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A. MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. Proposta Geral de Intervenção

1.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO

A ilha do Faial é dominada geomorfologicamente pelo vulcão central da Caldeira, no entanto a

sua origem, cerca de 0.73 milhões de anos atrás, encontra-se na zona da Ribeirinha, no antigo

vulcão em escudo que aí existiu. Simultaneamente ao processo de construção do vulcão da

Caldeira surgiu uma zona de vulcanismo fissural a SE, que é responsável pela formação da

plataforma que integra a Horta, Flamengos e Feteira há 11 mil anos. O vulcão da Caldeira

continuou a erguer-se com sucessivas fases de atividade e posteriormente começou a surgir

no seu flanco Ocidental um conjunto de cones que deram origem, por atividade do tipo fissural,

ao complexo do Capelo. O último episódio de expansão da ilha para Ocidente deu-se à pouco

mais de 50 anos, nos Capelinhos.

O clima surge muito estratificado em função da altitude, com o vulcão central da Caldeira a

ditar os valores mais elevados de precipitação, acima dos 3200 mm médios anuais, e

humidade e os mais baixos de temperatura, abaixo dos 11ºC no bordo da Caldeira. O

povoamento concentra-se principalmente na cidade da Horta e é linear ao longo de toda a ilha.

Os espaços agrícolas encontram-se em redor das freguesias mais rurais, especialmente nas

costas Sul e Norte. A vegetação natural encontra-se na Caldeira e na cordilheira entre esta e o

vulcão dos Capelinhos. Esta é a ilha do arquipélago com maior percentagem de pastagens

(51,84%), os espaços florestais ocupam a segunda posição em termos de área (17,90%)

seguidos dos espaços agrícolas (12,74%) e da vegetação natural (9,35%). A ocupação urbana

ocupa 5,26% da área da Ilha.1

A cidade da Horta dispõe-se numa ampla baía em anfiteatro voltada para a Ilha do Pico.

Localizada a Sudeste da ilha do Faial, este aglomerado urbano remonta as suas origens ao

século XV, sendo que os primeiros assentamentos urbanos se terão localizado nas áreas em

que as condições seriam mais atrativas: a zona da freguesia da Conceição, pela proximidade

com a ribeira com o mesmo nome, e as imediações do Porto Pim pelas condições de abrigo

proporcionadas pela sua baía. Ao longo dos tempos a história da Horta foi determinada pela

interação e cosmopolitismo, e se por um lado a cidade se desenvolveu devido às excelentes

condições de porto de abrigo também teve a necessidade de se proteger dos perigos que

advinham do mar por meio de muralhas. As portas que então existiam nas muralhas defensivas

surgiam como elementos fundamentais dessa interação.

A construção da Avenida 25 de Abril, nos anos cinquenta do século passado, alterou

profundamente a fisionomia da cidade. Era um projeto desejado desde longos anos e que veio

dar resposta às repetidas exigências da população, que insistia na necessidade de um quebra-

1 DROTRH - “Carta de Ocupação do Solo da Região Autónoma dos Açores (COSRAA) (ficha técnica) ” -
Ponta Delgada: Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos (DROTRH),
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), 2007.
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mar que protegesse as casas em alturas de maior ondulação. Anteriormente, no seu lugar

existia a denominada Rua do Mar, uma estreita língua de terra entre o alinhamento do casario

e a muralha, ineficaz contra as adversidades do mar e contra os temporais. Não tendo a

muralha inicial cumprido a sua função, foi construída a avenida marginal, por fases, entre 1956

e 1965 que se tornou a principal via de atravessamento Norte-Sul da cidade e numa importante

área de lazer, melhorada com a construção da marina, inaugurada em 1986.

Figura 1. Fonte (cartografia): Projecto do porto artificial na Bahia da Horta e Porto Pim elaborado pelo major
d’engenheiros e inspector da 5ª divisão d’Obras Públicas (1863). Ed. T. A. BLANC. Biblioteca Nacional Digital (http:
\\www.purl.pt).

Figura 2. Antiga Rua do Mar (1930).
Fotografia de autor desconhecido. Fonte: História dos
Açores (http:\\www.facebook.com/HistoriaDosAcores)

A área de intervenção localiza-se na linha de costa da baía da Horta, entre as cotas 0.00 e

45.00 metros. A ocupação humana tem tido uma evolução diversificada ao longo dos últimos

cinco séculos, que se traduz na heterogeneidade espacial patente. As condições que
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conduziram à escolha deste lugar como local preferencial de assentamento humano mantém-

se: presença de uma baía abrigada e da principal linha de água da Ilha e proximidade com a

ilha do Pico, que determina as relações visuais preferenciais.

1.2. CONCEITO E PRESSUPOSTOS DA INTERVENÇÃO

Pressupostos da intervenção

A HISTÓRIA

O desenvolvimento da presente proposta teve por base a pesquisa de documentos históricos

relativos à cidade da Horta e à área de intervenção, nomeadamente imagens e cartografia

antigas, facto que permitiu identificar um conjunto de locais, símbolos e acontecimentos que

são marcantes na identidade e memória coletiva da Cidade. Assim, evidenciar a história da

Cidade da Horta é um aspeto essencial para a proposta.

O enaltecimento dos aspetos mais importantes da história é um fio condutor da presente

proposta que passa pela melhoria da interpretação dos elementos de valor patrimonial ainda

existentes, nomeadamente pela evocação da muralha, e pela revelação da memória de

elementos passados como: a existência de portas da cidade para o mar; resquícios de barcos

antigos; a memória da baía como local de amaragem dos clippers; e a importância que a

cidade teve para a rede de cabos submarinos mundial.

A FUNCIONALIDADE

Adaptar a área de intervenção às funções a que se destina é um princípio de atuação da

proposta, melhorando as condições de conforto e preenchendo o espaço com valências

dinamizadoras com repercussões económicas e sociais benéficas para o desenvolvimento da

Ilha. A estas valências estarão associadas infraestruturas e equipamentos necessários, alguns

dos quais os denominados projetos-âncora.

A relação da cidade com mar, a que corresponde o epíteto amplamente publicitado de Horta-

Cidade-Mar, implica a capacidade de relacionar a parte da cidade que não se inclui na Frente

de Mar com esta, criando condições funcionais de acessibilidade e conforto que correspondam

a essa relação e beneficiem todo o tecido urbano.

Alguns aspetos tidos em conta no que diz respeito à funcionalidade são a melhoria da

circulação viária; o predomínio da circulação pedonal e ciclável; a proposta de bolsas de

estacionamento que colmatem as alterações decorrentes da beneficiação do espaço público; e

a criação de zonas de estadia ao longo de toda a área de intervenção que possam vir a

distribuir os benefícios da intervenção por todo o espaço, em termos de vivência do espaço

exterior mas também comerciais e económicos.

O tecido social e económico da cidade poderá vir a ser beneficiado pela concretização de

grandes projetos estratégicos como a criação de diversas zonas de eventos, pela consolidação

de frentes urbanas e comerciais e pela criação de zonas pedonais na área de comércio
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tradicional da cidade. Propõe-se criar condições para a realização de eventos diversos, ligados

à sustentabilidade, ao desenvolvimento e ao mar por meio da criação de espaço público de

qualidade, com lugares para reuniões ao ar livre em edifícios já reabilitados e outros devolutos

a adaptar.

A IMAGEM

A criação de uma imagem de leitura contínua e agradável pontuada por espaços de

importância a destacar e facilmente identificáveis no conjunto é indispensável. A leitura de toda

a intervenção como um todo foi uma preocupação desde o início da conceção. De facto, uma

das características mais marcantes da área de intervenção é, atualmente, precisamente a falta

de leitura e continuidade dos espaços, pelo que pretende colmatar essa falha.

A imagem pretendida para a cidade é contemporânea mas alicerçada na história e na

identidade do lugar. Integra os elementos patrimoniais, de espaço público e arquitetónicos,

relevantes da cidade e no entanto permite uma nova leitura dos mesmos, no quadro da

intervenção. É sustentada pelos pavimentos e materiais propostos (basalto em calçada ou lajes,

por exemplo) e por linhas fortes de intervenção que abrangem todo o espaço.

No âmbito das intervenções arquitetónicas têm-se em conta as regras e princípios construtivos

referenciados no “Manual de restauro e recuperação / guia do construtor - zona antiga da

cidade da Horta”, pelo que se dá continuidade à imagem presente e de valor patrimonial que o

Plano de Urbanização da Horta (PUH) pretende manter.

A SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade do projeto é decisiva para a capacidade deste vir a executar-se pelo que a

equipa a integra como princípio de atuação. Do ponto de vista da sustentabilidade económica

da intervenção a equipa define como prioridade a manutenção e integração das estruturas e

elementos existentes que tenham boas condições funcionais e estejam em bom estado de

conservação (pavimentos, vegetação ou edifícios, por exemplo) promovendo-se deste modo

uma maior economia de meios.

Do ponto de vista social procuram-se opções e soluções com boa probabilidade de serem bem

acolhidas pela população e que venham a beneficiar as condições de vida urbana. A promoção

do comércio tradicional e a sua expansão para a Frente Mar, a criação de polos de

dinamização da vida social e económica numa linha contínua de intervenções são aspetos

tidos em conta.

Do ponto de vista ambiental preservam-se as manchas e alinhamentos de vegetação presentes

na área de intervenção, com especial relevância para os elementos arbóreos notáveis.

Preserva-se também as funções de drenagem da ribeira da Conceição, conferindo-lhe no

entanto um potencial pedagógico e interpretativo que atualmente não cumpre, por meio da

facilitação do acesso à mesma, ainda que sob condições reguladas.
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Esquema 1. Pressupostos que regulam a intervenção

CONCEITO

A partir da investigação e observação concretizada resulta que uma das principais

características identitárias da cidade da Horta é a sua relação com o mar. O conceito de

intervenção baseia-se na relação de interação entre a terra e o mar, que é uma das bases de

vivência da cidade. A expressão dessa interação é a base desta proposta.

A revelação da história da cidade de modo subtil e a adequação do espaço público ao tempo

presente tem em vista o potenciar dessa relação, com vista ao seu desenvolvimento futuro. A

linha que conforma as principais zonas de vivência urbana é também aquela que permite uma

ligação mais franca com o nível do mar, por meio da recuperação da ideia das portas da cidade:

Poiso Novo/ Monturo; Boa Viagem; Alfândega Velha e Dona Joana.

Esquema 2. Conceito de intervenção

História

Funcionalidade

Imagem

Sustentabilidade
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A linha de intervenção é simultaneamente uma linha de limite e de movimento, que conforma

as zonas de estadia e delimita as portas da cidade. As três primeiras zonas de estadia, de

Norte para Sul, correspondem às três primeiras portas (Poiso Novo/ Monturo; Boa Viagem;

Alfândega Velha). São as portas que permitem a ligação ao percurso à beira-mar proposto.

O percurso à beira-mar permite o retomar de uma vivência da relação com o mar na cidade

que se encontra atenuada pela diferença de cotas entre o nível do mar e da avenida. Este

percurso encontra-se protegido pelo molhe existente e poderá ser encerrado sempre as

condições climatéricas o justifiquem. Proporciona, no entanto, uma alternativa em termos

pedonais ao nível da Avenida, constituindo-se como um percurso de aventura e,

simultaneamente, como um espaço onde se poderá proceder a intervenções de arte urbana,

contribuindo para o enaltecimento, valorização e atualização da imagem da cidade.

A zona de estadia mais franca criada é a da Zona Central. Esta zona é delimitada pela linha de

intervenção, e pelo percurso pedonal a criar na Rua Conselheiro Medeiros / Rua Walter

Bensaúde, e atravessada pela Avenida 25 de Abril. É o centro cultural, social e económico da

proposta. Este espaço é reforçado pelas intervenções a Sul, de recuperação de espaço público

do núcleo Praça Infante D. Henrique / envolvente ao Forte de Santa Cruz e pelas intervenções

propostas na Rua José Azevedo / Rua Vasco da Gama e envolvente ao Clube Naval.

O conceito de intervenção da proposta articula-se com os objetivos do Plano de urbanização

da cidade da Horta (PUH), com especial enfoque nas seguintes propostas identificadas no

Dossier II do PUH:

� “2. REFORÇAR O PAPEL DA CIDADE DA HORTA NO CONTEXTO REGIONAL,

através do incremento e incentivo à instalação e reforço de atividades em

diversos sectores, sejam o económico, industrial, cultural, (...)” com especial enfoque

no que respeita à área de intervenção para o setor cultural no que respeita à promoção

de atividades como na vertente histórica e o setor económico na vertente turística;

� “6. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, através da criação de um vasto conjunto de

infra estruturas de diversos âmbitos destinadas ao usufruto direto ou indireto da

população”, sendo a área de intervenção uma zona importante do ponto de vista da

vida urbana, a requalificação e a dotação de equipamentos qualificados é fundamental

para o alcance deste objetivo do PUH.

� “7. PROTEGER O COMÉRCIO TRADICIONAL, através da requalificação do

espaço público, criação de espaços de estadia e lazer, melhoria das condições de

conforto e segurança pedonal, criação de bolsas de estacionamento junto à Área

Histórica da Cidade da Horta, manutenção e reforço das ligações e rede de transportes

públicos locais, criação de programas e atividades de animação de rua com a

colaboração dos promotores privados (...)”. Neste âmbito a intervenção proposta cria

fortes condições de melhoria das condições mencionadas que protegem o comercio

tradicional;

� “9. FOMENTO DO SECTOR TURÍSTICO, através da proteção e salvaguarda dos

elementos naturais e edificados mais relevantes para a manutenção e valorização da

imagem, identidade e ambiente locais, requalificação do espaço público, criação de
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novos elementos urbanos de referência para o futuro, desenvolvimento de programas e

atividades de animação de rua com a colaboração dos promotores privados e

incremento para a construção de novos empreendimentos turísticos que visem a

diversificação dos estratos económicos e sociais dos visitantes”. A valorização da

imagem e identidade e ambiente locais é um dos aspetos fundamentais da proposta na

medida em que esta assenta nas raízes e estruturas urbanas que ao longo dos tempos

marcaram o desenvolvimento da Cidade da Horta, não num sentido de musealização

mas com objetivo claro de requalificação do espaço público e de criação de elementos

urbanos de futuro com respeito e referência a elementos marcantes da história;

� Respeito pela “15. IDENTIFICAÇÃO DAS FRENTES URBANAS A PRESERVAR,

que constituem o conjunto de fachadas de edifícios que, sem interesse isolado,

pelo conjunto e características arquitetónicas que possuem, merecem ser

protegidos e salvaguardados”;

� “37. APROVEITAMENTO DOS LOGRADOUROS na Área Histórica da Cidade da Horta,

procurando criar zonas de desafogo da malha urbana para a instalação de

equipamentos e bolsas de estacionamento”;

2. Adequação da solução face aos diversos condicionamentos

existentes ou previsíveis

O instrumento de gestão urbanística de referência para o projeto apresentado, tal como

indicado no anexo I aos termos de referência do concurso, é Plano de Urbanização da Cidade

da Horta adiante designado abreviadamente por PUH. Pelo que sem prejuízo pelo conjunto da

legislação e estudos a que a proposta atende nas diversas especialidades envolvidas no

projeto, a articulação urbanística que se apresenta nos parágrafos seguintes espelha a

coordenação do projeto com o PUH.

A área de intervenção abrange as seguintes categorias do PUH, respeitando da seguinte forma

a estratégia definida neste instrumento:

� Zona Urbana Consolidada: coincide com a quase totalidade da Área Histórica da

Cidade da Horta, definida assim pelo Plano. Concentra o espaço urbano de maior

relevância que reúne os principais equipamentos públicos administrativos e culturais,

assim como, a maior diversidade de usos. É uma área muito sensível do ponto de

vista urbanístico e arquitectónico, que reúne um vastíssimo património classificado e

outro que, sem o ser, passou a estar salvaguardado pelo PU da Cidade da Horta e que

é identificado, respeitado e valorizado na presente proposta, segundo os critérios do

PUH e o “Manual de Restauro” já referido.

