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FRENTES URBANAS EXISTENTES

Frente urbana a preservar
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EDIFICADO EXISTENTE

EDIFÍCIOS DISSONANTES

EDIFICÍOS CLASSIFICADOS E/OU A CLASSIFICAR

EDIFÍCIOS DE CONJUNTO

EDIFÍCIOS DISSONANTES

ELEMENTOS DISSONANTES

EDIFÍCIOS DEV0LUTOS

Montra que rompe o piso térreo do edifício
desalinhando os vãos.

EDIFÍCIOS DEVOLUTOS
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TIPIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES

EDIFÍCIOS CLASSIFICADOS E/OU A

CLASSIFICAR - Edifícios de características

singulares e elevado valor arquitectónico e

histórico;

EDIFÍCIOS DE CONJUNTO - Edifícios sem

valor intríseco específico, salvo o que resulta

da sua contribuição ao acompanhamento de

outros edifícios, constituindo assim  conjunto

sque materializam o cenário urbano;

EDIFÍCIOS DISSONANTES - Aqueles que pela

sua composição, volumetria ou cores entram

em conflito com os edifícios confinantes e com

o espaço urbano;

EDIFÍCIOS DEVOLUTOS - Edifícios que se

encontram em mau estado de conservação e

desocupados;

GRAUS DE INTERVENÇÃO

RESTAURO - Acções e obras especialiazadas

necessárias à conservação e consolidação de

uma edificação, assim como à preservação

ou reposição da sua concepção original ou

correspondente aos momentos mais

significativos da sua história;

REABILITAÇÃO - Acções e obras destinadas à

recuperação de uma edificação, resolvendo

anomalias construtivas, fucnionais, higiénicas

e de segurança, procedendo a uma

modernização que melhore o seu

desempenho até próximo dos actuais níveis

de exigência, com eventual reorganização do

espaço interior e manutenção da concepção

original do espaço estrutural básico e do

aspecto exterior;
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FRENTES URBANAS A PRESERVAR

Equipamento de avac colocado no alçado
principal do edifício

Embasamento parcialmente revestido com outro
material dissonante

Revestimento parcial de fachada com material
dissonante

Molduras de vãos dissonantes Molduras de vãos dissonantesvaranda dissonante

Embasamento pintado com cores
diferentes entre pisos
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EDIFÍCIOS A DEMOLIR

BENEFICIAÇÃO - Acções e obras destinadas à

qualificação de um edifício visando a

reaquisição da sua coerencia arquitectónica,

adulterada, ou a melhoria da sua integração

urbana através da modificação da

composição, volumetria, materiais ou cores;

SUBSTITUIÇÃO - Acções e obras necessárias

à construção total ou parcial de um edifício

em local previamente construído,

permitindo-se, sempre que a proposta o

justifique, acções de reestruturação fundiária

e novos parâmetros urbanísticos e polígono

de implantação;

DEMOLIÇÃO - Obras de destruição de uma

edificação (ou anexo) existente sem previsão

de construção (ou anexo) nova.

FRENTES URBANAS

A PRESERVAR - Frente urbana com

alinhamentos bem definidos,

maioritariamente constituída por edifícios de

conjunto, a classificar ou classificados

A CONSOLIDAR - Frente urbana com

alinhamentos irregulares, definidos

maioritariamente por muros de limite tardoz

de propriedades, incluindo por vezes também

edifícios devolutos,  dissonantes, logradouros

livres de construção ou com anexos.

EDIFÍCIOS NOVOS

De acordo com os objectivos do Plano de

Urbanização da Horta, identificaram-se os

edifícios devolutos existentes na área de

intervenção a reabilitar, no sentido de propor

a implementação de novos usos que

potenciem a sua utilização pela comunidade e

a animação do centro histórico, como é o

caso do novo Posto de Turismo.

No sentido de minimizar o seu impacte

negativo, propõe-se para estes edifícios:

- Cumprimento do  Manual de Restauro e

Recuperação/Guia do Construtor - Zona

Antiga da Cidade da Horta, designadamente

através da alteração de pinturas, materiais

de construção, eliminação de corpos

salientes;

- Identificação de construções ilegais a

demolir.

Elemento publicitário dissonante

Idetificaram-se um conjunto de elementos

construtivos dissonantes, de acordo com o

Manual de Restauro e Recuperação/Guia do

Construtor - Zona Antiga da Cidade da

Horta. Propõe-se uma intervenção de

requalificação e homogeneização das

frentes urbanas ao nível cromático, painéis

publicitários, localização de aparelhos de ar

condicionado, ocupação de via pública, etc.
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Frente urbana caracterizada pela existência de um vazio
consituido por um logradouro, e por armazém que não contribui
para o correcto enquadramento urbanístico da Igreja da
Angústias. Propõe-se a demolição do armazém e consequente
construção de um edifício alinhado com os os outros edifícios
existentes na frente urbana

F11 Frente urbana marcada por uma forte irregularidade do seu
traçado, e pela existência de uma série de edifícios dissonantes,
correpondentes em grande parte dos casos a garagens ou
anexos. Propõe-se a demolição de alguns desses edifícios
dissonantes de modo a obter o espaço necessário para a
construção de uma nova frente urbana, constituida por edifícios
para equipamentos, habitação e comércio.

F13 Frente urbana marcada pela existência de uma série de edifícios
dissonantes, relativamente recentes, onde se propõem a
contrução de novos edifícios de habitação e comércio nos
espaços intersticiais existentes.

F14 Frente urbana caracterizada pela existência de logradouros
relativamente livres de construção, um edifício dissonante de 5
pisos, e uma edifício devoluto. Propõem-se a construção de um
novo edifício para Pousada de Juventude nesse logradouro livre,
que procura minimizar o impacto negativo do edifício dissonate,
e a reabilitação do edifício devoluto para novo Posto de
Turismo, criando-se assim novos elementos geradores de vida
urbana.
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Equipamento urbano dissonante

Área de construção:570m²
Nº pisos: 2

Edfício de habitação/comércio proposto
em logradouro livre com demolição de armazxém

Área de construção:480m²
Nº pisos: 2

Área de construção:2100m²
Nº pisos: 2/3

Edfícios de habitação/comércio propostos
em logradouros com anexos existentes a demolir

Edfício para "Centro de Documentação Oceanográfico"
em logradouros com anexos existentes a demolir

Edifícios de habitação propostos em
preenchimento de espaços intersticiais
Nº pisos: 2/3

Área de construção:1500m²
Nº pisos: 2/3

Pousada da Juventude em logradouro
livre existente

Nº pisos: 2/3

Posto de Turismo em edifício
devoluto a reabilitar
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Estudo global da intervenção no edificado
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