pavimento. 

 

Em continuidade com a presente área, prevê-se ainda a repavimentação das ruas que 

ligam a zona da marina à praia de Porto Pim (Rua Nova e Rua da Rosa). Estas ruas 

deverão ter um caráter misto (pedonal e automóvel) e uma tipologia mais concordante 

com a malha urbana histórica, pelo que se propõe a substituição do asfalto atualmente 

existente por pavimento tradicional em basalto, com marcação de faixas pedonais e 

motivos ornamentais em calcário. Como tema para estes motivos, sugere-se as 

constelações de estrelas, conforme sugerido na imagem, numa referência aos 

conhecimentos em astronomia essenciais à navegação. 

Por fim, a rua deverá também ter iluminação decorativa em Led (independente da 

iluminação funcional) associada aos motivos de pavimento. 



 

Fig. 3 – Exemplo da Rua Nova e Rua da Rosa 

 

A5 – Rua das Angústias e Rua Filipe de Carvalho. 

 

A proposta refaz o cruzamento entre a Rua da Angústias e a Rua Filipe de Carvalho 

repondo a leitura da estrutura viária original. O espaço em calçada no prolongamento 

do Jardim da Igreja resulta numa incorreta caracterização da malha urbana no local, 

que urge corrigir. 

A circulação viária neste troço da Rua das Angústias deve ser condicionada mas com 

a colocação de barreiras, amovíveis, tipo “frades” que garanta a possibilidade de 

passagem ocasional na Rua, como em ocasiões festivas da Igreja, etc... 

Nos moldes atuais o jardim da Igreja das Angústias, por ser murado, impede o seu 

atravessamento. A circulação de pessoas entre a Ruas das Angústias e Rua Filipe de 

Carvalho seria facilitada com o rebaixamento do muro, tornando o espaço mais 

acessível, permeável ao atravessamento e atrativo na permanência. Será, no entanto, 

reforçada a estrutura verde em termos de sebe arbustiva, de modo a isolar a relação 

pedonal com a viária existente. 

 

5. ABORDAGEM AOS SISTEMA VIÁRIO, CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO 

 

Em termos gerais a proposta não altera o sistema viário existente na cidade da Horta, 

intervindo pontualmente nas Avenida 25 de Abril, Rua Conselheiro Miguel da Silveira, 

Rua Bom Jesus, Travessa Bom Jesus e Rua Juiz Macedo. 

- Avenida 25 de Abril – remover estacionamento na margem nascente para uso do 

espaço como ciclovia, circulação em 2 sentidos e estacionamento longitudinal na 

margem poente, alteração de pavimento de cimento para asfalto; 



- Rua Conselheiro Miguel da Silveira – novo perfil, estacionamento longitudinal na 

margem Nascente, sentido único sul-norte, alteração de pavimento de asfalto para 

calçada em basalto; 

- Rua Bom Jesus, Travessa Bom Jesus e Rua Juiz Macedo – Trânsito condicionado a 

residentes, sentido único, estacionamento condicionado a residentes, alteração de 

pavimento de asfalto para calçada em basalto. 

 

6. MOBILIDADE E SEGURANÇA PEDONAL 

 

Em termos de mobilidade assiste à presente proposta a preocupação de contemplar 

as necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada prevendo 

lugares de estacionamento para deficientes motores, removendo os obstáculos 

arquitetónicos existentes ou, em alternativa, propondo a execução de rampas suaves 

que possibilitem uma circulação universal nos espaços públicos.  

Em tom exemplificativo destacamos por zonas: rampa de acesso à praia na área A1; 

desenvolvimento longitudinal do percurso pedonal de litoral, “passeio das marés” com 

encontros em rampas suaves na Área A2 e A3 respetivamente; alteração da cobertura 

e escadas de acesso ao Clube Naval para prever deficientes motores na área A4; 

rebaixar muro do jardim da Igreja das Angústias para facilitar acessos a espaço verde 

e entre ruas na área A5. 