� Parque Urbano 2: correspondente a uma das grandes áreas de relevância para o

equilíbrio do sistema ecológico da cidade da Horta, onde predomina o coberto vegetal.

Para esta zona, o PU da Cidade da Horta determina que nas intervenções devem “ser

potenciados os usos cénicos, em termos de aplicação do coberto vegetal, sendo a sua

conceção estruturada com base nos elementos naturais existentes, valorizando as
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características topográficas e o sistema de vistas”. A intervenção no Parque Urbano

Vitorino Nemésio, quer em termos de usos, quer em termos de operações urbanísticas

e indicadores urbanísticos vai de encontro ao admitido, nomeadamente, nas

edificações propostas onde se prevê a ocupação com comércio e restauração num

edifício, e a instalação de um equipamento de apoio balnear na piscina oceânica

proposta com interesse para o turismo. A conceção do coberto vegetal é efetuada com

base nos elementos naturais existentes, valorizando as características topográficas e

sistema de vistas;

� Espaço de Utilização Coletiva: são os “espaços públicos de utilização colectiva de

estreita ligação com o tecido urbano construído, nomeadamente zonas residenciais,

comércio e serviços, tendo importância na definição da estrutura verde

secundária enquanto elementos de vivência social, recreio, lazer e qualificação

ambiental. A área de intervenção abrange os seguintes: E.U.C. 01 – Ribeira da

Conceição e áreas adjacentes; E.U.C. 08 – Praça do Tribunal; E.U.C. 09 – Frente

Marginal; E.U.C. 10 – Jardim do Infante D. Henrique. A presente proposta pretende

conferir a cada qual uma identidade própria, atendendo à relação que estes têm com

estrutura edificada adjacente e potencial de utilização e articulando-os entre si através

dos diversos percursos e espaços propostos. Os usos previstos, tal como consignado

pelo PU, são atividades de recreio e lazer, comércio e serviços de restauração.

Nestes espaços a intervenção mantém o acesso viário condicionado sempre que tal se

revele benéfico para a acessibilidade aos edifícios e para a fluidez da circulação na

Avenida Marginal.

� Zona Portuária: que “corresponde ao conjunto de infra-estruturas ligadas ao Porto da

Horta sob jurisdição” da Portos dos Açores, SA. “…e que inclui o terminal de

passageiros, parque de contentores, zona de armazéns e a marina da Horta” e cujos

projetos conhecidos foram respeitados na proposta de intervenção apresentada.

� Rede Viária: Nesta matéria a área de intervenção abrange essencialmente Estradas

Regionais Principais e Secundárias a reperfilar, Estradas Municipais a reperfilar e

Arruamentos de trânsito condicionado e nós viários a construir. Nesta matéria a equipa

introduz fundamentadamente alguns acertos sem prejuízo do objetivo comum de

beneficiar a circulação pedonal e ciclável sem criar obstáculos a boa circulação de

transportes coletivos e circulação e estacionamento de viaturas individuais.

A área de intervenção encontra-se na UOPG 1 - Área Histórica, “com uma área total de

aproximadamente 59 Ha, englobando integralmente a Zona Urbana Consolidada 1 e parte da

Zona Portuária onde este instrumento prevê a opção de desenvolvimento através da

modalidade simplificada de Plano de Pormenor de Salvaguarda.” O PU define o seguinte

objectivo para a UOPG: “a salvaguarda e valorização do património edificado e natural

existentes, a morfologia arquitectónica e urbana, a melhoria da mobilidade pedonal, a

criação de estacionamento e incentivo ao desenvolvimento das pequenas actividades
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comerciais e serviços, de forma a melhorar a imagem local”. A intervenção dá especial

resposta às seguintes ações previstas designadamente:

� “Conservação e reabilitação das edificações tendo em conta a sua qualidade

arquitectónica, ocupação, inserção urbana e estado de conservação” através das

medidas definidas para o edificado bem como as intervenções apresentadas para os

projetos âncora;

� “Localização, identificação e intervenção nas edificações de arquitectura dissonante”,

através das medidas definidas para o edificado;

� “Melhoria e qualificação dos Espaços de Utilização Colectiva existentes, integrando-os

na estrutura geral da cidade com vista à valorização da envolvente e usufruto para

realização de eventos culturais”, a intervenção prevê um forte incremento na

qualificação dos espaços de utilização coletiva e diversificação e dinamização de

atividades e eventos;

� “Melhoria do coberto vegetal e logradouros arborizados existentes e realização de

novas plantações de árvores” através do projeto global de intervenção e do detalhe dos

vários projetos de intervenção parcelares;

� “Organização e implementação da Rede Viária e Estacionamento, com a

hierarquização e reperfilamento de algumas estradas, criação dos Parques de

Estacionamento e valorização dos percursos e mobilidade pedonal”, neste aspeto o

projeto cumpre o objetivo sugerindo no entanto, e como previsto nos termos de

referência do concurso algumas medidas alternativas nesta matéria, as quais, à escala

de trabalho de maior pormenor a que o projeto é pensado se consideram as mais

adequadas.

Como referido, o instrumento de gestão urbanística de referência para o projeto apresentado é

o PUH, o enquadramento técnico e legal da solução proposta passa também pelo cumprimento

das disposições normativas constantes do regulamento do PUH. Nos pontos seguintes verifica-

se a adequação da proposta com o prescrito no PUH relativamente á “Zona Urbana

Consolidada 1”, ao “Parque Urbano 2”, ao “Espaço de Utilização Coletiva” e “Rede Viária”.

� “Zona Urbana Consolidada 1” - a proposta respeita o que está definido no regulamento

designadamente: a tipologia do edificado, as operações urbanísticas previstas, o

alinhamento das edificações, pavimentos exteriores, mobiliário urbano e indicadores

urbanísticos;

� “Parque Urbano 2” - integra as zonas verdes definidas no PUH e são áreas de

relevância para o equilíbrio do sistema ecológico. A intervenção no Parque Urbano

Vitorino Nemésio, quer em termos de usos, quer em termos de operações urbanísticas

e indicadores urbanísticos vai de encontro ao admitido, nomeadamente, nas

edificações propostas onde se prevê a ocupação com comércio e restauração num

edifício, e a instalação de um equipamento de apoio balnear na piscina oceânica

proposta com interesse para o turismo. A conceção do coberto vegetal é efetuada com
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base nos elementos naturais existentes, valorizando as características topográficas e

sistema de vistas;

� “Espaços de Utilização Coletiva” - a solução proposta para estes espaços respeita os

usos admitidos que são os relacionados com as atividades de recreio e lazer, comércio

e serviços de restauração, onde é admitida a instalação de estruturas de apoio a estas

atividades. O projeto proposto prevê a instalação de espaços comerciais em quiosques

e esplanadas com zonas de estadia para eventos e zonas verdes que contemplam o

aproveitamento das espécies arbóreas e arbustivas existentes;

� “Rede Viária” – a solução para a rede viária articula-se com o previsto no PUH,

designadamente na sua classificação, bem como nas características técnicas e

dimensionamento dos perfis rodoviários propostos, percursos pedonais e alinhamentos

arbóreos;

De salientar também a articulação do projeto com o POOC do Faial2 e em especial com o

Plano de Zona Balnear da Praia da Conceição, onde está prevista a instalação de um apoio

balnear, a reformulação do acesso rodoviário e o prolongamento do atual passeio nascente da

avenida. O projeto mantem o acesso viário e o prolongamento do atual passeio da avenida,

propõe a criação da piscina oceânica com nova localização do apoio balnear, o que reforça as

características de zona balnear de tipologia urbana. No entanto, dada a especificidade do

projeto estas intervenções são apresentadas como sugestões complementares que podem ou

não ser desenvolvidas em fase de projeto.

Em termos de legislação geral considerada salientamos sem prejuízo da demais legislação

aplicável:

� Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, que aprovou o Parque

Natural da Ilha do Faial;

� Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de agosto, que estabelece o

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial aplicável à RAA;

� Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2012/A, de 3 de setembro, aprova o

Plano de Ordenamento da Orla Costeira da ilha do Faial;

� Decreto Legislativo Regional n.º 29/2004/A, de 24 de agosto, que estabelece o regime

jurídico de proteção e valorização do património cultural móvel e imóvel, na versão

resultante do Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/A, de 8 de outubro;

� Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro - Lei da Água e Lei nº 54/2005, de 15 de

novembro – Estabelece a titularidade dos recursos hídricos;

� Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto que estabelece o regime da acessibilidade aos

edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais;

� Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto Regulamento da Urbanização e da Edificação

do Município da Horta.

2Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2012/A, de 3 de setembro
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Consultaram-se também os seguintes documentos:

� Projeto Especial de Urbanismo Comercial da Horta – URBCOM

� Manual de Restauro e Recuperação/Guia do Construtor – Zona Antiga da Cidade da

Horta.

� Inventário do Património Imóvel dos Açores - Faial. Instituto Açoriano da Cultura.

3. Programa de Intervenção

O Plano Geral de Intervenção apresentado à escala 1: 2000 expressa as principais linhas da

proposta, identificando-se a estrutura funcional proposta, zonas verdes e pavimentadas do

espaço público, os projetos-ancora e intervenções arquitetónicas. Propõe-se o estabelecimento

da continuidade entre espaços públicos funcionais por meio do reforço do papel da Avenida 25

de Abril como zona pedonal e acessível. Estes percursos pedonais contínuos articulam os

principais espaços verdes e de recreio ao longo da área de intervenção criando-se

simultaneamente áreas pedonais, de esplanada e outras áreas recreativas, conforme o

estabelecido no Anexo I do Concurso - Programa de Intervenção.

A circulação pedonal e ciclável são privilegiadas em relação à automóvel. Cria-se uma rede de

percursos pedonais e clicáveis que articulam os principais espaços públicos, equipamentos e

áreas de comércio e serviços na área de intervenção e restante cidade. A ciclovia prolonga-se

por toda a área de intervenção ligando o Parque da Alagoa / Vitorino Nemésio à zona da Igreja

das Angústias. Fora da área de intervenção propõe-se que a ciclovia se estenda para Poente

até ao edifício do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores e para

Sul até ao Pasteleiro.

Em termos de circulação viária estabelece-se a existência de uma única via na Avenida 25 de

Abril, sendo que a Rua Conselheiro Miguel Silveira passa a ser zona pedonal ou então de

acesso a estacionamento e transportes públicos, mas não de circulação. A via segue o atual

traçado excepto na área da Praça Central. O estacionamento paralelo à via é abolido no

entanto garante-se a existência de lugares de estacionamento na área de intervenção, ainda

que relocalizados. Os conflitos viários vivenciados junto à Praça Infante D. Henrique e ao adro

da Igreja das Angustias são resolvidos, o primeiro pelo reperfilamento da via e o segundo pela

abertura da via ao trânsito. O perfil da Avenida 25 de Abril é alterado passando a ter uma

largura constante de 7.00 metros. A ciclovia tem uma largura variável entre 1.5 e 2.5 metros

enquanto para o percurso à beira-mar se prevê a largura de 1.50 metros.

Com a presente proposta garante-se a circulação viária em toda a área de intervenção

articulando-se com a restante rede viária e espaços destinados a estacionamento automóvel.

Assumem-se soluções que garantam a redução de velocidade dos veículos, como a utilização

de pavimento em cubos de basalto, e aumento da segurança pedonal, com a proposta de

passadeiras sobreelevadas (em calçada de basalto e calcário) em toda a área de intervenção.

Garante-se também a existência de pontos destinados a estacionamento de veículos para

carga e descargas na Avenida 25 de Abril, na Rua José Azevedo e no Parque da Alagoa, entre

outros, e de apoio às diferentes atividades económicas existentes a manter e a criar,
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nomeadamente restauração e comércio. As paragens de transportes públicos coletivos e táxis

são também pensadas, localizando-se aproximadamente nas posições atuais mas com novo

enquadramento e equipamento. Os lugares para pessoas de mobilidade reduzida foram

também previstos.

A criação de uma Praça Central, associada à proteção e reforço do comércio tradicional,

pretende constituir-se como um dos pólos de desenvolvimento e projeto-âncora da cidade. Esta

intervenção expande-se para as ruas Walter Bensaúde e Conselheiro Medeiros, que se propõe

tornar parcialmente pedonais, e vive da alteração do traçado da Avenida 25 de Abril para a

criação de um amplo espaço que permita a concretização de espetáculos e a presença de

elementos modulares, quiosques e esplanadas, com estruturas de proteção para a chuva e

ensombramento. Nesta área a presença de vestígios da antiga muralha da cidade deverá ser

evidenciada, pretendendo-se que a história da cidade seja revelada em diversos suportes.

A criação desta Praça Central responde ao Programa de Intervenção do Concurso no que diz

respeito à proposta de uma solução versátil de espaço público que permita a realização de

eventos. Esta Praça Central encontra-se pensada para acolher um palco no seu topo Sul e

nela se pretende que sejam já integradas diversas construções modulares amovíveis que

possam servir para a Semana do Mar mas também ser pontos de restauração ou comércio ao

longo de todo o ano. O facto de serem amovíveis permite a sua retirada caso não estejam a ser

usadas.

Para além da Praça Central outras soluções para a concretização de eventos são o anfiteatro

verde ao ar livre proposto para o Parque da Alagoa, e a zona de anfiteatro ao ar livre de

menores dimensões associada à Casa da Cultura / Espaço de Eventos proposto. Este Espaço

de Eventos é coberto, encontra-se associado à recuperação de um edifício devoluto contíguo

ao Banco de Portugal e permite a concretização de congressos e outros eventos que

necessitem de um espaço interior. Responde-se deste modo às necessidades programáticas

de criação de espaço público versátil ao nível da sua utilização, que permita acolher grandes

eventos culturais e desportivos, dispondo de desenho urbano e infraestruturas de apoio

adaptadas às necessidades espectáveis.

Propõe-se também a criação de diversas zonas de estadia ao longo da Avenida 25 de Abril, do

lado do mar, e que correspondem a plataformas avançadas em relação à linha da avenida

atualmente existente. Estas plataformas avançadas localizam-se no local das antigas portas da

muralha e permitem o acesso ao percurso pedonal à beira-mar a criar. Estas portas são Poiso

Novo / Monturo, Boa Viagem e Alfandega Velha. Prevê-se a construção de escadas nas portas

de Poiso Novo / Monturo, Boa Viagem e rampas na porta da Alfandega Velha.

A exequibilidade da execução destas plataformas e do percurso à beira-mar foi analisada pela

especialidade de engenharia da equipa, que atendeu a fatores como o comportamento das

estruturas propostas, a sua capacidade de suportar as condições adversas de tempestades e

inverno e as necessidades de manutenção previstas. Foram também estabelecidos contactos

com as entidades com jurisdição na área. O percurso à beira-mar deverá ligar o novo terminal

de passageiros à Porta da Alfandega Velha, permite a circulação junto ao plano de água e o

acesso a pontões amovíveis que poderão ser usados por operadores marítimo-turísticos e para
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investigação marítima. É construído em betão e aproveita a presença do molhe e o perfil do

muro da avenida para sua proteção, e é inundável. Este percurso é público mas há a

possibilidade do seu encerramento à noite, ou caso as condições climatéricas ou altura do ano

o justifiquem.

Ao nível da avenida as portas são pretexto para a criação de zonas de estadia, avanços do

espaço público em relação ao mar que permitem a fruição de vistas de interesse sobre a

cidade. No entanto, existem também algumas zonas de estadia e esplanadas criadas em

zonas mais interiorizadas e no lado Poente da via, nomeadamente as esplanadas associadas

ao projeto-ancora do Centro de Gastronomia Regional e a esplanadas associadas aos diversos

equipamentos modulares de restauração e comércio propostos, ou a esplanada do Peter.

Assim, à porta de Poiso Novo / Monturo encontra-se associada uma zona de estadia com

bancos e árvores de alinhamento, e no lado Poente da via um conjunto de zonas de esplanada

e um quiosque para restauração. A presença de dois níveis altimétricos diferenciados é

vencida por um talude verde e propõem-se a presença de estacionamento e de uma paragem

para autocarro coberta. À Porta da Boa Viagem encontra-se associada uma zona de estadia

semelhante à anterior, com relação direta também com as áreas de estadia criadas a Poente.

