
Quiosques modulares ( restauração / comércio)

Estruturas de protecção ( chuva e ensombramento)

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

Pavimento em betão

Passadeira de peões sobreelevada

Pavimento em betão  afagado

Lajes de basalto da ciclovia (0.60x0.40x0.03m)
do remate de pavimento (0.50x0.25x0.05m)
e da linha de pavimento (0.60x 1.00x0.03m)

Equipamento

Bancos

proposta (0.05x0.05x0.05m)
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zona pedonal estacionamento via ciclovia zona verde zona de estadia Praça Central

9 - Estacionamento proposto 

Árvores existentes a manter

Árvore notáveis existentes

Árvores propostas 

Zonas verdes

10 - Estacionamento para pessoas de 

11 - Estacionamento de transportes públicos 
12 - Linha forte de pavimento 
13 - Casa da Cultura e Centro de Congressos 

14 - Anfiteatro ao ar livre 
15 - Consolidação de zona comercial e 

com estadia ao ar livre, anfiteatro e esplanada 

16 - Hotel de charme 

        mobilidade reduzida 

        incubadora de empresas 

(Tamarix africana)

17 - Bar da Marina, Balneários e Lavandaria

A 3 - Zona central

1 - Porta da Alfândega Velha
2 - Rampas de acesso à beira mar
3 - Percurso à beira mar 
4 - Zona de estadia 
5 - Troço de muralha existente, a recuperar 
6 -Troço de muralha existente, a escavar 

8 - Ciclovia
9 - Estacionamento proposto 

7 - Espaço de eventos ao ar livre

Estrutura Funcional

10 - Estacionamento para pessoas de 

11 - Estacionamento de transportes públicos 

     estrutura expositiva

        mobilidade reduzida 

Zona de jardim

Relvado

Árvores propostas 

Árvores em caldeira propostas

Zonas pavimentadas

Calçada de basalto (0.05x0.05x0.05m)

Calçada de basalto com estereotomia original

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

Calçada de basalto e calcario com estereotomia 
proposta (0.05x0.05x0.05m)

 (Av. 25 de Abril)

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 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 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,
propondo-se a montagem do palco  no topo Sul da zona
pavimentada com lajes de basalto. Nos locais em que se
encontram  vestígios da muralha estes serão evidenciados. Os
projectos-âncora associados a esta zona são: a Casa da Cultura
e Centro de Congressos; a consolidação da zona comercial
tradicional e criação de incubadoras de empresas; e a
construção de um Hotel de Charme.

BAR DA MARINA, BALNEÁRIOS E LAVANDARIA

CASA DA CULTURA E ESPAÇO DE CONGRESSOS
ÁREA BRUTA TOTAL: 993 m2

PISO 2   173m2

DIRECÇÃO E SECRETARIADO - 122m2
CIRCULAÇÃO E INST. DE APOIO - 36m2
POÇO DE LUZ -17m2

PISO 1 410 m2

SALAS DE EXPOSIÇÕES - 305 m2
CIRCULAÇÃO E INST. DE APOIO - 64 m2
POÇO DE LUZ - 17 m2

PISO 0 410 m2

AUDITÓRIO - 160 m2
CAFETARIA - 76 m2
PASSAGEM PÚBLICA - 82 m2
CIRCULAÇÕES E INST. DE APOIO - 52 m2
POÇO DE LUZ - 17 m2
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CASA DA CULTURA E ESPAÇO DE CONGRESSOS
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HOTEL DE CHARME
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CONSOLIDAÇÃO DE ZONA COMERCIAL E INCUBADORA DE EMPRESAS


