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7-8Projecto de Requalificação da Frente de Mar da Cidade da Horta

 A.1 Parque Vitorino Nemésio

 A.2 Zona Envolvente do Tribunal / Skate Park
_esc. 1/500

ROTUNDA EXISTENTE REMODELADA PEÇAS VERDES DE ENQUADRAMENTO
MODELADAS

NÚCLEO DE RECREIO INFANTIL
EQUIPADO

ZONA DE MERENDASPARQUE DE ESTACIONAMENTO
DE APOIO AO TRIBUNAL
(45 LUGARES)

SKATE PARK

_esc. 1/500

ROTUNDA EXISTENTE REMODELADA PEÇAS VERDES DE ENQUADRAMENTO
MODELADAS

NÚCLEO DE RECREIO INFANTIL
EQUIPADO

ZONA DE MERENDASPARQUE DE ESTACIONAMENTO
DE APOIO AO TRIBUNAL
(45 LUGARES)

SKATE PARK PASSEIO RIBEIRINHO

PASSEIO MARGINAL /
ACESSO À PRAIA

ESPLANADA
A REQUALIFICAR E AMPLIAR

PLATAFORMA POLIVALENTE
PALCO DE EVENTOS /
CAMPO DE JOGO (26x14)

NÚCLEOS DE RECREIO INFANTIL
EQUIPADOS COM MATERIAL EXISTENTE
REPOSICIONADO

PARQUE DE MERENDAS
A MELHORAR PONTUALMENTE

AMPLIAÇÃO DO
ESTACIONAMENTO
(35 LUGARES)

ANFITEATRO EXTERIOR
MODELADO NO
TERRENO, PARA
CONCERTOS DA SEMANA
DO MAR E OUTROS
EVENTOS

ECOPONTO

CIRQUITO DE MANUTENÇÃO

Também o Parque Vitorino Nemésio será objecto de uma

intervenção aprofundada, mantendo-se no entanto a sua

estrutura de base. Prevê-se para aqui o reordenamento

funcional dos espaços, reposicionando o parque infantil e o

campo de jogo, de modo a permitir a criação de uma zona

de anfiteatro ao ar livre com a cidade e o mar como pano de

fundo. O território será então criteriosamente moldado,

implantando-se as bancadas sobre o relvado acompanhando

o desnível do terreno e desenhando-se na base uma ampla

plataforma nivelada, funcionando simultaneamente como

palco para a realização de eventos (espetáculos, concertos,

etc.) ou jogos desportivos. O estacionamento da piscina

pública será reorganizado e o parque de merendas existente

será mantido, prevendo-se apenas uma intervenção de

requalificação cirúrgica e pontual.

Da redefinição do traçado viário junto ao Tribunal, resulta a

criação de um parque de estacionamento generoso (45

lugares) devidamente enquadrado, e de uma zona de

jardim que se estende até à margem sul da Ribeira da

Conceição. Neste novo jardim será instalado um skate park,

ocupando uma posição central, protegido dos arruamentos

circundantes por peças verdes modeladas, revestidas com

relvado e plantadas com maciços arbóreo-arbustivos.  Como

complemento, e de modo a tornar este espaço o mais

versátil possível, preconiza-se a instalação adicional de

algumas peças de equipamento infantil e juvenil e de

bancos e mesas de merendas/jogo.
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