A Porta da Alfandega Velha é a ligação mais próxima entre a Praça Central e o percurso à

beira mar, pelo que se propõe um acesso mais facilitado por meio de rampas, ainda que

também possa ser encerrado.

Para além de uma função lúdica, de recreio e passeio, o percurso à beira-mar poderá ser

motivo para a criação de intervenções de arte urbana, com motivos alusivos à história da

cidade e da Ilha que poderão ser inscritos na parede da avenida, ao nível do mar. Constituindo-

se como uma galeria de arte urbana original a avenida pode afirmar-se pelo seu arrojo e

cosmopolitismo, com repercussões turísticas. Estas intervenções poderiam ter motivos

previamente definidos e estar integradas numa estratégia de divulgação da cidade mais ampla.

Alguns exemplos de motivos que poderiam ser abordados encontram-se explicitados nas

figuras seguintes.
Figura 3 - Batalha Naval do General Armstrong na
baía da Horta. Fonte: The General Armstrong and
the war of 1812. Disponível em: com/w
http://bobrowen arof1812/

Figura 4 - Clippers. Fonte: Cultura Aeronáutica.
Disponível:http://culturaaeronautica.blogspot.pt/2010/
06/o-boeing-314-e-o-fim-da-era-dos-grandes.html

Figura 5 - Caça à baleia no Faial. Fonte: "Baleeiros
do Faial", João Carlos Lopes, ed. autor, 2008.
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Alguns autores de arte urbana que poderiam eventualmente ser chamados a concretizar

intervenções deste tipo são António Correia, Alexandre Farto ou Gonçalo Mar, por exemplo. A

divulgação da história e da identidade da cidade poderia passar a ter assim novos suportes,

mais contemporâneos, que servissem como polo de atração. Outros suportes de informação

histórica propostos pela equipa são as tradicionais estruturas expositivas e os próprios

pavimentos: as lajes em basalto do pavimento podem servir para a gravação de frases relativas

à história da cidade e da Ilha e os pavimentos em calçada pudessem servir como repositórios

de informação, um pouco à semelhança dos códigos de barras (Qr codes) para leitura via

smartphone ou tablet. Estas informações poderiam ser inseridas em estereotomias de

pavimentos agradáveis e predefinidas.

Figura 6 - Gravação de frases em lajes de pedra.
Fonte: “1000 detalles de paisagismo Ideas y
soluciones para espacios exteriores”. LOFT
publications.
Figura 7 - Exemplo de informação em códigos em
calçada no Rio de Janeiro, Brasil. Fonte:
http://blogs.estadao.com.br.

Para além de uma proposta de âmbito funcional, urbanístico e arquitetónico esta pretende ser

uma proposta de interpretação e divulgação da história e identidade da cidade e da ilha, com

esperadas repercussões no reforço dessa mesma identidade por parte da população, por meio

da sua identificação com os motivos históricos a que se alude, e consequente aceitação da

intervenção. Pretende-se também que estas propostas de divulgação tenham repercussões em

termos turísticos.

Estas ideias atendem à necessidade de desenvolver soluções de desenho urbano que

promovam a valorização da memória coletiva e história locais. Promovem a integração de

elementos marcantes da História da Cidade em alguns pontos da cidade através de um

conjunto de Obras de Arte Urbana que evidenciem a memória de barcos antigos, dos clippers,

dos cabos submarinos ou da caça à baleia, por exemplo. Cumprem também o explicitado no

anexo I dos Termos de Referencia no que diz respeito à proposta de localização e

características gerais de elementos de arte urbana, a integrar no projeto de requalificação a

promover.

As duas outras grandes zonas de estadia criadas no âmbito desta proposta passam pela

reformulação da Praça Infante D. Henrique / envolvente ao Forte de Santa Cruz e pela

reformulação da Rua José Azevedo / adro da Igreja das Angústias. Na primeira pretende-se

preservar grande parte dos elementos arbóreos existentes mas ainda assim reordernar as

zonas verdes e pavimentadas garantindo acessos mais francos, pedonais e cicláveis, ao nível

da marina. Pretende-se também recuperar as zonas verdes da marina e instalar a ciclovia
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nesse nível mais baixo. Na segunda pretende-se criar zonas de esplanada junto ao Peter e

zonas verdes de estadia no adro da Igreja.

Em termos de pavimentos as propostas seguem o estabelecido no PUH e no “Manual de

Restauro - Guia do Construtor da cidade da Horta”. Privilegia-se a preservação das calçadas

em basalto e calcário existentes (0.05x0.05m), propondo-se a manutenção de grande parte

destas em toda a área de intervenção. Dá-se especial importância à estereotomia da Avenida

25 de Abril, constituída por fundo em calçada em basalto com linhas paralelas de calcário. Esta

estereotomia é mantida no lado Nascente da avenida e serve como motivo para a criação de

estereotomias mais contemporâneas nos espaços novos, como no caso da Praça Central ou

das zonas de estadia associadas às portas.

Nas vias preconiza-se o uso de cubos de basalto (0.11x0.11m ou 0.11x0.22m) em grande parte

da área de intervenção, aproveitando o material já existente. Apenas na rotunda de acesso ao

novo Terminal de Passageiros e estrada regional para Norte, e no outro extremo nas vias de

acesso ao Porto e à zona mais recente da cidade o pavimento é em betão betuminoso. A

utilização de cubos de basalto permite o abrandamento de trânsito e é também usada nos

lugares de estacionamento. A zona da Praça Central e a Ciclovia são pavimentadas em lajes

de basalto, assim como a linha de pavimento.

A linha apresentada no conceito como linha de intervenção delimita as zonas de estadia e os

diversos espaços criados, concretizando-se espacialmente por uma linha dupla de lajes de

basalto que acompanha as áreas criadas, onde poderão ser gravadas as frases já

referenciadas. Nas zonas das portas a linha de intervenção transforma-se no muro de basalto

de delimitação das plataformas e numa única linha de pavimento no chão. Nos locais onde a

linha intercepta os edifícios esta desparece contra o edifício expressando o facto da

intervenção proposta não se limitar ao espaço público mas também integrar as intervenções

arquitetónicas.

Não se procedem a alterações significativas da altimetria ou rede drenagem proposta, a não

ser o estabelecimento das plataformas das zonas de estadia e Praça Central. Assim, é possível

cumprir o estabelecido no Projeto de Saneamento da cidade da Horta. As estações elevatórias

propostas por este documento, localizadas junto ao Tribunal, junto à marina e no Largo Manuel

de Arriaga, poderão ser mantidas ou relocalizadas integrando-se na proposta. A primeira

poderá ser integrada na plataforma da Praça Central, enquanto a segunda pode ser

relocalizada integrando-se nas zonas verdes criadas.

No que diz respeito à articulação da intervenção com a zona portuária com a cidade da Horta,

e ao novo terminal de passageiros opta-se por não intervir nas áreas afetas ao porto, a não ser

na concretização de um dos acessos ao percurso pedonal à beira mar. No que diz respeito à

área abrangida pelo Projeto de Requalificação da 2ª fase do Porto da Horta mantém-se em

termos funcionais o estabelecido no mesmo, mas procede-se a propostas de adaptações no

sentido de estabelecimento de novas valências, como a continuidade da ciclovia ou a criação

de zonas de estadia mais qualificadas em redor do Clube Naval. Também se adapta o projeto

para o conciliar com a criação de uma ampla zona de esplanada na Rua José Azevedo.
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As propostas de âmbito arquitetónico expressam-se por meio da identificação pela equipa dos

imóveis classificados e a classificar, edifícios dissonantes, frentes urbanas a preservar e a

consolidar e intervenções tipo no edificado. Propõe-se uma nova imagem urbana contínua para

toda a Frente Mar, procedendo-se ao preenchimento dos espaços intersticiais e

reabilitação/alteração do edificado existente, por meio da criação de projeto-ancora que

integrem a reabilitação dos edifícios.

Alguns dos projetos-ancora envolvem a intervenções em edifícios, nomeadamente em edifícios

em ruína ou devolutos, pelo que cada intervenção é acompanhada por um programa

arquitetónico e de desenhos que expressam as intenções de projeto, conforme o estabelecido

no Programa de Intervenção do presente concurso. Os projetos-ancora propostos integram, ao

nível dos edifícios, o reforço dos usos habitacional, comércio, serviços e turismo, conforme

pedido em concurso. Deste modo um dos projetos é a Consolidação de uma Frente Comercial

e incubadora de empresas, e outros dois a construção de um Hotel de Chame de um Centro de

Gastronomia Regional, que inclua uma escola de culinária e restaurante. As propostas de

frentes urbanas a consolidar e intervenções tipo para a sua execução estão relacionadas com

o uso habitacional.

Em termos arquitetónicos propõem-se três tipos de intervenção-tipo no edificado, conforme

explicitado no ponto correspondente da presente Memória Descritiva. Estes modelos de

intervenção permitem definir as operações de ampliação do edificado. Dão-se também

indicações relativamente às novas construções a erigir e operações para supressão de

elementos dissonantes. Pretende-se deste modo desenvolver ações concretas de intervenção

no edificado existente e espaços intersticiais na Frente Mar, contemplando ações de ordem

física e funcional, que concorram para o fomento da regeneração e reabilitação da área de

intervenção e centro histórico. Algumas desta ações, que envolvem espaço e iniciativa privada

podem ser potenciadas a nível camarário por meio de regulamentos e incentivos à sua

concretização - como é caso da consolidação de novas frentes comerciais ou edificadas.

Pode concluir-se que a articulação entre os diversos espaços funcionais é concretizada pelos

principais eixos, pedonais, viários e cicláveis. Os projetos-ancora estão relacionados com a

implementação de novos usos em edifícios municipais ou devolutos, ou ainda com o

estabelecimento de regulamentação que incentive a abertura de frentes comerciais. O

desenvolvimento da agricultura biológica, a criação de condições para a restauração e

comercio, tanto em novas estruturas edificadas como em espaços já existentes, a proposta de

um hotel de charme e a criação de condições para a realização de congressos, eventos

culturais e espetáculos pretendem dinamizar a cidade da Horta, em termos económicos e

sociais. Como intervenções novas propõe-se a construção de uma piscina oceânica na praia

da Alagoa e apoio de praia respetivo e a construção de um restaurante e loja de produtos

biológicos no Parque da Alagoa.

1.1. PROJECTOS ÂNCORA

Para além do projeto mais abrangente que é toda a intervenção na Frente Mar da cidade da

Horta, no sentido de dotar a cidade de espaço público de qualidade e de resolver as questões
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urbanísticas, arquitetónicas e de circulação viária e pedonal já apontadas, identificam-se sete

projetos-ancora:

Projeto-ancora A: Casa da Cultura e Centro de Congressos.

Reabilitação de Edifício “Banco de Portugal” e do edifício nº 9 da Rua Conselheiro Medeiros e

respetivo logradouro para desenvolvimento de edifício de comércio e serviços com zona de

estadia ao ar livre, anfiteatro e esplanada. O primeiro, com valor patrimonial assinalável, surge

no PUH como edifício e elemento de qualidade, embora atualmente ainda não se encontre

classificado.3

O edifício contíguo ao banco de Portugal é convertido em casa da cultura e centro de

congressos com auditório. É edificada uma nova construção nas traseiras deste albergando

serviços diversos e uma cafetaria que serve a zona de estadia voltada à Avenida 25 Abril,

aproveitando o espaço oferecido pelo prédio nº9 da Rua Conselheiro Medeiros bem como as

traseiras do conjunto. Proporciona uma passagem de acesso público entre a Rua Conselheiro

Medeiros e a Avenida 25 de Abril.

Programa sumário: Criação de centro de cultura com 2 pisos no corpo Norte e 3 pisos no corpo

Sul. Área de implantação = 410m2; Área bruta edificada ou remodelada = 1045m2; Área

dedicada ao auditório = 160m2 (60 pessoas); Área dedicada à cafetaria = 76m2; Área restante

dedicada a espaços de exposição bem como serviços= 809m2.

A zona de estadia ao ar livre desenvolve-se em dois níveis altimétricos diferenciados que são

vencidos por meio de um anfiteatro. No topo encontra-se uma pátio com árvores afeto à

cafetaria a instalar no edifício. Para além de um auditório e sala de exposições este edifício

permite também a ligação entre a Avenida e a Rua conselheiro Medeiros por meio da presença

de um arco, à semelhança do que acontece noutro edifício mais a Sul, na mesma rua. O

anfiteatro encontra-se voltado para a Praça Central e com relação com esta em termos visuais.

No nível mais baixo do espaço exterior propõe-se a existência de uma zona de esplanada

coberta com coberturas modulares semelhantes às da Praça.

Projeto-ancora B: Espaço de Eventos ao Ar Livre. Construção de grande zona de estadia em

cobertura sobre a marina associada à Porta D. Joana. Inclui zonas vocacionadas para

espetáculos e estadia, quiosques, esplanadas e zonas verdes. Esta zona é destinada a

eventos ao ar livre como teatro, eventos musicais e outros de índole cultural. Tem ligação à rua

pedonal proposta, constituída por troços da Rua Conselheiro Medeiros e da Rua Walter

Bensaúde por meio do Canto de Dona Joana. É constituída por uma zona de estadia e

circulação mais interior e por uma zona de espetáculos, com pavimento diferenciado em lajes

de basalto, localizada na zona mais próxima da marina mas no nível altimétrico da Avenida.

Pretende-se uma relação franca entre os dois lados da via de circulação automóvel, pelo que

se densifica a presença de passadeiras sobreelevadas como estratégia de abrandamento de

trânsito neste local.

Os espaços modulares propostos podem ter usos múltiplos - restauração, novos

estabelecimentos comerciais de pequena dimensão, artesanato, outras valências comerciais

3 Inventário do Património Imóvel dos Açores - Faial. Instituto Açoriano da Cultura. Ficha nº 177.
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possíveis - e a cada um pode associar-se uma zona de esplanada que pode ser ou não coberta.

As coberturas são opcionais, em tela ou ripado de madeira, vocacionadas para proteção da

chuva ou ensombramento, respetivamente. A zona verde assegura a continuidade ecológica na

área de intervenção e a criação de condições de fruição do espaço exterior em conforto e

segurança, devido à separação do trânsito que proporciona. Esta Praça tem condições para a

instalação periódica de mercados de rua.

Ainda na Praça Central mas no lado Poente da via pretende-se criar lugares de

estacionamento para os utentes dos espaços comerciais, de cargas e descargas, para pessoas

de mobilidade reduzida e transportes públicos de utilização colectiva. A presença de muralhas

é evidenciada e criam-se áreas de estadia coberta e alinhamentos arbóreos. À cota da marina

localiza-se um dos edifícios novos propostos, a remodelação integral do bar da marina,

balneários e lavandaria. Este edifício encontra-se associado à construção da Praça e pretende

dotar a marina de novas condições para os seus utentes.

Projeto-ancora C: Consolidação de zona comercial e incubadora de empesas. Conjunto de

edifícios que conforma nova frente comercial e de habitação virada para a Praça Central.

Aproveita o espaço oferecido por edifícios devolutos ou em ruína bem como traseiras de lotes

urbanos voltados à Rua Walter Bensaúde e Rua Conselheiro Medeiros em redor do Canto de

Dona Joana.

Programa sumário: Criação de frente urbana consolidada pela cércea dos 4 pisos (3 + 1 piso

em torrinha). 2 pisos inferiores dedicados ao comércio, serviços e incubadora de empresas e 2

pisos superiores dedicados a habitação. Área total de implantação = 930m2; Área bruta

edificada ou remodelada = 4440m2; Área dedicada comércio = 1860m2; Área dedicada

habitação = 1860m2; Área dedicada ao projecto incubadora de empresas = 720m2

Projeto-ancora D: Hotel de Charme. Proposta de hotel de charme a localizar na rua Serpa

Pinto nº1 / Largo Duque de Ávila e Bolama, num edifício devoluto com valor patrimonial.4

Propõem-se a classificação deste edifício, a sua reabilitação integral e conversão em

equipamento de hotelaria. Esta proposta de classificação encontra-se em sintonia com o que é

disposto no PUH, onde surge classificado edifício e elemento de qualidade. Esta intervenção

pretende contribuir para a qualificação do turismo da Ilha.