Em termos de segurança pedonal são introduzidas medidas que visam 

especificamente aumentar e assegurar a segurança dos peões na área de intervenção 

e que passam por: 

- Condicionar a circulação viária na Rua Bom Jesus, Travessa Bom Jesus e Rua Juiz 

Macedo a residentes onde se verifica um perfil de rua estreito e onde a circulação de 

viaturas constitui risco agravado para a segurança dos residentes e peões; 

- Novo perfil para a Rua Conselheiro Miguel da Silveira de forma a disciplinar a relação 

da frente urbana com a circulação pedonal, circulação de viaturas e respetivo 

estacionamento; 

- Entre os Jardins, a Rua Conselheiro Miguel da Silveira e a frente urbana a colocação 

de resguardos, muretes, sempre que as diferenças de cota justificam; 

- Colocar a ciclovia proposta ao longo da Avenida 25 de Abril, à cota da circulação 

viária, margem Nascente da avenida, ocupando a faixa de estacionamento longitudinal 

atual, devidamente sinalizada em marcação de pavimento e com balizas verticais 

dispostas ao longo de todo o percurso, protegendo os peões dos ciclistas e os ciclistas 

dos automobilistas.  

No caso do passeio pedonal do litoral, “passeio das marés”, propõe-se, conforme se 

pode verificar em seu perfil transversal, a colocação de “banquetas” entre a circulação 

e o quebra mar, bem como a colocação de guarda nas escadas e rampas de acesso. 

 

 

 



7. INTERVENÇÃO NO EDIFICADO EXISTENTE 

 

A intervenção no edificado existente debate-se com a questão de tempo versus 

oportunidade. Está encontrada a metodologia no “ Manual de Restauro e recuperação/ 

Guia do Construtor – Zona Antiga da Cidade da Horta “e assegurada a legalidade da 

sua implementação no “Plano de urbanização da Cidade da Horta”. 

A execução de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) para a 

vasta frente urbana e a implementação de intervenções em propriedade privada 

decorrente deste concurso, sujeita aos mecanismos de perequação, afigura-se tarefa 

pouco exequível, face à atual conjuntura. 

Assim, propõe-se que a área delimitada para a UOPG passe a ser objeto de uma 

classificação de interesse cénico e de enquadramento da frente litoral da cidade, de 

Interesse Municipal, abrangida pelas benesses e isenções fiscais que os imóveis 

classificados de interesse municipal gozam, majoradas no espaço temporal da 

implementação física da solução deste concurso. 

Esta será uma abordagem mais atrativa para os proprietários que, para além de evitar 

a complexa gestão de um sistema de perequações, e as resistências já registadas das 

pessoas a este método, os poderá aliciar a intervir no mais breve espaço de tempo. 

Os imóveis que em termos de dissonâncias apresentam situações mais graves estão 

identificados no Plano de Urbanização da Horta, deve a edilidade informar e 

sensibilizar os seus proprietários da necessidade se intervir, requalificar, em comum 

acordo e numa óptica de parceria, com proximidade e bom acompanhamento. 

 

8. INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA VERDE 

Neste princípio de século XXI, quando as populações se encontram 

predominantemente ligadas à vida urbana e às referências económicas e culturais de 

um mundo globalizado, é preciso salvaguardar a memória de outros modos de vida. 

Seja como mera referência, para melhor compreender tradições e costumes, seja 

como exemplo a seguir em propostas ativas que tenham em conta valores sempre 

válidos ontem como hoje – a conservação de recursos, o respeito pelo ambiente e os 

seus ciclos naturais, a autonomia e sustentabilidade. 

Neste projeto assume particular importância a paisagem da baía da Horta, do seu 

porto, e da avenida marginal, sempre com a ilha do Pico como cenário extraordinário, 

e também a orografia da própria ilha do Faial. 

Apesar da dimensão global (23,1ha), a área de intervenção é limitada a uma faixa 

costeira com a largura máxima aproximada de 200m, e o comprimento de 2.015m. 

Esta linearidade é desde logo uma característica forte, mas deve ser considerada a 

relação com as parcelas adjacentes, sendo desejável que funcionem como um todo 

harmonioso. A proximidade e contato com a malha urbana consolidada, por um lado, e 

com o mar pelo o outro, representam uma mais-valia, uma oportunidade para explorar 

usos múltiplos, conforme definido no Plano de Urbanização da Horta, em vigor.  

