
22

b

b'

Árvores existentes a manter (Tamarix africana)

Árvore notável existente (Araucaria heteropylla)

Arbustos de revestimento propostos

Prado / relvado

Calçada de basalto (0.05x0.05x0.05m)

Calçada de basalto com estereotomia original (Av. 25 de Abril)

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

Passadeira de peões sobreelevada

Pavimento em betão  afagado

Árvores propostas (pequeno e médio porte)

Zonas verdes

Zonas pavimentadas

Estereotomia indicativa de via partilhada

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)

Pavimento em betão betuminoso

4.00

5.00

2.00

3.00

6.00

Corte b b'
escala 1/200

1.00

zona pedonal zona verde zona
pedonal

estacionamento via zona pedonal
ciclovia

percurso à beira-mar mar

1 - Tribunal
2 - Bomba de gasolina remodelada
3 - Restaurante existente 
4 - Rotunda remodelada 
5 - Ciclovia 

8 - Escadas em basalto existentes

6 - Ciclovia partilhada  
7 - Bacias de retençao de água na Ribeira da Conceição 

9 - Percursos modulares de acesso à linha de água

10 - Zona de estadia

Estrutura Funcional

A 2 - Espaço envolvente ao Tribunal e Terminal de passageiros

com bancos em betão e vegetação (altura 1.00m, inundáveis)

11 - Estacionamento existente
12 - Estacionamento proposto
13 - Rampa de acesso ao percurso à beira mar
14 - Percurso à beira mar
15 - Linha forte de pavimento

CENTRO DE GASTRONOMIA REGIONAL E RESTAURAÇÃO

Nesta área propõe-se o reperfilamento da rotunda, a reformulação da área afeta à bomba de
gasolina e a reformulação do estacionamento existente. Propõe-se também a criação de um
novo estacionamento a Sul do Tribunal e a criação de passeios pedonais nas ruas limítrofes. A
ciclovia delimita as zonas verdes de enquadramento criadas e bifurca-se prolongando-se para
Norte, para o Parque da Alagoa, como via partilhada e infletindo para Poente acompanhando
a ribeira da Conceição.

Na Ribeira da Conceição propõe-se a criação de um conjunto de zonas de estadia a que se
acede pelos diversos lances de escadas de basalto preexistentes. Estas zonas de estadia são
conformadas por peças de betão de forma quadrangular, situadas a diversos níveis
altimétricos diferenciados e inundáveis, algumas com vegetação. As áreas assim criadas têm
um elevado potencial pedagógico e podem ser encerradas nas alturas de maior caudal da
linha de água.
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