Construído nas primeiras décadas do século XX, com decoração “art déco”, apresenta três

pisos e nível de torrinha, com comércio no piso térreo. Tem três fachadas aproximadamente

idênticas com três vãos por piso. Os vãos centrais são rematados por torrinhas. Este edifício

apresenta um total de 7 torrinhas. A sua centralidade e localização privilegiada, a presença de

uma fachada com vistas para o mar e ilha do Pico e a sua arquitetura e decoração original são

características que podem ser potenciadas com o uso proposto.

Programa sumário: Criação de hotel de charme em 4 pisos (3 + 1 piso em torrinha). Área de

implantação = 140m2; Área bruta remodelada = 560m2; Área dedicada a quartos= 390m2

4 Inventário do Património Imóvel dos Açores - Faial. Instituto Açoriano da Cultura. Ficha nº 161.
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Área dedicada a receção e acessos = 53m2; Área dedicada a outros serviços = 50m2; Área

dedicada a cafetaria = 65m2.

Projeto-ancora E: Centro de Gastronomia Regional na Rua Conselheiro Miguel da Silveira nº

24 e 25. Este é um conjunto de dois edifícios, um dos quais afeto à restauração, que se

encontram atualmente devolutos, pelo que se propõe a sua remodelação e adaptação a escola

de culinária dedicada à gastronomia regional açoriana e de fusão com as novas tendências de

vanguarda.

Esta escola de culinária poderá ter um impacto relevante em termos elevação da qualidade da

oferta de restauração e turística na ilha. É complementada com um restaurante a que se

encontram associadas zonas de estadia exteriores, esplanadas. A proximidade do novo

terminal de passageiros é uma mais-valia para a intervenção proposta, cujo restaurante que

poderá acolher fluxos turísticos significativos. Distribuem-se deste modo as ofertas de

restauração pela área da Frente Mar.

Programa sumário: Criação do centro de gastronomia em 3 pisos (2 + 1 piso em torrinha).

Área de implantação = 300m2; Área bruta remodelada = 900m2; Área dedicada a restauração

= 250m2; Área salas de trabalho = 200m2; Área dedicada a outros serviços = 50m2.

Projeto-ancora F: Parque de Desenvolvimento de Agricultura Biológica e hortas biológicas.

Este parque, que se propõe localizar no Parque da Alagoa / Vitorino Nemésio, tem como

objetivo a investigação, experimentação e divulgação de novas ideias para a agricultura

açoriana, que se insiram na corrente da agricultura biológica. De facto, numa região onde a

agropecuária tem um peso bastante considerável em termos de uso do solo e no que diz

respeito à balança comercial, e sabendo que o paradigma de ocupação agrícola se encontra

esgotado devido às imposições comunitárias, urge repensar a agricultura.

O Governo Regional e a opinião pública local têm vindo progressivamente a interessar-se

pela agricultura biológica, que aliás é uma das Medidas Agro-ambientais com apoios

financeiros previstas. No entanto existe pouca divulgação e investigação, ao nível da região e

na ilha do Faial. Nesse sentido a área do Parque Vitorino Nemésio situada a cotas mais

elevadas (e que não tem vegetação arbórea relevante) poderia ser o palco de atividades de

experimentação e divulgação destes aspetos fundamentais para o desenvolvimento da Ilha. A

sua localização citadina e a intenção de conciliar esta valência com outras valências lúdicas

poderá servir para a divulgação e interpretação ambiental junto de camadas etárias

diferenciadas.

O parque é constituído pelas áreas de horta propriamente ditas (aproximadamente 1 200 m2)

que servem para aulas e para a população; pelos acessos pedonais e viários e muros de

contenção e por um abrigo para guardar os instrumentos necessários ao trabalho nas hortas.

Este parque é localizado numa zona de maior altitude e com relação direta com a Estrada

Regional para maior funcionalidade. O abrigo dos ventos é proporcionado por sebes.
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Ao Parque de Desenvolvimento de Agricultura Biológica é associada a construção de um

edifício novo, com condições para servir como centro de formação, como restaurante e loja de

agricultura biológica. Este edifício obedece ao estabelecido no PUH no que diz respeito a áreas

de implantação (100m2) e servirá também para apoio e venda de produtos hortícolas de hortas

biológicas a instalar.

No âmbito da criação do Parque de Desenvolvimento de Agricultura Biológica encontra-se

prevista a recuperação do parque urbano existente com alteração do traçado de percursos

pedonais; a criação de um anfiteatro verde ao livre e de outras zonas de estadia. Prevê-se

também o enquadramento do Edifício das Piscinas Municipais por meio da instalação de uma

fachada verde; o reforço da vegetação existente e a relocalização das atuais zonas de estadia

com mesas aproveitando as zonas mais altas do parque para miradouro.

Projeto-ancora G: Edifícios de apoio à Igreja das Angústias

A proposta de uma bolsa de estacionamento no logradouro contíguo à rua Filipe Carvalho, no

lugar onde atualmente se localiza um edifício prefabricado que serve de apoio à Igreja das

Angústias é um dos motivos para a proposta de relocalização destes usos, transpondo-os para

dois edifícios devolutos localizados em frente à Igreja. Estes edifícios, localizados na Rua das

Angústias nº 60 e 62, deverão ser reabilitados para acolher as diversas funções associadas ao

seu funcionamento.

Programa sumário: Espaços diversos de apoio às actividades da igreja desenvolvido em 3

pisos (2 pisos existentes + 1 piso em Torrinha). Área de implantação = 288m2; Área bruta

remodelada = 864m2

1.2. OUTRAS INTERVENÇÕES

Pontos Nodais: Edifícios Novos

Projeto H: Apoio de praia e piscina oceânica. Construção de piscina oceânica (350 m2) no

abrigo do molhe da ribeira da Conceição, associada ao edifício de apoio da zona balnear. Esta

intervenção pretende conferir um novo aspeto lúdico e recreativo à praia da Conceição, que

perdeu qualidade em termos estéticos e de conforto com a construção do novo terminal de

passageiros. Ao construir esta piscina oceânica (um pouco à semelhança das piscinas naturais

existentes no Faial e em outras ilhas do arquipélago) pretende-se reforçar o papel desta zona

da cidade como área de recreio da população. A construção da piscina e do apoio de praia

num primeiro plano em relação ao molhe, e a plantação de árvores em contentores inseridos

no mesmo, pretende atenuar o impacto visual desta estrutura de engenharia e dignificar a área.

O apoio de praia encontra-se inserido no molhe e associado à piscina. É um edifício novo que

acolhe os balneários e instalações sanitárias de apoio à praia e piscina oceânica e que cumpre

os requisitos do POOC para esta zona balnear.

Programa sumário: Balneários masculino + feminino + pontos de duche exterior. Área de

implantação = 100m2
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Projeto I: Restaurante e loja biológica. Edifício novo associado ao Parque de Desenvolvimento

de Agricultura Biológica com condições para servir como centro de formação, como restaurante

e loja de agricultura biológica. Tem uma área de implantação de 100 m2 o que se encontra de

acordo com o preconizado no PUH.

Programa sumário: Espaços de restauração e loja desenvolvido em 1 piso. Área de

implantação = 100m2; Área dedicada à sala de refeições = 60m2; Área dedicada à cozinha e

espaços de apoio = 31m2; Área dedicada à loja = 9m2.

Projeto J: Remodelação de bar da marina e balneários/ lavandarias. Edifício novo junto à

marina, por debaixo da nova Praça Central. Este edifício aproveita o balanço da nova praça

para se desenvolver por debaixo desta, à semelhança do que acontece no atual bar da marina.

No entanto prevê-se a existência de uma zona de estadia exterior coberta em frente ao bar e a

ampliação do mesmo, assim como das áreas afetas ao serviço da marina. Terá como funções

principais o fornecimento de serviços básicos aos utentes da marina, bem como serviço de bar

e cafetaria. Integra balneário e lavandaria.

Programa sumário: Espaços de apoio à marina desenvolvido em 1 piso. Área de implantação =

980m2; Área bruta remodelada = 980m2; Área dedicada a cafetaria = 160 + 200 = 360m2;

Área dedicada a balneários e lavandaria = 195m2; Área de arrecadação = 28m2

Pontos Nodais: Largos Praças e Jardins

Identificação de principais pontos nodais e de estadia existentes e propostos tendo em conta o

seu interesse patrimonial, histórico e paisagístico e criação de condições de fruição e

atratividade.

� Enquadramento da Igreja das Angustias redução de conflitos viários. Restabelecimento

do trânsito na estrada junto à Igreja das Angustias com objetivo de redução de conflitos

viários e melhoramento das condições de estadia no espaço do adro da mesma,

mantendo os elementos de valor patrimonial e classificados presentes.

� Rua José Azevedo. Resolução de conflitos viários, criação de zona de esplanada no

lado poente da via em toda a sua extensão e eliminação do estacionamento.

� Praia da Alagoa. Construção de piscina oceânica na Praia da Alagoa. Construção de

piscina oceânica (350 m2) no abrigo do molhe da ribeira da Conceição, associada ao

edifício de apoio da zona balnear. Esta intervenção pretende conferir um novo aspeto

lúdico e recreativo à praia da Conceição, que perdeu qualidade em termos estéticos e

de conforto com a construção do novo terminal de passageiros. Ao construir esta

piscina oceânica (um pouco à semelhança das piscinas naturais existentes no Faial e

em outras ilhas do arquipélago) pretende-se reforçar o papel desta zona da cidade

como área de recreio da população. A construção da piscina e do apoio de praia num

primeiro plano em relação ao molhe, e a plantação de árvores em contentores

inseridos no mesmo, pretende atenuar o impacto visual desta estrutura de engenharia

e dignificar a área. Na praia da Conceição pretende-se também melhorar as condições
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de acessibilidade por meio de rampas, alterar o acesso e estacionamento em

concertação com a intervenção no Parque da Alagoa e com as indicações do POOC.

� Zonas de estadia / portas. Zonas de estadia em plataforma avançada em relação ao

atual traçado da Avenida. Estas zonas de estadia encontram-se associadas às antigas

portas da muralha e ao percurso à beira-mar proposto e integram áreas pavimentadas,

bancos e alinhamentos arbóreos. Nas portas de Poiso Novo / Monturo e da Boa

Viagem existem escadas para o percurso à beira-mar, enquanto o acesso na porta da

Alfandega Velha se faz por meio de rampas. Às primeiras duas encontram-se também

associadas zonas de esplanada e quiosques no lado Poente da via de circulação.

� Enquadramento do Clube Naval com criação de zonas de estadia em diversos níveis

altimétricos. Melhoria das condições de estadia no Cais Velho, reabilitação patrimonial

do mesmo e promoção de uma ligação mais direta ao Clube Naval, por meio de um

percurso em passadiço de madeira partilhado entre circulação pedonal e ciclável.

� Recuperação do largo do Infante D. Henrique e envolvente ao Forte de Santa Cruz em

termos de espaço público, zonas verdes e pavimentadas. Recuperação que tem como

principal objetivo a melhoria de condições de fruição do espaço público e preservação

de elementos de valor patrimonial presentes. No Largo do Infante a maior abertura da

praça à marina e o afastamento das zonas de estadia da proximidade da via de

circulação automóvel tem como objetivo a diminuição do impacto do ruído dos

automóveis e o aproveitamento das vistas para a marina. No caso da envolvente do

Forte de Santa Cruz pretende-se dignificar esta área e vocacioná-la para estadia.

Pretende-se também e promover uma maior articulação entre estes dois espaços.

Percursos

A intervenção que se concretiza na própria Frente Mar, de reabilitação das vias principais no

interior da área de intervenção (Avenida 25 de Abril, Rua Vasco da Gama, e Rua José Azevedo)

só poderá ser vista como uma unidade, para que se possam resolver os problemas de

circulação viária e pedonal, ciclável e estacionamentos a que a presente proposta pretende dar

repostas.

No entanto, é possível apontar algumas intervenções chave a concretizar, nomeadamente:

� Avenida 25 de Abril:

o Alteração da localização da Avenida na zona de maior desafogo (entre o canto

Dona Joana e a Marina) para criação de zona de espaço público multifuncional

e integração de passadeiras sobrelevadas com objetivo de reforçar a

prioridade e continuidade dos percursos pedonais. Alteração de perfil e

impedimento de estacionamento ao longo do passeio junto ao mar.

o Requalificação do passeio Nascente ao qual se junta a ciclovia nesta zona.

Inclui corpos balançados de acesso ao percurso nas zonas das antigas portas

do mar.
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o Passeio Poente da Avenida: nesta zona são identificados e valorizados os

elementos de valor patrimonial existentes nomeadamente as muralhas.

� Criação de percurso pedonal à beira-mar. A estrutura onde se propõe a criação deste

percurso existe fisicamente, a ideia surge no sentido de aproveitar a estrutura existente

e permitir a sua utilização nas horas e épocas em que o mar o permita, beneficiando da

sua proximidade. Este projeto pretende relembrar a ligação de nível que a Cidade teve

com o mar antes da construção da Avenida Marginal. A este percurso associam-se

elementos de arte urbana que sejam imagens representativas da história da Frente Mar.

� Ciclovia em toda a área de intervenção com ligações tanto para Sul como para Norte e

que permita a fruição por parte dos habitantes e ligação de locais turísticos,

nomeadamente ao Cais Velho e à marina, incluindo o seu braço exterior. Propõem-se

abrigos para bicicletas no Parque da Alagoa e no estacionamento junto à Igreja das

Angústias, de modo a que os seus utentes possam estacionar os automóveis nesses

pontos e deslocar-se de bicicleta no interior da área de intervenção. Esta ciclovia une

pontos focais da cidade (Departamento de Oceonografia e Pescas a Norte e Baía de

Porto Pim e Pasteleiro a Sul) mas pode ser para a praia do Almoxarife a Norte e para a

Feteira a Sul.

� Criação de zona pedonal comercial em troços da Rua Conselheiro Medeiros/ Rua

Walter Bensaúde/ Canto de Dona Joana.

� Intervenção na Rotunda do Porto Novo e envolvente por reperfilamento da rotunda e

vias para melhoria da escala urbana e imagem da cidade. Integração e enquadramento

dos edifícios existentes (Tribunal e restaurante) e da bomba de gasolina. Ordenamento

dos estacionamentos.

� Criação de bolsas de estacionamento nos topos Norte e Sul da área de intervenção,

junto ao Parque da Alagoa e Igreja das Angústias.

Propostas de adendas ao RMUE

� Correções nos edifícios dissonantes por meio de alterações nas varandas, nos

materiais e cor das fachadas, e de plantação de árvores, para melhoria da vista a partir

da Avenida e do Mar.

� Nos troços em que as habitações dão as traseiras para a avenida regulamentação no

sentido de permitir a criação de algumas frentes comerciais. A outra hipótese será criar

uma imagem única para todas as traseiras com muros, com uma barra de lajes de

basalto que confira unidade à intervenção.

2. Proposta Especifica para os diferentes espaços que

compreendem a Frente Mar
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2.1. ÁREA A1 - PARQUE DA ALAGOA / VITORINO NEMÉSIO

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.

Outra proposta para esta área consiste na criação de um anfiteatro relvado para espetáculos

ao ar livre com uma carga menor de utilização, aproveitando-se para a localização deste uma

depressão preexistente. Pretende-se que esta zona continue a ser uma superfície relvada em

que se possa instalar um palco amovível em madeira e bancos compridos também em madeira.

Estes bancos serão modelo Santa & Cole modelo trapézio ou equivalente.

Pretende-se reformular o alçado Nascente das Piscinas Municipais através da construção de

uma fachada verde. 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 estereotomia do pavimento segue a da Avenida 25 de Abril,

conforme o preconizado no POOC.

Na praia da Alagoa propõe-se a construção de um apoio de praia com 100 m2, de acordo

com o Previsto pelo 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 uso

pedonal. 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).