 



 

PRINCÍPIOS GERAIS 

O conceito geral da intervenção engloba dois princípios básicos: em primeiro lugar, 

conservar as soluções construídas e vegetação, que estando em bom estado de 

conservação, fazem parte da imagem da cidade e não devem ser alteradas; por outro 

lado, foram assinaladas algumas situações problemáticas que é necessário resolver, 

nomeadamente: 

 A1 – Parque Urbano, Praia e Piscinas Municipais – “Pólo Jovem“ 

 A2 – Novo cais de cruzeiros, nova rotunda, Tribunal, Avenida 25 Abril, Rua Bom 

Jesus, Travessa Bom Jesus, Rua Juiz Macedo e Rua José Fialho 

 A3 – Avenida 25 de Abril, Rua Conselheiro Miguel da Silveira, travessa à Rua 

Walter Bensaúde. 

 A4 – Rua José Azevedo , Rua Vasco da Gama e Travessa do Borratém  

 A5 – Rua das Angústias e Rua Filipe de Carvalho. 

 

A introdução de novas valências previstas no programa preliminar ou sugeridas por 

esta equipa, como sejam a ciclovia e a pousada da juventude, foram também 

elementos a considerar na proposta apresentada.  

 

Quanto à estrutura verde, devemos salientar que já existem alguns elementos a 

valorizar, tal como se pode facilmente constatar através de ortofotomapa e por 

observação direta. No entanto, esta estrutura pode ser desenvolvida e complementada 

com novas plantações, de forma a garantir e reforçar as suas funções essenciais, 

como sejam a circulação do ar, da água e da fauna, e o fornecimento de oxigénio. 

 

Refira-se a elevada qualidade de alguns exemplares arbóreos existentes na área de 

intervenção, bem como a existência de diversos alinhamentos em ruas e avenidas. 

Uns pela qualidade individual, outros pela presença do conjunto, deverão ser mantidos 

na atual proposta. Referimo-nos especificamente a exemplares de dragoeiros, 

araucárias e metrosideros, bem como ao alinhamento de salgueiros (Tamarix sp.). Em 

fase de projeto deverá ser elaborado um levantamento exaustivo e detalhado desta 

vegetação. 

 

Estas plantações serão reforçadas com novos exemplares arbóreos, e prevê-se ainda 

a criação pontual de manchas ajardinadas pontuadas por espécies de floração 

atrativa. Serão utilizadas espécies autóctones e espécies naturalizadas, procurando 

sempre utilizar espécies bem adaptadas ao microclima e condições de solo locais. 

 

De seguida, apresenta-se uma listagem de referência com espécies a utilizar. 

 

 

 



ÁRVORES 

 

 

 

 

 

Acer palmatum 'atropurpureum'            Araucaria bidwilli       Dracaena draco  

 

 

 

 

 

Magnolia grandiflora               Magnolia x soulangeana     Meterodideos excelsior        Laurus azorica 

ARBUSTOS  

 

   

 

 

 

Calluna vulgaris  Corema album                  Juniperus horizontalis 

HERBÁCEAS 

 

 

 

 

 

Fragaria vesca                     Ophiopogon planiscapus        Ophiopogon japonicus       

    'nigrescens'                      'nana'    



MOBILIARIO URBANO E SINALÉTICA 

Tal como em boa hora assinalou o Prof. José Lamas1, foi possível identificar na zona 

de intervenção 6 modelos diferentes de bancos no espaço público. Quanto a 

papeleiras, placas viárias, luminárias, coexistem também diferentes modelos, muito 

diferentes entre si em todos os aspetos: data de instalação e estado de conservação, 

materiais, linguagem de desenho, funcionalidade 

Estes fatos têm diversos inconvenientes. Por um lado, contrariam a imagem de espaço 

público cuidado e moderno que se pretende conferir á frente mar. Por outro lado, 

dificultam as operações de manutenção e conservação, que poderiam ser muito mais 

simples e económicas se fosse reduzido o número de modelos disponível. 

Tal como assinalado pelo Prof. José Lamas na obra já referenciada, esta dispersão 

deve ser resolvida através de uma proposta simples e coerente. 

Será necessário, nesse sentido, remover alguns elementos, que eventualmente 

poderão ser utilizados noutras zonas de menor dimensão e visibilidade, desde as suas 

condições de conservação o justifiquem. 

Em fase de projeto, deverá ser elaborado o levantamento exaustivo de detalhado de 

todos os elementos existentes – bancos, papeleiras, balizadores de tráfego, sinalética 

e mupis, apoios para bicicletas, pérgolas e estruturas de sombreamento - com 

indicação precisa da ação preconizada. 

