
Espaços Funcionais Exteriores

1 Zona de estadia da Porta de Poiso Novo / Monturo
2 Zona de estadia da Porta da Boa Viagem
3 Zona de estadia da Porta da Alfandega Velha
4 Praça Central / Porta de D. Joana
5 Zona de estadia da Casa da Cultura e Centro de

Congressos
6 Praça Infante D. Henrique e envolvente ao

Forte de Sana Cruz
7 Adro da Igreja das Angústias

Esplanadas

Edifícios Funcionais

Projectos âncora

A Casa da Cultura e Centro de Congressos
B Espaço de Eventos ao Ar Livre
C Consolidação de zona comercial e incubadora

 de empresas
D Hotel de Charme
E Centro de Gastronomia Regional
F         Hortas biológicas e parque de desenvolvimento

biológico
G        Edifícios de apoio à Igreja das Angústias

Edifícios Novos

H Apoio de praia e piscina oceânica
I Restaurante e loja de produtos biológicos
J Remodelação de bar da marina 

Estrutura Verde

Parques e Jardins

1 Parque da Alagoa / Vitorino Nemésio
           2         Jardim da Zona Central
 3         Largo do Infante D. Henrique e envolvente

ao Forte de Santa Cruz

Áreas de enquadramento

Alinhamento de árvores

Árvores em caldeira

Zonas verdes fora da área de intervenção

Rede viária

Distribuição principal

Distribuição secundária

Acesso local

Acesso condicionado

Vias projectadas no Plano de Urbanização

Estacionamento automóvel
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Rede pedonal e ciclável

Ciclovia

Percurso partilhado acessível (D.L 163/2006 de 8 de Agosto)| Ciclovia e pedonal

Percurso pedonal acessível (D.L. 163/2006 de 8 de Agosto)

Percurso pedonal não acessível

Percurso partilhado fora da área de Intervenção |Ciclovia e pedonal

Estacionamento de bicicletas

Planta Geral de Acessibilidades,

Circulações e Estacionamento

Organograma da Estrutura Verde

O conceito de acessibilidade proposto seguiu o preconizado no âmbito do Plano de Urbanização da Cidade da Horta, 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  no espaço urbano consolidado.

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 uma
rede de distribuição principal da cidade e 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 extremoSul 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 estabelecida em torno do quarteirão da Igreja das
Angústias, mitigando assim os conflitos evidenciados. 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.

Propõe-se o reordenamento do estacionamento ao longo deste eixo 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, mais do que os atuais 355.

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.

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 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.

Organograma dos Espaços Funcionais

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.

A cada um das portas encontram-se associadas
zonas de estadia que aproveitam os avanços em
relação ao mar. 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.