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 encontra-se

associado um abrigo para guardar os instrumentos necessários ao trabalho nas hortas e

estruturas edificadas como um restaurante e loja de produtos biológicos com 100 m2, de acordo

com o preconizado no Plano de Urbanização. Esta intervenção está também de acordo com o

estabelecido no programa-base do presente concurso, no que diz respeito à necessidade de

“programar estabelecimentos de comércio e serviços que incentivem a vivência dos espaços
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públicos, promovendo zonas de estadia, esplanadas, parques infantis, entre outros

equipamentos.”

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 são também

propostas. 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.

Em termos de pavimentos propõem-se a continuidade da pavimentação com bagacina

encarnada, no entanto preconiza-se o reordenamento dos mesmos e o seu remate com lâmina

de aço corten. 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 nova zona de estadia para piqueniques passa também a ter uma

função de miradouro. 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.

A presença de uma antiga bombardeira em ruínas na praia, a recuperar, é pretexto para a

criação de um miradouro a um nível altimétrico mais elevado que poderá também servir para a

observação de aves.

2.2. ÁREA A2 - ESPAÇO ENVOLVENTE AO TRIBUNAL E TERMINAL DE
PASSAGEIROS

Nesta área propõe-se o reperfilamento da rotunda, a reformulação da área afeta à bomba de

gasolina e a reformulação do estacionamento existente. Admite-se a integração da estação

elevatória presente no projeto de saneamento da cidade em zonas verdes a designar.

Propõe-se a criação de um novo estacionamento a Sul do Tribunal, o reordenamento do

estacionamento a Norte do mesmo edifício e a criação de passeios pedonais nas ruas

limítrofes. A ciclovia delimita as zonas verdes de enquadramento criadas e bifurca-se

prolongando-se para Norte, para o Parque da Alagoa, como via partilhada e infletindo para

Poente acompanhando a ribeira da Conceição.

Na Ribeira da Conceição propõe-se a criação de um conjunto de zonas de estadia a que se

acede pelos diversos lances de escadas de basalto preexistentes. Estas zonas de estadia são

conformadas por peças de betão de forma quadrangular, situadas a diversos níveis altimétricos

diferenciados e inundáveis, algumas com vegetação. As áreas assim criadas têm um elevado

potencial pedagógico e podem ser encerradas nas alturas de maior caudal da linha de água.

Permite-se deste modo a interpretação ambiental da ribeira e a melhoria da imagem da mesma.

2.3. ÁREA A3 - ZONA CENTRAL

Na Zona Central propõem-se a criação de uma Praça associada à Porta de Dona Joana.

Ainda que sem ligação direta ao nível do mar esta zona constitui-se como uma porta da área
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de intervenção, desta vez para a zona de comércio tradicional e para a rua pedonal interior. A

praça assume-se como um Espaço de Eventos ao Ar Livre, com zona para espetáculos e

estadia, zonas verdes, quiosques e esplanadas. Esta área é parcialmente construída sobre laje

apoiada em pilares, na cobertura do atual bar da marina (a reformular) e sobre uma zona de

molhe e mar.

A Avenida 25de Abril é reperfilada nesta zona, assumindo uma localização mais interior a que

se encontra ligada a zona de ciclovia, ainda que em níveis altimétricos diferenciados. A ciclovia

anda ao nível da zona pedonal e zonas verdes, enquanto a velocidade de circulação viária é

atenuada com a presença de passadeiras sobreelevadas. Assume-se a presença de uma única

via de circulação e a separação da circulação viária da zona de estadia preferencial, junto ao

mar, por meio de zonas verdes. O pavimento da avenida (calçada de linhas de calcário sobre

fundo de basalto) é mantido em toda a sua extensão e motivo para a criação de novas

estereotomias nesta praça, como nas outras zonas de estadia criadas.

Os quiosques para restauração e comércio, são estruturas modulares que podem ser

montadas ou desmontadas consoante a altura do ano. As esplanadas podem ser cobertas com

estruturas de tela, para proteção da chuva, ou alternativamente de madeira, para

ensombramento. Estas zonas de estadia associadas à restauração e comércio estão

localizadas numa zona mais interiorizada mas ainda assim com vista privilegiada sobre o mar.

A área vocacionada para espetáculos tem 2500 m2 e é pavimentada com lajes de basalto,

propondo-se a montagem do palco no topo Sul da mesma, já numa zona de calçada. Nos

locais em que se encontram vestígios da muralha estes serão evidenciados por meio da sua

escavação e exposição com vidro assente ao nível do pavimento.

2.4. ÁREA A4 - RUA JOSÉ AZEVEDO - RUA VASCO DA GAMA

A criação de uma ampla zona de esplanada na Rua José Azevedo, em frente ao Peter, a

manutenção do alinhamento arbóreo existente e a proposta de uma ciclovia na zona de nível

altimétrico mais baixo são algumas das intervenções para esta área. A resolução dos conflitos

viários presentes e a reformulação das zonas de estadia associadas aos diversos níveis

altimétricos do Clube Naval são também propostas que podem ser associadas a esta área de

intervenção. Esta é condicionada pela intervenção da segunda fase do porto.

Na Rua José Azevedo propõe-se um alargamento do passeio do lado Poente da via para 6.00

metros, a criação de uma estereotomia de pavimento em calçada que remeta para as

existentes na cidade mas ainda assim confira uma imagem contemporânea ao conjunto, e o

condicionamento automóvel por meio da alteração da largura da via e da presença de

passadeiras sobreelevadas. Retira-se o estacionamento para aumentar as zonas de estadia.

Na Rua Vasco da Gama reperfila-se a via e melhoram-se as zonas pedonais, em termos de

largura e pavimentos. Na Rua do Borratem propõe-se a presença de uma via com separação

física dos sentidos. A circulação funciona nos dois quarteirões do extremo Sul da área de

intervenção em rotunda.
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No que diz respeito à zona do Clube Naval e envolvente do Forte de Santa Cruz, propõe-se a

reabilitação da área do Cais Velho, com a recuperação do pavimento em lajes de basalto e

antigos bancos e guardas existentes. A ligação entre o Cais Velho e área do Clube Naval no

nível altimétrico mais baixo será concretizada por meio de um passadiço de madeira, e propõe-

se a reformulação da área adjacente ao Clube Naval, em baixo, com vista à criação de uma

zona de estadia que possa ser usada para briefings de regatas, também pavimentada em lajes

de basalto. Esta zona é partilhada entre circulação pedonal e a ciclovia. No topo do edifício do

Clube Naval propõe-se a alteração do acesso, com escadas laterais exteriores, e a criação de

uma zona de estadia com vegetação em contentores.

2.5. ÁREA A5 - LARGO DAS ANGÚSTIAS

Nesta área propõe-se o restabelecimento da circulação viária no troço em frente à Igreja das

Angústias, com vista a possibilitar a circulação no sentido Norte-Sul, em duas faixas. Com esse

fim é proposto um novo alinhamento para o muro da Igreja, sem prejudicar a presença do

espécimen arbóreo classificado existente, uma araucária (Araucaria heterophylla). No adro da

igreja propõe-se a criação de uma zona de estadia, aproveitando a calçada de basalto

existente e criando uma nova ligação à rua Filipe Carvalho.

A presença de uma ampla zona vaga no quarteirão adjacente permite a proposta de uma bolsa

de estacionamento com capacidade para 31 lugares, 3 deles para pessoas com mobilidade

reduzida. Neste parque de estacionamento propõe-se a instalação de um abrigo para bicicletas.

Nestes terrenos localiza-se atualmente um anexo de apoio à Igreja, pelo que se propõe que as

valências nele existentes sejam transferidas para os edifícios devolutos existentes em frente à

Igreja, sendo esse também um dos projectos-âncora.

2.6. ESTRUTURA VERDE

A proposta prevê a manutenção do alinhamento de salgueiros da Avenida 25 de Abril, assim

como das principais árvores notáveis existentes na área de intervenção. É conferida especial

importância às árvores classificadas, nomeadamente às plameiras-das-canárias do Largo

Infante D. Henrique (Phoenix canariensis) e às araucárias (Araucaria heterophylla) que

pontuam a área de intervenção.

Em termos de espécies de vegetação propostas pretende-se seguir o elenco florístico

presente na área de intervenção, dominado pelos salgueiros (Tamarix africana), metrosíderos

(Metrosiderus excelsea) e araucárias (Araucaria heterophylla). Pretende-se no entanto,

também conferir maior diversidade à vegetação existente, propondo-se a plantação de plátanos

(Platanus x hybrida), choupos (Populus x italica) e diversas espécies de Prunus. Em termos de

arbustos o elenco florístico que suporta as condições de salinidade e vento desta área é mais

variado e inclui a murta (Myrtus x communis), a Escallonia sp. e espécies de vegetação

endémica como a faia (Morella faya) ou o pau-branco (Picconia azorica).

No organograma da Estrutura Verde distinguem-se as zonas verdes de utilização colectiva -

Parque e Jardins - conferindo-se especial destaque ao Parque da Alagoa, às zonas verdes da
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Praça Central e às zonas verdes do Largo Infante D. Henrique e da envolvente do Forte de

Santa Cruz, que se propõe recuperar. Estas três são as zonas verdes de maior expressão na

área de intervenção. Para além destas estabelecem-se as zonas verdes de enquadramento e

os volumes arbóreos propostos, alinhamentos e árvores em caldeira. A continuidade da

estrutura verde é garantida por estas quatro tipologias, no interior da área de intervenção.

Também se referenciam as principais zonas verdes da cidade próximas da área de intervenção.

2.7. EQUIPAMENTO

O equipamento proposto são quiosques e esplanadas, ambos modulares e construídos em

materiais resistentes às condições de salinidade e vento esperadas. Os quiosques podem ser

adaptados para restauração ou comércio, e as esplanadas podem ter cobertura em ripado de

madeira, para ensombramento, ou alternativamente em lona para protecção da chuva. São

inteiramente desmontáveis. Todas as estruturas tem uma área afeta de 25 m2 ( 5x 5 metros) e

2.9 m de altura. São construídas em perfis metálicos, madeira e laminados de madeira, com

proteção relativamente ao clima.

Os quiosques modulares propostos são do tipo “Larus Design” linha “Arqui” (Design Jorge

Trindade/Larus) ou equivalente. Esta marca e linha corresponde a uma solução modular, de

fácil integração em locais contemporâneos ou históricos, com configurações adaptáveis a

espaços diversificados.

As estruturas de proteção das esplanadas com cobertura em ripado de madeira são do tipo

“Larus Design” linha “Pérgula Sombra ” (Design Pedro Martins Pereira / Larus) ou equivalente.

Esta é também uma solução modular e adaptável a diferentes espaços, que em alternativa

pode suster as lonas para a proteção de chuva.

Os abrigos para as paragens de transportes públicos propostos são também do tipo “Larus

Design” linha “Daciano da Costa” (Design Daciano da Costa) ou equivalente. Os abrigos para

bicicletas pertencem também à mesma linha.

2.8. MOBILIÁRIO URBANO

Como forma de unificar a área de intervenção e a imagem da cidade propõem-se o

estabelecimento de uma única tipologia de bancos e de papeleiras. Os bancos propostos para

todas a área de intervenção (à exceção do anfiteatro do Parque da Alagoa) são do tipo “Larus

Design”, linha “Axis” (Design Pedro Martins Pereira / Larus).

Propõem-se a utilização de bancos com costas simples nas zonas de estadia associadas às

portas e de bancos sem costas na zona de estadia da Praça Central. Na Praça do Infante D.

Henrique os bancos propostos são com costas enquanto na zona envolvente ao Forte de Santa

Cruz e nas zonas de estadia associadas ao Clube Naval os bancos são sem costas, todos da

mesma linha. Também no adro da Igreja das Angústias os bancos propostos são sem costas.
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As papeleiras propostas para toda a área de intervenção são também do tipo “Larus Design”,

linha “Axis”. Os estacionamentos para bicicletas são do tipo “Larus Design” modelo

“Estacionamento contínuo” (Design Pedro Martins Pereira).

No Parque da Alagoa propõem-se a existência de bancos diferenciados na zona do anfiteatro

relvado. Estes bancos são de grande comprimento e de madeira, do tipo “Santa & Cole”

modelo “Trapecio” ou equivalente. Para as mesas de piquenique nas zonas de estadia mais

elevada propõem-se bancos e mesas modulares em betão do tipo “Amop” e linha “Pic-Nic Am”.

No que diz respeito ao equipamento para parque e infantil e circuito de manutenção pretende-

se a sua relocalização e reaproveitamento, sempre que possível. O equipamento infantil d

maior dimensão (barco) é relocalizado e recuperado no novo local. O restante equipamento

corresponde a baloiços e a carrocel, em mau estado de conservação. Assim, em sua

substituição propõem-se os seguintes equipamentos.

Equipamento Infantil tipo “Eibe”, construído em madeira tratada, ou equivalente:

� - Equipamento de escalada (ref. 5550085);

� - Equipamento de rapel (ref. 5552625);

� - Rede de escalada ( ref.5556260);

� - Escorrega (ref. 5581000);

� - 2 baloiços em madeira (ref. 51007301100) ou equivalente.

Para a componente de circuito de manutenção do parque da Alagoa propõem-se os seguintes

equipamentos.

Equipamento para circuito de manutenção tipo “Proludic”, construído em madeira tratada, ou

equivalente:

� - Equipamento de equilíbrio ao nível do chão (ref. JPS12J);

� - Rampa inclinada (ref. JPS13S);

� - Equipamento para cambalhotas (ref. JPS 19S).

2.9. PAVIMENTOS

Em termos de pavimentos atende-se ao estabelecido no PUH e no “Manual de Restauro / Guia

do Construtor”. Assim, sempre que existam pavimentos em calçada de basalto com desenhos

ou estereotomias originais estes são mantidos, mantendo-se também o desenho e linhas de

calcário paralelas sobre calçada de basalto no lado Nascente da Avenida 25 de Abril.

Os pavimentos em calçada de basalto (0.05x0.05x0.05m) e cubos (0.11x0.11 e 0.11x0.22m

quando exista) são prevalecentes em toda a área de intervenção. Os outros pavimentos

propostos (lajes de basalto, betão betuminoso, bagacina encarnada, betão e deck de madeira)

surgem em situações pontuais seguidamente descriminadas:
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� Lajes de basalto - na Praça Central (0.60x0.40x0.03m), na ciclovia (0,60x0,40x0.3m),

na linha de intervenção (0.60x1.00x0.05m) e na linha que remata a via de circulação da

Avenida a Poente (0.50x0.25x0.05m).

� Betão betuminoso - na rotunda do novo Terminal de Passageiros e envolvente e

estrada Regional a Norte; na via para o Porto e para as zonas mais recentes da cidade

a Sul;

� Bagacina encarnada rematada com aço corten - no Parque da Alagoa;

� Betão afagado com acabamento e tratamento antiderrapante - no percurso à beira-mar,

no acesso à piscina e edifício de apoio de praia; no percurso paralelo à ribeira da

Conceição e na ciclovia que se prolonga no braço exterior da marina;

� Betão - pavimento existente na marina e na intervenção na ribeira da Conceição;

� Deck de madeira - no acesso à piscina oceânica; nos dois pontões que se estendem a

partir do percurso à beira-mar e na transição do Cais Velho para o Clube Naval.

3. Sistema Viário, Circulação e Estacionamento

A rede viária na cidade da Horta caracteriza-se por perfis viários modestos e malhas

frequentemente desconexas o que dificulta o estabelecimento de eixos de continuidade que na

perspetiva da circulação rodoviária estruturem eficazmente o espaço urbano. É, pois,

importante repensar todo o sistema de circulação em toda a cidade, de forma a descomprimir a

circulação e tráfego na Frente de Mar, dando-se prossecução a objetivo de “reorganizar e

reestruturar o sistema viário na área de intervenção de forma articulada com a restante cidade”

conforme o estabelecido no Programa de Intervenção do Concurso. Para isso teve-se em conta

as premissas do Plano de Urbanização, com especial enfoque para a Estrada Regional

Secundária (2.ª Fase da Variante à Cidade da Horta).