Quanto à proposta, defende-se a utilização de duas linhas diferentes, no máximo. Uma 

já existe no local, e utiliza materiais tradicionais e duráveis, como a pedra da região e 

a madeira (ver imagem abaixo).  

  

Banco em madeira e pedra na Av.25 de Abril.  

 

                                                           
1
 “MANUAL DE RESTAURO E RECUPERAÇÃO / GUIA DO CONSTRUTOR – ZONA ANTIGA DA 

CIDADE DA HORTA”, CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA, José Lamas e Associados, Estudos de 

Planeamento e Arquitectura, Lda. 



 

Papeleira em madeira e pedra na Av.25 de Abril. 
 

Pontualmente, serão introduzidos elementos de linhas contemporâneas, com uma 

presença mais discreta, construídos em metal (conforme existentes no novo Cais de 

passageiros) ou pedra basáltica da região – ver desenho abaixo. 

 

Fig. 4 –Proposta de desenho para bancos em pedra local. 

 

Todas estas questões, pelos custos de implementação e manutenção que implicam, 

deverão ser discutidas com a entidade responsável (CMH), sendo o seu input um dado 

valioso de projeto. 

Quanto à sinalética, um elemento fundamental de comunicação com os utilizadores, 

deverá ser alvo de um projeto integrado, também ele alvo de um estudo aturado e 

sistematizado, de forma a garantir a sua qualidade, eficácia e permanência num 

período de tempo o mais alargado possível. Mais uma vez, a contribuição da CMH e 

outras entidades intervenientes será valiosa ao nível, não apenas dos conteúdos, mas 

também da imagem transmitida. 



 

9. FASEAMENTO DA PROPOSTA 

Fase I - Vias Históricas e Jardins – DRAC e CMH:  

- Rua Conselheiro Miguel da Silveira;  

- Travessa do Montorro;  

- Travessa do Poiso Novo; 

- Travessa da Boa Viagem; 

- Travessa de acesso ao Largo Duque D’Ávila e Bolama; 

- Travessa de acesso à Rua Conselheiro Miguel da Silveira; 

- Travessa Bom Jesus; 

- Rua Bom Jesus; 

- Rua Juiz Macedo; 

- Jardins entre a Rua Conselheiro Miguel da Silveira e Avenida 25 de Abril; 

 

Fase II - CMH 

- Alteração piso de desgaste na Avenida 25 de Abril – Ciclovia; 

- Alteração piso de desgaste na Nova Rotunda; 

- Estacionamento de apoio ao Tribunal, à cota da Rotunda; 

- Percurso pedonal ao longo da ribeira; 

- Acessos e estacionamentos de apoio à Praia, Piscinas e Parque Urbano; 

 

Fase III - CMH 

- Percurso pedonal litoral sobre o quebra-mar, à cota +3.8 - “Passeio das Marés” 

 

Fase IV  

- Pousada de Juventude – pareceria com a DRJ e Pousadas dos Açores 

( sujeita a revisão do POOC – 2015 ) 

 

10. VALIDAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

Por forma a assegurar que se valida a presente proposta como uma mais valia ambiental, 

assegurou-se a sua capacidade de compatibilização com o desenvolvimento das futuras 

infraestruturas de apoio do sistema de saneamento básico, nomeadamente estações 

elevatórias e respetivas condutas elevatórias, previstas na área de intervenção da presente 

proposta. 

 



A proposta não só assegura que os espaços indicados para as EE 1 e 2 permanecem 

recetivos à ocupação desejada como o faseamento da intervenção se faz observando 

a intervenção do saneamento nas vias. 

Ressalva-se no entanto a necessidade de se proceder, em fase de projeto de 

execução, uma compatibilização mais detalhada de integração de ambas as 

intervenções desejadas. 

 

Em termos globais a solução proposta atendeu aos condicionalismos ambientais 

locais, quer na zona terrestre quer na zona marítima, garantindo reduzidas 

intervenções dos locais naturais existentes, com projetos de melhoria e não de 

aniquilação. 

As melhorias previstas trarão o reforço do usufruto da área de intervenção com 

impactes positivos e muito significativos para a população sem causarem impactes 

ambientais. 

 


