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1 - Zona verde envolvente à Igreja das Angústias

A 5 - Largo das Angústias

2 - Zona pavimentada da Igreja das Angústias
3 - Muro limite do adro da Igreja
4 - Edifícios de apoio à Igreja das Angústias
5 - Linha forte do pavimento
6 - Estacionamento

Estrutura Funcional

Árvores existentes

Zona verde

Zonas verdes

Calçada de basalto (0.05x0.05x0.05m)

Zonas pavimentadas

Equipamento

Árvores propostas 

Lajes de basalto da linha de pavimento

Bancos

Passadeira de peões sobreelevada

Pavimento em cubos de basalto

Pavimento em betão betuminoso

Estereotomia indicativa de via partilhada

Abrigo para bicicletas

(0.11x0.11x0.11m)

(0.60x1.00x0.03m)

1 - Zona de esplanada do Peter / alargamento de passeio

A 4 - Rua José Azevedo / Rua Vasco da Gama

2 - Zona de estadia na cobertura do Clube Naval
3 - Zona de estadia à beira mar afecta ao Clube Naval
4 - Zona para recepção de iatistas e recuperação do Cais Velho
5 - Zona de Jardim

7 - Ciclovia partilhada
6 - Estacionamento para transportes públicos (táxis) 

8 - Ciclovia  
9 - Separação de trânsito

10- Linha forte do pavimento

Estrutura Funcional Árvores existentes

Zona verde

Zonas verdes

Árvores propostas 

Árvores em contentores sobre cobertura
do Clube Naval propostas 

4.00

2.00

3.00

5.00

6.00

7.00

1.00

0.00

Corte gg'
escala 1/200

esplanada via zona pedonal cobertura de edifício via de acesso local ciclovia

Calçada de basalto (0.05x0.05x0.05m)

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

Zonas pavimentadas

Equipamento

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

Lajes de basalto da ciclovia e zonas pavimentadas (0.60x0.40x0.03m)
e da linha de pavimento (0.60x 1.00x0.03m)

Bancos

Passadeira de peões sobreelevada

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. 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.

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 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 nestes dois quarteirões do extremo Sul da
área de intervenção em rotunda.

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.
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EDIFÍCIO DE APOIO À IGREJA DAS ANGÚSTIAS