A Avenida 25 de Abril, via que estrutura a área de intervenção do Plano de Urbanização e que

integra a Estrada Regional 1ª, constitui na atualidade o principal eixo de distribuição da cidade,

sendo igualmente suporte aos fluxos de atravessamento da mesma. Os levantamentos

realizados – contagens de tráfego simplificadas nos pontos identificados como críticos da

avenida e sua envolvente imediata – permitiram concluir que os volumes de tráfego não são

por norma particularmente elevados, pese embora a sua redução seja uma situação desejável

no âmbito do processo de requalificação urbana, bem como a resolução de conflitos

identificados nas principais interseções.

O conceito de acessibilidade proposto seguiu o preconizado no âmbito do PUH, assumindo a

concretização a prazo da variante à Estrada Regional a Poente da cidade, bem como do

conjunto de zonas de estacionamento que se equacionam nesse âmbito já no espaço urbano

consolidado.
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Esquema 3. Esquema de circulação proposto

Estabeleceram-se eixos preferenciais de ligação entre os pontos extremos do espaço da

Avenida 25 de Abril e os nós da variante a concretizar, formalizando-se assim uma rede de

distribuição principal da cidade e promovendo-se a sua articulação com a Rede Regional. Esta

é apoiada por uma rede de distribuição secundária que estrutura o espaço urbano a Poente da

Avenida 25 de Abril formalizando eixos de penetração secundários a partir dos quais se efetua

o acesso às novas zonas de estacionamento. Esta rede é complementada por um conjunto de

arruamentos com funções de acesso local de sentido único organizado de forma a minimizar o

número de pontos de conflito e permitindo percursos de retorno que reconduzam o tráfego para

as redes de distribuição.

A solução preconizada para a Avenida 25 de Abril mantém a capacidade viária existente e os

atuais dois sentidos de circulação em todo o seu desenvolvimento, mesmo com a criação de

uma zona pedonal no interior da cidade. A circulação no extremo Sul da área de intervenção

faz-se no sentido norte-sul sobre a Rua Vasco da Gama e no sentido sul-norte sobre a Rua

José Azevedo/Largo Manuel de Arriaga. Nesta zona a circulação é restabelecida em torno do

quarteirão da Igreja das Angústias, mitigando assim os conflitos evidenciados.

Figura 8 - No topo Sul da área de intervenção (1) a
circulação rodoviária desdobra-se no sentido norte-sul sobre
a Rua Vasco da Gama e no sentido sul-norte sobre a Rua
José Azevedo/Largo Manuel de Arriaga. Nesta zona a
circulação é estabelecida em torno do quarteirão da Igreja
das Angústias, mitigando assim os conflitos evidenciados
nesta área.

Já no que se refere ao conflito diagnosticado junto à Praça Infante D. Henrique - confluência da

Rua Cônsul Dabney e Rua Conselheiro Medeiros – a intervenção centra-se no reordenamento

do entroncamento da Rua Cônsul Dabney com reperfilamento da Rua Vasco da Gama por

forma a acolher uma via de viragem à esquerda e correspondente via de inserção no corredor

da Avenida 25 de Abril.
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Figura 9 - Já no que se refere ao conflito diagnosticado junto
à Praça Infante D. Henrique (2) - confluência da Rua Cônsul
Dabney e Rua Conselheiro Medeiros – a intervenção centra-
se no reordenamento do entroncamento da Rua Cônsul
Dabney com reperfilamento da Rua Vasco da Gama por
forma a acolher uma via de viragem à esquerda e
correspondente via de inserção no corredor da avenida 25 de
Abril.

Efeitos semelhantes de mitigação de conflitos serão expetáveis na zona do Largo Conde

d´Ávila e Bolama em que se propõe a simplificação dos fluxos (3), suprimindo na totalidade os

conflitos de cruzamento e mantendo apenas pontos de convergência e divergência.

Figura 10 - Saliente-se ainda que será expetável a
redução dos fluxos provenientes da Rua Conselheiro
Medeiros dado que a atual ligação ao Largo Conde
D´Ávila Bolama se propõe agora pedonal, admitindo-
se a utilização em espaço partilhado em apenas dois
quarteirões de forma a manter funções de
abastecimento e acesso local neste arruamento (3).

Atende-se deste modo aos objetivos programáticos de desenvolver uma solução que resolva

os conflitos vivenciados no cruzamento entre a Rua Filipe de Carvalho, Estrada Príncipe

Alberto do Mónaco e Rua Vasco da Gama, garantindo o correto enquadramento da Igreja das

Angustias e respetivo Adro; e de desenvolver uma solução que resolva os conflitos vivenciados

no cruzamento entre a Rua Cônsul Dabney, Rua Conselheiro Medeiros e Avenida 25 de Abril,

garantindo o correto enquadramento do Largo do Infante dom Henrique e do forte de Santa

Cruz.

Atendeu-se à necessidade estabelecida no Programa de intervenção do Concurso de

reorganizar e racionalizar as áreas afetas a estacionamento na área de intervenção, atendendo

à premissa de criação de espaços destinados ao peão mais francos, articulando-se com as

premissas do PUH. No entanto o PUH não prevê parques de estacionamento para a área de

intervenção, pelo que na proposta se procedeu a uma análise atenta da questão no sentido de

se encontrarem soluções para o estacionamento, sabendo que esta é uma das questões que

preocupa a população. Procedeu-se a um levantamento dos lugares formais e delimitados



35

existentes no interior da área de intervenção - 355 lugares - e dos lugares que, não sendo

delimitados são usados - 53. O total de lugares de estacionamento atualmente existentes na

área de intervenção pode ser assumido como de 408 lugares.

Propõe-se o reordenamento do estacionamento ao longo do eixo da Avenida 25 de Abril

suprimindo-o nas bolsas atualmente existentes, retomando a formalização em recorte do lado

Poente da via. Criam-se duas bolsas de maior dimensão nos dois extremos da área de

intervenção, uma no Parque da Alagoa e outra na via a Sul da Igreja das Angústias. No total da

área de intervenção criam-se 428 lugares de estacionamento formais e delimitados, mais do

que os atuais 355, segundo o levantamento de campo efetuado pela equipa. A localização e

número de estacionamentos formais e delimitados previstos na proposta encontra-se

explicitada na tabela seguinte.

Tabela 1 - Localização e número de lugares de estacionamento propostos

Localização dos estacionamentos

propostos

Lugares

existentes a

manter

Lugares

propostos
Total

A1 - Parque da Alagoa 27 87 114

A1 - Junto ao Fayal Sport Club 28 28

A2 - Nascente do Tribunal 16 16

A2 - Sul do Tribunal 14 14

A2 - Norte do Tribunal 31 31

Avenida 25 de Abril e A3 144 144

Estalagem de Santa Cruz 6 6

A4 - Rua Vasco da Gama (táxis) 5 5

A4 - Rua José Azevedo 6 6

A4 - Intervenção segunda fase do

Porto (lugares propostos por essa

intervenção)

32 32

A5 - Rua Filipe de Carvalho (junto à

Igreja das Angústias)
32 32

Total dos estacionamentos

formais e delimitados
428

4. Mobilidade e Segurança Pedonal

Tal como o referido no anexo I aos Termos de Referencia - Programa de Intervenção - A

Frente de Mar da cidade da Horta é caracterizada pela existência de passeios de largura pouco

expressiva, face ao espaço ocupado pela circulação viária. Por outro lado, as ligações e

articulação com os restantes arruamentos nem sempre surge de forma coesa, denotando
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situações de conflito com o tráfego automóvel, ângulos de visibilidade reduzidos, bem como

soluções urbanísticas pouco seguras para o peão.

É, portanto, necessário criar percursos pedonais contínuos, sem sobressaltos nas áreas de

atravessamento pedonais, o que na presente proposta se executa pela elevação de

passadeiras, em toda a área de intervenção. O presente projeto pretende igualmente

desenvolver soluções que prevejam uma racionalização na localização das passadeiras face

aos trajetos e percursos a potenciar, garantindo ângulos de visibilidade que assegurem um

efetivo aumento da segurança rodoviária.

Na presente proposta observaram-se das disposições no que concerne à mobilidade e

segurança pedonal consagradas no Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto, que estabelece o

regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e

edifícios habitacionais. Estas disposições especialmente foram observadas no que diz respeito

ao espaço público, uma vez que nesta fase não existem dados suficientes do interior dos

edifícios para a sua adaptação a esta legislação. A largura das vias e passeios, a altimetria

proposta, a proposta de rampas, escadas e outros acessos teve em conta o disposto no

referido D.L.

Na Planta Geral das Acessibilidades, Circulações e Estacionamento, para além da circulação

viária estabelecem-se os principais canais de circulação pedonal e ciclável, no interior da área

de intervenção. Estabelecem-se também os percursos acessíveis, segundo o estabelecido pelo

D.L. Existem percursos acessíveis exclusivamente pedonais e outros partilhados (pedonais e

cicláveis). Referem-se também os percursos pedonais não acessíveis do ponto de vista do D.L.

O percurso pedonal acessível desenvolve-se desde a área Envolvente ao Tribunal e Novo

Terminal de Passageiros (A2) até ao Largo da Igreja das Angústias (A5). Surge ao longo de

toda a Avenida 25 de Abril no passeio a Nascente e prolonga-se pela Rua Vasco da Gama e

Rua José Azevedo. A passagem em percurso pedonal acessível para a zona pedonal prevista

nas Ruas Conselheiro Medeiros / Rua Walter Bensaúde pode ser feita pelo Canto de Dona

Joana ou em alternativa pelos acessos e circulações do Projeto-Ancora A - Casa da Cultura e

Centro de Congressos.

Prevê-se a existência de um percurso partilhado acessível (pedonal e ciclável) na zona verde

de enquadramento e estadia localizada na margem direita da Ribeira da Conceição, à cota

mais alta deste espaço. A passagem pela ponte da Ribeira para a zona da Praia da Alagoa é

também concretizada por um percurso partilhado acessível. A zona balnear e as áreas de

recreio do Parque da Alagoa situadas nos níveis altimétricos mais baixos são zonas acessíveis.

As zonas de cota mais elevada do Parque da Alagoa e o percurso pedonal à beira-mar são

percursos pedonais não acessíveis, do ponto de vista do D.L.

5. Intervenção no Edificado Existente

Como conceito associado às intervenções que lidam mais especificamente com o conjunto

edificado dentro da área de intervenção do presente concurso, entende-se o conjunto urbano
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da cidade da Horta, na sua componente edificada mas também de espaço não edificado

público e privado, como um organismo dinâmico em transformação ao qual importa garantir a

proteção do seu património de valor, bem como a coesão e funcionalidade das diferentes

espacialidades e funções socioeconómicas, culturais e ambientais que são da sua natureza.

A orientação estratégica para o desenvolvimento da região e da cidade da Horta, com vista ao

fomento do sector turístico, deverá ser sempre imaginada e gerida no tempo enquanto um

projeto sustentável que ao promover desenvolvimento económico, valorize e promova as

diferentes culturas da cidade e o seu tecido social. Por outras palavras, que saiba identificar e

valorizar a génese do local e das suas gentes, proteja e promova esses valores e sobre eles

projete um futuro incluso e participado no sentido de concretizar a cidadania plena dos

habitantes da cidade da Horta.

Na presente proposta avançamos uma metodologia de elencagem do espaço urbano da cidade,

tendo em conta o seu entendimento enquanto 'espaço linear' e 'espaço focal' e através desta

identificamos e abordamos diferentes 'conjuntos urbanos' que se consideram essenciais

estudar para a requalificação da frente mar da cidade da Horta.

Assim dentro da categoria de espaço linear temos as Frentes Urbanas, a preservar e a

consolidar, e dentro da categoria de espaço focal temos Imóveis ou o conjunto destes,

classificados, a classificar ou dissonantes. Ainda dentro da categoria de espaço focal

apresentamos diversas soluções para a revitalização e dinamização de espaços que

consideramos chave para o sucesso da solução global e aos quais chamamos Projetos- âncora.

Enquanto estratégia de abordagem ao edificado assume-se a vontade de preservar ao máximo

aqueles edifícios, elementos construídos e espaços que caracterizam e dignificam o ambiente

urbano da cidade da Horta. Tal avaliação é feita assumindo os critérios vinculados no Plano de

Urbanização da Horta (PUH), bem como no Manual de Restauro e Recuperação / Guia do

Construtor da zona antiga da cidade da Horta (MC).

Por conseguinte, propõe-se a recuperação e reabilitação de edificado para a generalidade dos

casos, embora em algumas situações se proponha a demolição parcial de elementos

dissonantes de determinado edifício para de seguida (re)construir ou ampliar o mesmo

segundo as linhas de consolidação definidas no capitulo das Frentes Urbanas a Consolidar.

Em casos muito específicos, propõe-se a demolição total de edifícios devolutos ou em ruina

para dar lugar a novos valores na cidade.

Segundo o PU existem já um número de edifícios e frentes urbanas que interessa preservar e

valorizar. A presente proposta, para além de incluir tal informação, acrescenta propostas no

sentido da uniformização e consolidação de frentes urbanas, definindo normas a seguir para

diferentes pontos da cidade, bem como propostas para a revitalização de importantes pontos

focais urbanos associados a programas específicos.

FRENTES URBANAS
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ANÁLISE E CRITÉRIOS

Dentro do entendimento do 'espaço linear' temos a problemática das Frentes Urbanas a

Preservar e as Frentes Urbanas a Consolidar.

Uma das características marcantes da cidade da Horta é o facto de grande parte da sua

atividade se ter desenvolvido 'virada para dentro' no sentido de proteção contra os elementos,

especialmente proteção contra as intempéries marítimas e ventos fortes muito frequentes

durante grande parte do ano. Como consequência hoje temos uma cidade cujas frentes

urbanas melhor consolidadas se encontram viradas para o interior da cidade, especialmente ao

longo das ruas com atividade económica melhor desenvolvida e praças mais protagonistas da

vida urbana.

A Avenida 25 de Abril, virada ao mar, a unir os dois portos de acesso à cidade e a correr toda a

extensão longitudinal desta, assume o carácter de via de distribuição automóvel mais

importante dentro do centro histórico da cidade. Paradoxalmente as frentes urbanas que

confinam com esta avenida poderão ser consideradas aquelas que dentro do centro histórico

se encontram mais descaracterizadas, devido ao pobre estado de conservação das edificações

e do seu ambiente urbano próximo, e pela falta de promoção das atividades económicas e de

lazer próprias da 'vida urbana' que conferem dinâmica à cidade.

Por estas razões entende-se essencial adotar uma abordagem holística ao meio urbano que

analise os distintos componentes da cidade de forma integrada e defina estratégias que

abordando as partes mantenha a visão do conjunto que se pretende coeso.

As propostas para as frentes urbanas a consolidar (ac) dentro da área de intervenção passam

por identificar as incongruências na morfologia das frentes edificadas (frentes de vias) para de

seguida propor um entendimento da frente urbana enquanto unidade que deve ser abordada

de forma específica. Através de intervenções tipificadas, para as unidades de frente urbana é

sugerida uma estratégia de abordagem que passa por uma lado pela harmonização de

volumetrias, geometria e alinhamento das fachadas, e por outro pela associação de programas

específicos para o fomento de usos que confiram dinâmica às frentes urbanas e espaço publico

associado.

No que concerne a volumetria das frentes edificadas, depois de analisada a totalidade da área

de intervenção, foram identificadas fundamentalmente duas tipologias base de secção de

quarteirão, ou frente de quarteirão inteira que a caracterizam.

� Secção de edifícios com 3 Pisos ou 2 Pisos mais terceiro piso em Torrinha;

� Secção de edifícios com 4 Pisos ou 3 Pisos mais terceiro piso em Torrinha;

O entendimento da volumetria do edificado não está somente preso ao número de pisos de um

edifício mas também ao espaçamento entre cada um destes pisos. Dentro da área de

intervenção existem vários exemplos de edifícios nobres que em três pisos de elevado vão livre,

vencem mais altura (Cércea) do que um prédio contíguo de carácter mais humilde, ou mais

antigo, que tem 4 pisos ou 3 piso mais um piso com torrinha. Por conseguinte o entendimento

volumétrico da frente urbana que se pretende conservar e/ou consolidar passa por encontrar a

volumetria de um determinado troço de frente urbana, definida pelos seus beirados, cornijas ou
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em alguns casos, varandins. De salientar que a existência esporádica de edifícios com

somente 1 piso não constitui norma dentro da área de intervenção.

