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FASE 1 - Requalificação da Frente
                         Mar

1        Enquadramento da Igreja das Angústias e resolução de
         conflItos viários

2 Rua José Azevedo - resolução de conflitos viários e
          construção de zona de estadia

3 Reperfilamento da Rua Conselheiro  Medeiros para
          resoluçao de conflitos  viários

4       Construção de grande zona de estadia em consola e sobre
         a marina associada à Porta  de D. Joana. Zonas de estadia
         para eventos, zonas verdes e espaços  comerciais,
         quiosques e esplanadas

5 Percurso pedonal  à Beira-mar

6 Rotunda do Porto Novo e envolvente

FASE 2 - Requalificação de espaço público

10 Enquadramento do Clube Naval com criação
         de zona de estadia

11 Recuperação de zonas verdes e pavimentadas
          do Largo do Infante e envolvente do Forte de Santa
          Cruz

12 Criação de zona pedonal comercial

PROJECTOS ÂNCORA

Fase 1

Fase 2

A Casa da Cultura e Espaço de Congressos
com zona de estadia ao ar livre, anfiteatro e
esplanada

B Consolidação de Zona comercial e incubadora
de Empresas

C Hotel de Charme

D Centro de Gastronomia Regional - Escola de
culinária e restaurante com esplanadas associadas

E Edifícios de apoio à Igreja das Angústias

7 Praia da Alagoa - Construção de piscina oceânica

8 Parque da Alagoa - Recuperação de parque urbano
existente com  traçado de percursos pedonais, criação de
anfiteatro verde, hortas biológicas e zona de estadia com
restaurante e loja biológica

9     Zonas de estadia associadas às portas com esplandas,
quiosques e acesso ao percurso pedonal à beira mar

Edificios Novos

F     Apoio de praia

G    Restaurante e loja biológica

H    Remodelação de bar da marina

O Plano Geral de Intervenção 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. A circulação pedonal e ciclável é privilegiada em relação à automóvel, estabelecendo-se
como norma as passadeiras sobreelevadas, no entanto garante-se a existência de lugares de
estacionamento na área de intervenção, ainda que relocalizados. 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.

A criação de uma Praça Central, associada à proteção e reforço do comércio tradicional pretende
constituir-se como um dos polos de desenvolvimento e projecto-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.
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Faseamento

Plano Geral de Intervenção
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O percurso à beira-mar liga o Porto Novo à Porta da Alfandega Velha, permite a circulação junto
ao plano de água e o acesso a pontões que poderão ser usados por operadores
marítimo-turísticos e para investigação marítima. É construído em betão e aproveita a presença
do molhe e o perfil do muro da avenida para sua proteção. É construído à cota de 1.00m, tem
1.20m de largura e é inundável.. Este percurso é público mas há a possibilidade do seu
encerramento caso as condições climatéricas ou altura do ano o justifiquem. Os pontos de acesso
correspondem à localização das antigas portas da cidade e o muro da avenida, ao nível do mar,
poderá ser usado como suporte para intervenções de arte urbana, com motivos alusivos à história
da cidade e da Ilha.

Cada uma das portas da cidade com ligação direta ao mar é construída sobre a avenida existente.
Essas portas são Poiso Novo / Monturo, Boa Viagem e Alfandega Velha. A presença de escadas
nas duas primeiras e rampas na última permite a ligação ao nível no mar, que também será
concretizada por meio de rampas a partir do novo terminal de passageiros. 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. A linha de intervenção
apresentada no conceito 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.

São propostas duas fases de intervenção, a primeira que
integra a requalificação do espaço público da Frente Mar
propriamente dita, incluindo a  intervenção na Avenida 25 de
Abril, Rua Conselheiro Medeiros, Rua Vasco da Gama, Rua
José Azevedo e Largo da Igreja das Angústias. Integra também
a zona das piscinas no Parque da Alagoa e a rotunda do Porto
Novo. Resolvem-se os conflitos viários presentes,
proporciona-se a existência de estacionamento e
constroem-se zonas de estadia, a ciclovia e o percurso pedonal
à beira-mar na primeira fase.

A construção da Praça Central e do Parque de
Desenvolvimento de Agricultura Biológica são também
integrados na primeira fase, assim como os seus edifícios de
apoio. A Casa da Cultura e Centro de Congressos pertencem
também à primeira fase.

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. Fazem parte da segunda fase os
projetos-âncora consolidação da zona comercial e incubadora
de empresas, centro de gastronomia regional e hotel de
charme.
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FRENTES URBANAS A CONSOLIDAR

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.

escala 1 | 5000