Cada troço de frente urbana deverá ser analisado enquanto uma unidade coesa e a existência

de edifícios dissonantes em volumetria não deverá ser utilizada como precedente legitimando o

aumento exponencial da altura média edificada de um troço de frente urbana.

RE)CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E DEMOLIÇÃO

Utilizando os critérios atrás definidos para o entendimento das volumetrias das frentes urbanas,

serão identificados os casos onde importa intervir para a consolidação da frente urbana. A sua

retificação volumétrica passará na maioria dos casos por reconstruir uma cobertura (com ou

sem torrinha), consolidar um remate de telhado em beirado ou murete, ou mesmo propor

construir um novo piso para vencer espaço em altura e deste modo consolidar a volumetria da

frente urbana.

Existem dois tipos de situação em que se propõe demolições do edificado: o caso onde os

edifícios existentes estão em estado de abandono e não constituem valor arquitetónico que

importe preservar e a sua localização constitui uma oportunidade para a proposta; o caso onde

a construção de edifícios novos surge como parte essencial da estratégia de revitalização do

meio urbano e onde a maioria dos edifícios propostos construir será implantada em

logradouros (traseiras de lotes) ou serão assumidas como operações de ampliação de edifícios

existentes.

PROPOSTAS PARA AS FRENTES URBANAS

O presente estudo propõe como normativas complementares ao PU, as seguintes tipificações

de intervenção para a consolidação das frentes urbanas da área de intervenção:

ac1 INTERVENÇÃO TIPO 1 (2PISOS + TORRINHA)

Consolidação da volumetria edificada da frente urbana pela cércea do 2º piso. Admite Torre,

Torrinha ou Gateira nos casos da existência de edifícios adjacentes com maior volumetria

medida no pano da fachada.

Figura 11 - Frente a consolidar tipologia ac1
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ac2 INTERVENÇÃO TIPO 2 (3PISOS + TORRINHA)

Consolidação da volumetria edificada da frente urbana pela cércea do 3º piso. Admite Torre,

Torrinha ou Gateira nos casos da existência de edifícios adjacentes com maior volumetria

medida no pano da fachada.

Figura 12 - Frente a consolidar tipologia ac2

ac3 INTERVENÇÃO TIPO 3 (1/2PISO + 2PISOS + TORRINHA)

Consolidação da volumetria edificada da frente urbana pela cércea do 3º piso. Situações onde

o piso térreo se encontra a meia altura da cota da Av. 25 Abril. Admite Torre, Torrinha ou

Gateira nos casos da existência de edifícios adjacentes com maior volumetria medida no pano

da fachada.

Figura 13 - Frente a consolidar tipologia ac3.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Frentes Urbanas a Consolidar - São propostas enquanto frentes urbanas a consolidar dentro

da área de intervenção, os seguintes espaços lineares:

Frente urbana da Rua das Angustias, desde o nº 60 ao nº 70

Intervenção tipo 1: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 2º piso; Admite

edifícios com 2 pisos e 2 pisos mais 1 piso em torrinha (Admite excecionalmente edifícios com

3 pisos).
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São elementos específicos desta frente urbana os seguintes: nº 60 e 62 -PROJECTO ANCORA

G - EDIFÍCIOS DE APOIO À IGREJA DAS ANGÚSTIAS - admite a introdução de novo piso em

torrinha; nº 64 e nº 66 -Edifícios a classificar; n ºpolicia localizado entre estes últimos -Edifício

dissonante ED5 admite intervenção profunda à sua arquitetura;

Frente urbana desde o nº 70 da Rua das Angustias ao nº48 da Rua Vasco da Gama

Intervenção tipo 2: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 3º piso; Admite

edifícios com 3 pisos e 3 pisos mais 1 piso em torrinha (Admite excecionalmente edifícios com

4 pisos e em situação de gaveto admite edifícios com 2 pisos mais 1 piso em torrinha).

São elementos específicos desta frente urbana os seguintes: Rua Vasco da Gama nº 4 -Admite

a introdução de novo piso em torrinha; nº 22 -Admite a introdução de novo piso mais um piso

em torrinha; nº 28 -Edifício a classificar; nº 32 ao nº 40 - Admitem a introdução de novo piso

mais um piso em torrinha; nº 46 - Edifício a classificar.

Frente urbana da Avenida 25 de Abril, ALÇADOS NASCENTE desde o nº 1 ao nº 11 da

Rua Conselheiro Medeiros

Intervenção tipo 2: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 3º piso; Admite

edifícios com 3 pisos e 3 pisos mais 1 piso em torrinha.

São elementos específicos desta frente urbana os seguintes alçados nascente da Rua

Conselheiro Medeiros: nº 1- Edifício a classificar; nº3 e nº5 - Admite a introdução de novo piso

mais um piso em torrinha; nº7 - PROJECTO ANCORA A - CASA DA CULTURA E CENTRO DE

CONGRESSOS - admite a introdução de novo edifício com 3 piso de cércea idêntica ao edifício

do Banco de Portugal; nº11 - Edifício a classificar (Banco de Portugal).

Frente urbana da Avenida 25 de Abril, ALÇADOS NASCENTE desde o nº 21 da Rua

Conselheiro Medeiros ao nº 11 da Rua Walter Bensaúde

PROJETO ANCORA C - CONSOLIDAÇÃO ZONA COMERCIAL E INCUBADORA DE

EMPRESAS

Intervenção tipo 2: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 3º piso; Admite

edifícios com 3 pisos e 3 pisos mais 1 piso em torrinha (Admite excecionalmente edifícios com

2 pisos mais 1 piso em torrinha no nº33 e 35 da Rua Conselheiro Medeiros).

São elementos específicos desta frente urbana os seguintes alçados nascente: nº 21 ao nº33

da Rua Conselheiro Medeiros - Edifícios novos ou ampliação de edifícios existentes edificados

numa faixa de 8 a 10metros de profundidade que usam a oportunidade criada pela existência

de logradouros com garagens e outras construções de menor interesse para consolidar uma

frente urbana comercial e de serviços, enquanto extensão das ruas comerciais interiores e

virada à frente de mar; nº33 e nº35 da Rua Conselheiro Medeiros -Edifícios de dois pisos com

bastante presença urbana que não são ampliados em altura mas somente consolidada e sua
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cobertura; nº 1 ao nº 9 da Rua Walter Bensaúde - Consolidação dos edifícios existentes

através de intervenções ao nível das coberturas; nº 7 ao nº 11 da Rua Walter Bensaúde -

Edifícios devolutos e em ruina. Admite-se intervenção idêntica ao nº 21 ao nº33 da Rua

Conselheiro Medeiros (Os edifícios nº9 e nº11 que tem frente para a Rua Walter Bensaúde

consta como edifícios a classificar)

Frente urbana da Avenida 25 de Abril, ALÇADOS NASCENTE desde o nº 21 da Rua

Walter Bensaúde ao nº 4 do Largo Duque D'Avila e Bolama

Intervenção tipo 2: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 3º piso; Admite

edifícios com 3 pisos e 3 pisos mais 1 piso em torrinha.

São elementos específicos desta frente urbana os seguintes alçados nascente do Largo Duque

D'Avila e Bolama: nº 1A - Admite a introdução de novo piso; nº 3 - Admite a introdução de novo

piso mais um piso em torrinha.

Frente urbana da Avenida 25 de Abril, ALÇADOS NASCENTE desde o nº 1 ao nº 13 da

Rua Serpa Pinto

Intervenção tipo 3: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 3º piso; Situação

urbana especifica onde o piso térreo se encontra a meia altura da cota da Av. 25 Abril; Admite

edifícios com 3 pisos e 3 pisos mais 1 piso em torrinha (Admite excecionalmente edifícios com

4 pisos)

São elementos específicos desta frente urbana os seguintes alçados nascente da Rua Serpa

Pinto: nº 1 - PROJECTO ÂNCORA D - HOTEL DE CHARME - Reabilitação integral e

conversão para novo uso; nº 3 -Edifício em ruina admite a introdução de novo piso mais um

piso em torrinha; nº5 -Admite a introdução de novo piso; nº7 -Admite intervenção na cobertura

mais torrinha; nº11 -Admite intervenção para consolidar com edifício confinante a norte.

Frente urbana da Avenida 25 de Abril, ALÇADOS NASCENTE desde o nº 15A ao nº 41 da

Rua Serpa Pinto (Também nº 14 da Rua Conselheiro Miguel da Silveira)

Intervenção tipo 2: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 3º piso; Admite

edifícios com 3 pisos e 3 pisos mais 1 piso em torrinha (Admite excecionalmente edifícios com

5 pisos no caso do nº21 da Rua Serpa Pinto e do nº 12 da Rua Conselheiro Miguel da Silveira )

São elementos específicos desta frente urbana os seguintes alçados nascente da Rua Serpa

Pinto: nº15A - Ampliação de edifício existente admite a introdução de 1 novo piso mais um piso

em torrinha; nº17 -Admite a introdução de 2 novos pisos mais um piso em torrinha; nº19 -

Ampliação de edifício existente recuado para alinhar com fachadas, admite a introdução de 2

novos pisos mais um piso em torrinha; nº21 -Edifício dissonante ED2; nº23 ao nº33 -Edifícios

novos edificados numa faixa de 8metros de profundidade que usam a oportunidade criada pela

existência de logradouros com garagens e outras construções de menor interesse para

consolidar uma frente urbana comercial e de serviços, enquanto extensão das ruas comerciais

interiores e virada à frente de mar; nº 11 da Rua Conselheiro Miguel da Silveira -Admite edifício
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novo com 3 pisos mais um piso em torrinha; nº12 da Rua Conselheiro Miguel da Silveira -

Edifício dissonante ED1; nº14 da Rua Conselheiro Miguel da Silveira -Admite a introdução de 1

novo piso mais um piso em torrinha.

Frente urbana da Rua Conselheiro Miguel da Silveira, desde o nº 15 ao nº 42

Intervenção tipo 1: Consolidação da volumetria edificada pela cércea do 2º piso; Admite

edifícios com 2 pisos e 2 pisos mais 1 piso em torrinha (Admite excecionalmente edifícios com

1 pisos no nº 42).

São elementos específicos desta frente urbana os seguintes: nº 16 -Admite reconstrução total

com a introdução de mais um piso em torrinha; nº18 -Admite a introdução de mais um piso em

torrinha; Alçado nascente do nº1 do Largo do Bispo Alexandre - Admite a construção de edifício

novo que usa a oportunidade criada pela existência de logradouros com garagens e outras

construções de menor interesse para consolidar a frente urbana; nº20 e nº20A - Admite a

introdução de mais um piso em torrinha; nº24 e nº25 - PROJECTO ÂNCORA E - CENTRO DE

GASTRONOMIA REGIONAL E RESTAURAÇÃO - Construção de dois edifícios novos com 2

pisos mais um piso em torrinha; nº26 - Pela dissonância dos elementos e da geometria da sua

fachada principal, adjacente ao Projeto Ancora E, admite-se uma intervenção profunda na sua

fachada no sentido de regularizar proporções e materiais da mesma (Conforme desenhos de

pormenor do Projeto Ancora E); nº27 e nº30A -Admitem a introdução de mais um piso em

torrinha; nº37 e nº38 -Edifícios em ruina, -Admitem reconstrução total com a introdução de 1

novo piso mais um piso em torrinha.

Frentes Urbanas a Preservar - São propostas enquanto frentes urbanas a preservar dentro da

área de intervenção, aquelas descritas em sede do Plano de Urbanização da Cidade da Horta.

Outras intervenções em frentes urbanas

Para além das intervenções estruturantes atrás descritas entendemos necessário promover as

seguintes intervenções específicas em toda área de intervenção, seguindo os parâmetros

descritos pelo Plano de Urbanização da Cidade da Horta bem como pelo Manual de Restauro e

Recuperação / Guia do Construtor da zona antiga da cidade da Horta.

Infraestruturas de abastecimento visíveis - Deverão ser executadas subterrâneas todas as

cablagens de fornecimento de eletricidade, telefones e outros serviços, que de momento se

encontram fixas às fachadas da maior parte dos edifícios do centro histórico. Deverão ser

subterrâneas até ao encontro do limite do lote e a partir desse ponto seguirem em tubagem

própria (corete) pelo interior do edifício ou nos casos em que tal se demonstre de difícil

execução, fixas ao exterior do edifício em tubagem própria isolada.

Reclamos de publicidade - Devem ser adoçados ao plano da fachada e não perpendiculares a

este.
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Aparelhos de ar condicionado e Antenas - Devem ser localizados de maneira que não fiquem

visíveis desde o espaço público, localizados em logradouros ou no alçado tardoz.

Será importante ter em atenção a harmonização dos seguintes elementos de construção para

que se garanta a preservação da imagem da cidade histórica:

Rebocos, pinturas e cores - Escolha de tintas e cores adequadas à imagem da cidade histórica;

Revestimentos de cobertura e fachada - Deverão ser observados os estudos elaborados que

promovem a utilização dos materiais tradicionais na construção ou reabilitação do parque

edificado.

Geometria de vãos e caixilhos - Evitar a introdução de caixilharias em materiais modernos que

não a tradicional madeira pintada, bem como evitar a introdução de desenhos de caixilharias

em dissonância com aqueles tradicionais;

Frentes comerciais - Não permitir a remodelação profunda da geometria e compasso das

fachadas dos pisos inferiores em dissonância com os pisos superiores e edifícios adjacentes.

PROJECTOS ÂNCORA (PA), EDIFÍCIOS NOVOS, EDIFÍCIOS
DISSONANTES E A CLASSIFICAR

Dentro do entendimento de 'espaço focal' surgem as propostas para os Projetos Âncora e para

a nova edificação e a identificação dos edifícios considerados dissonantes com respetivas

estratégias de intervenção.

Os projetos-âncora são propostos no presente estudo, enquanto projetos chave de

alavancamento de uma solução de desenvolvimento para a cidade que se pretende holística,

não só fomentado a renovação do parque urbano existente mas também a revitalização

socioeconómica de pontos chave da cidade.

Os edifícios novos compreendidos no presente estudo vêm a constituir a parte edificada de

novas funcionalidades propostas e aproveitar oportunidades para ampliar antigas funções,

como é o caso do edifício do bar da marina, balneário e lavandaria. Tanto os projetos-ancora

como os edifícios novos já foram descritos anteriormente em 3.1. e 3.2., receptivamente.

EDIFÍCIOS DISSONANTES (ED)

Para além das intervenções atrás descritas entende o presente estudo que determinados

edifícios são considerados dissonantes pelas suas características físicas grandemente

contrastantes com a sua envolvente e com o entendimento que o presente faz das frentes

urbanas a preservar e consolidar, bem como estando em total desacordo com as diretrizes

preconizadas no PUH, e Manual de Restauro e Recuperação / Guia do Construtor da zona

antiga da cidade da Horta.

EDIFÍCIO DISSONANTE ED1 - Rua Conselheiro Miguel da Silveira nº12

Análise: Dissonância geral com as construções da “Frente de Mar”; Volumetria com impacto

negativo na envolvente; Estilo "hibrido" nas guardas das varandas entre o corpo central e os

corpos laterais recuados; Guardas e consolas de varanda degradadas.
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PROPOSTA: Beneficiação geral dos elementos da fachada. As guardas das varandas deverão

ser em ferro metalizado pintado à cor branca. Pintura exterior do edifício à cor branca em

harmonia com a envolvente e em sintonia com os regulamentos vigentes que privilegiam o

branco para o pano da fachada.

EDIFÍCIO DISSONANTE ED2 - Rua Serpa Pinto nº21

Análise: Dissonância com as construções da “Frente de Mar”; Volumetria com impacto negativo

na envolvente; Recuos em relação à linha das fachadas adjacentes; Pinturas e rebocos

degradados; Elementos estruturais (vergas de vão) em acentuado estado de degradação a

exigir intervenção urgente.

PROPOSTA: Consolidação dos elementos estruturais degradados; Beneficiação geral dos

elementos da fachada. As guardas das varandas deverão ser em ferro metalizado pintado à cor

branca. Pintura exterior do edifício à cor branca em harmonia com a envolvente e em sintonia

com os regulamentos vigentes que privilegiam o branco para o pano da fachada.

EDIFÍCIO DISSONANTE ED3 - Rua Conselheiro Medeiros nº13

Análise: Dissonância com as construções da “Frente de Mar”; Volumetria com impacto negativo

na envolvente; Recuos em relação à linha das fachadas adjacentes.

PROPOSTA: Pintura exterior do edifício à cor Branca em harmonia com a envolvente e em

sintonia com os regulamentos vigentes que privilegiam o branco para o pano da fachada.

Revisão da cromática do muro de pedra do piso térreo.

EDIFÍCIO DISSONANTE ED4 - Confrontação da Capitania do Porto da Horta

Análise: Dissonância pela solução cromática escolhida e alguns elementos da fachada

nomeadamente caixilharias, formas, materiais e respetivas cores

PROPOSTA: Pintura exterior do edifício à cor Branca em harmonia com a envolvente e em

sintonia com os regulamentos vigentes que privilegiam o branco para o pano da fachada.

Revisão da cromática dos vãos e eventual substituição da caixilharia.

EDIFÍCIO DISSONANTE ED5 - Rua das Angustias localizado entre o nº 64 e o nº 66 que são

edifícios a classificar.

Análise: Dissonância com as construções da “Frente de Mar"; Pilares redondos à vista e galeria

que provoca descontinuidade do alinhamento dos panos de fachada; Montra envidraçada

excessivamente grande; Fenestração do 1º Andar inapropriada; Extensão de pilares para o

terraço; Degradação localizada de rebocos e pinturas; Cablagem elétrica e/ou telefónica.

PROPOSTA: Admitida construção de parede avançada integrando pilares e novas montras;

(integração do espaço de galeria no espaço da loja); Redesenho da fenestração do 1º Andar
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em solução compatível com o novo desenho do R/CH e em sintonia com os edifícios

adjacentes; Admitida construção de 1torrinha e platibanda de remate ou beirado com cornija

simples.

EDIFÍCIOS A CLASSIFICAR

São propostos enquanto edifícios a classificar dentro da área de intervenção, aqueles descritos

em sede do Plano de Urbanização da Cidade da Horta.

6. Faseamento da proposta

Em termos de faseamento da proposta são consideradas duas fases:

� Primeira fase de intervenção - Inclui a intervenção no espaço público que necessita de

uma progressão e continuidade para que se obtenha uma leitura integrada e coesa da

requalificação da Frente Mar;

� Segunda fase de intervenção - que comtempla intervenções que, apesar de

importantes, não são determinantes para a leitura do conjunto como uma unidade.

Também em termos de intervenção no edificado se poderá escalonar a intervenção em duas

fases, especialmente no que diz respeito aos projetos-ancora e edifícios novos propostos. A

primeira fase integra os projetos-ancora que são determinantes para a alavancagem

económica, social e cultural do tecido urbano. Na segunda fase incluem-se aqueles que sendo

importantes para essa impulsão, não estão tão relacionados com a intervenção em espaço

público e por isso deles não depende (pelo menos tão diretamente) o sucesso global da

intervenção.

No entanto, e uma vez que uma parte dos projetos-ancora se encontra associada à iniciativa

privada, a sua inclusão ao nível de um estudo de conceção como este numa segunda fase não

impede que estes transitem para a primeira, caso surjam investidores interessados na

implementação desta ideias com maior brevidade.

Tal como já foi referido a intervenção que se concretiza na própria Frente Mar, de

reabilitação das vias principais no interior da área de intervenção (Avenida 25 de Abril, Rua

Vasco da Gama, e Rua José Azevedo) deverá ser vista como uma unidade, para que se

possam resolver os problemas de circulação viária e pedonal, ciclável e estacionamentos a que

a presente proposta pretende dar repostas. Sendo assim é difícil definir espacialmente um

faseamento temporal estanque na intervenção em espaço público, até porque este se encontra

intimamente ligado à construção de infraestruturas que apresentam continuidade espacial.

Considera-se por isso que a intervenção nestas áreas deverá ser integrada na fase 1.

Assim, as intervenções-chave a concretizar, que fazem parte da Fase1 são:

� Intervenção na Avenida 25 de Abril e construção de ciclovia;
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� Intervenção na Rua Vasco da Gama / Rua José Azevedo e resolução de conflitos

viários promovendo também a criação de zonas de esplanada afetas ao Peter;

� Intervenção na envolvente à Igreja das Angústias e resolução de conflitos viários e

estacionamento;

� Reperfilamento da Rua Conselheiro Medeiros / Rua Vasco da Gama nas imediações

da Rua Consul Dabney e Praça Infante D. Henrique para resolução de conflitos viários;

� Intervenção da rotunda do Porto Novo e envolvente;

� Percurso pedonal à beira-mar;

� Espaço de Eventos ao Ar Livre (Projeto-Ancora B) na Praça Central. Esta intervenção

envolve a construção de uma grande zona de estadia em plataforma que inclua área

para a realização de espetáculos, quiosques, esplanadas e zonas verdes. Corresponde

à Porta de D. Joana.

� Construção de plataformas associadas às restantes portas e respetivas zonas de

estadia;

� Parque de Desenvolvimento de Agricultura Biológica e hortas biológicas (Projeto-

Ancora F) no Parque da Alagoa. Este projeto envolve a criação de condições para a

experimentação em agricultura biológica, hortas biológicas, recuperação do parque

urbano, criação de um anfiteatro relvado e construção de zonas de estadia e de um

restaurante e loja biológica.

� Construção de piscina oceânica na Praia da Alagoa. Este projeto poderá criar

condições de atratividade nesta zona e revitalizar a zona balnear, proporcionando

também uma cortina visual em relação ao molhe.

Na primeira fase resolvem-se os conflitos viários presentes, proporciona-se a existência de

condições mais franca para a circulação pedonal e ciclável, constroem-se zonas de estadia, a

ciclovia e o percurso pedonal à beira-mar e resolvem-se problemas de estacionamento.

As intervenções a concretizar em espaço público na Fase 2 são:

� Recuperação do largo do Infante D. Henrique e envolvente ao Forte de Santa Cruz em

termos de espaço público, zonas verdes e pavimentadas;

� Enquadramento do Clube Naval com criação de zonas de estadia em diversos níveis

altimétricos;

� Criação de zona pedonal comercial em troços da Rua Conselheiro Medeiros/ Rua

Walter Bensaúde/ Canto de Dona Joana.

Na segunda fase cria-se a zona pedonal interior e procede-se à recuperação das zonas verdes

e pavimentadas do Largo do Infante D. Henrique e do Forte de Santa Cruz. Procede-se

também ao enquadramento do Clube Naval com criação de zonas de estadia.
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Em termos de intervenções no edificado propõe-se que os seguintes projetos sejam integrados

na Fase 1:

� Casa da Cultura e Centro de Congressos;

� Edifícios de apoio à Igreja das Angústias;

� Construção de apoio de praia na Praia da Alagoa;

� Restaurante e loja de produtos biológicos;

� Remodelação do bar da marina e balneários / lavandarias.

A Casa da Cultura e Centro de Congressos tem um importante papel focal e dinamizador do

espaço publico no seu todo, pelo que deve ser concretizada na primeira fase de intervenção. O

Edifício de Apoio à Igreja das Angústias serve para albergar os usos que serão inviabilizados

com a construção do estacionamento na Rua Filipe de Carvalho pelo que também deverá ser

integrada na primeira fase. A construção dos três edifícios novos está intimamente relacionada

com as intervenções que se propõem na primeira fase, pelo que também devem ser incluídos

na primeira fase.

Na fase 2 poderão ser integrados os seguintes projetos:

� Consolidação de zona comercial e incubadora de empresas;

� Hotel de Charme;

� Centro de Gastronomia Regional.

Todas as intervenções constantes desta Proposta encontram-se medidas no Quadro-Resumo

de áreas (B) e contabilizadas na Estimativa do Custo Total da Intervenção (C), onde se

identificam as formas de financiamento preconizadas para a sua concretização.
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B. QUADRO RESUMO DE ÁREAS

Artº nº Designação U.m Quant.

1 Área de circulação viária m2 13593,00

2 Área de circulação viária condicionada m2 2330,00

3 Área de estacionamento m2 7811,00

4 Área de passeios – circulação m2 17949,00

5 Ciclovia ml 2580,00

6 Zonas de estadia m2 7088,00

6.1 Plataformas / portas vg 4

7 Área de espaços verdes m2 51915,00

8 Equipamento e mobiliário urbano vg

9 Projetos Âncora 4475,00

Casa da Cultura m2 1215,00

Consolidação de zona comercial e serviços m2 2100,00

Hotel de charme m2 560,00

Centro de gastronomia m2 600,00

Edifícios de apoio à Igreja m2 576,00

10 Edifícios Novos

Apoio de praia e piscina oceânica vg 1

Restaurante e loja produtos biológicos m2 400,00

Bar da marina, balneários e lavandaria m2 950,00
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C. ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA INTERVENÇÃO

A estimativa do custo total da intervenção, tendo em atenção a fase em que se encontram as

ideias apresentadas nesta proposta, ascende ao valor global de 8,1 milhões de euros.

Obviamente, na fase em que os projetos se encontram, estes valores são apenas indicadores

que terão de ser aferidos e consolidados em fase de projeto de execução. Contudo, foram

elementos essenciais para determinar a sustentabilidade da proposta, procurando garantir que

o conteúdo estratégico não se sobrepõe à capacidade efetiva de concretização.

No momento em que esta proposta é apresentada existem diversas incógnitas que são

ponderosas:

Em primeiro lugar a evolução nos próximos anos das receitas municipais. A resposta a esta

questão, que de momento ninguém tem condições de dar, é fundamental para determinar uma

margem razoável de meios financeiros para a concretização dos investimentos. Como medida

precautiva, considerou-se que a crise será prolongada, pelo que os recursos ao nível municipal

devem situar-se ao nível dos disponíveis entre 2010 e 2012, sendo certo que deste último ano

ainda não se conhecem as contas.

Os recursos do próximo quadro de apoio financeiro comunitário estão ainda longe de estar

atribuídos e muito menos de estar alocados a medidas específicas no quadro do futuro

Programa Regional. Pelo que é praticamente impossível, nesta fase, descortinar se parte dos

projetos considerados na proposta poderão vir ou não a ser contemplados por apoios externos

ao tradicional bolo contratualizado com os municípios.

A crise que atualmente se atravessa será debelada a curto, a médio ou a longo prazo? Esta é

outra incógnita que poderá influenciar e muito a potencial apetência pelos privados na sua

participação direta nos empreendimentos previstos na proposta ou ainda em parcerias com o

setor público.

Por isso, mais que determinar com precisão eventuais parceiros ou acesso a determinados

financiamentos, apresenta-se nesta proposta uma metodologia de dinamização do Projeto de

Requalificação da Frente de Mar da Cidade da Horta, que assenta nos seguintes princípios:

A - Conforme se indicou no primeiro ponto desta proposta, a sua sustentabilidade passa por

uma contenção do investimento – contemplando sempre que possível a reutilização de

equipamentos atualmente devolutos ou parcialmente ocupados – bem como pela conceção dos

projetos de molde a que os custos posteriores de uso e manutenção sejam os mais baixos

possíveis. Para esse efeito, em fase de desenvolvimento do projeto serão estudadas as

potenciais alternativas de instalação dos projetos previstos nos grupos 9 e 10, podendo a sua

atual localização vir a ser alterada se existirem soluções económicas e financeiras mais

adequadas.

B – Os programas previstos para os investimentos de carater público (em especial a Casa da

Cultura e os edifícios de apoio à Igreja) serão concebidos com a participação de potenciais

utilizadores finais, tendo em vista estabelecer acordos prévios que garantam a dinâmica de uso

e uma parceria efetiva em relação aos custos de utilização e manutenção, cujo suporte público
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se pretende tendencialmente nulo. Para esse efeito será desenvolvido em conjunto com o

município um programa prévio de ocupação tendo em conta os agentes a envolver, o qual

deverá ser concertado e desenhado com a participação dos que vierem a demonstrar um

comprometimento efetivo com o processo.

C – Os projetos de caráter privado, serão também eles avaliados, no que respeita ao programa

de ocupação e condições de participação, com as entidades privadas interessadas, sejam elas

de representação coletiva, como é o caso da Câmara de Comércio e Indústria da Horta, sejam

empresas e investidores privados. A sua dinamização deverá ser conjunta, tendo em vista

apoiar o envolvimento privado com o máximo possível de suporte público.

D – Os projetos que envolvem entidades regionais, como por exemplo o Bar da Marina,

balneários e lavandaria, mas também o percurso à beira mar e outros que implicarão uma

concertação prévia coma as entidades envolvidas, de que a Portos dos Açores SA é

certamente uma delas, serão alvo de procedimento similar.

Esta metodologia poderá atingir resultados de contenção, que no entanto, esta proposta para a

Requalificação da Frente de Mar, desde já, garante. Na verdade a estimativa determinada pela

equipa concorrente assegura um princípio básico: a de que o Projeto de Requalificação não

deverá consumir, no seu prazo de execução, mais que 20% das capacidades de investimento

municipal determinadas pelos seus instrumentos de gestão. Os quais (não se dispõe do valor

de 2012) estão patentes no quadro seguinte:

Capacidade de Investimento Municipal

Ano de Gestão Despesas de Investimento % Despesa Global

2011 2.109.000 € 19,8%

2010 2.086.000 € 18,8%

2009 4.259.000 € 31,8%

Sendo assim, o valor médio anual de suporte para com este projeto por parte do Município não

deveria ser superior a 400 mil euros, embora, se fosse assumida a média dos três anos, se

pudesse pressupor um valor mais próximo dos 500 mil euros.

Contudo, mesmo assumindo o valor dos anos de crise, e tendo em conta o valor estimado para

suporte municipal (ver quadro seguinte), o prazo de execução total máximo deverá ser de 6

anos, isto é, o período de vigência do próximo QRER. Ora isso corresponde a um dos objetivos

naturais, o de poder contemplar um prazo célere na sua concretização.

Por último, uma nota relativa ao suporte potencial dos investimentos, tais como eles se

apresentam no quadro da página seguinte:
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Distribuição da Cobertura Financeira

Entidade Valor de Investimento % do Investimento Global

Município 2.391.000 € 29,5%

Apoio externo 2.340.000 € 28,9%

Entidades Regionais 333.000 € 4,1%

Entidades Privadas 3.042.300 € 37,5%

Ao município caberá um pouco menos de 30% do esforço global, que completado pelo apoio

externo de candidatura ao QRER, deverá atingir cerca de 55%.

As entidades privadas tomarão cerca de 38% do esforço financeiro previsto.
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s:

N
as
zo
na
s
de
es
ta
di
a
ex
is
te
m
es
pl
a
na
d
as
e
qu
io
sq
ue
s
m
od
ul
a
re
s
qu
e
se
co
ns
id
e
ra
ra
m
co
m
o
in
ve
st
im
en
to
pr
iv
ad
o
.

O
in
ve
st
im
en
to
do
B
ar
da
M
ar
in
a,
ba
ln
e
ár
io
s
e
la
va
nd
ar
ia
fo
i
co
ns
id
er
ad
o
m
et
a
de
a
ca
rg
o
da
A
dm
in
is
tr
a
çã
o
do
s
P
or
to
s
do
s
A
ço
re
s
S
A
e
m
et
a
de
pr
iv
ad
a,

um
a
ve
z
qu
e
o
ba
r
po
de
se
r
co
nc
ed
id
o
em

ex
pl
o
ra
çã
o.
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