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1 - Porta Poiso Novo / Monturo
 zona de estadia / quiosques e esplanada 
2 - Percurso à beira mar 
3 - Porta da Boa Viagem  

Estrutura Funcional

4 - Porta da Alfândega Velha
5 - Praça Central / Porta de Dona Joana

7 - Praça Infante D. Henrique e envolvente ao  Forte de Santa Cruz
8 - Zona de estadia associada ao Clube Naval
9 - Ciclovia

6 - Muralhas

13 - Esplanadas

Projetos-Âncora

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

B Espaço de Eventos ao Ar Livre - Zona de espetáculos e estadia,
apoios comerciais, quiosques, esplanadas e zonas verdes

C Consolidação de zona comercial e incubadora de empresas

D Hotel de Charme

E Centro de Gastronomia Regional - Escola de culinária e
restaurante com eslanadas associadas

F Hortas biológicas e parque de desenvolvimento de agricultura
biológica

G         Edifícios de apoio à Igreja das Angústias

Edificios novos

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

Maciços arbóreo-arbustivos

Prado / relvado

Zonas verdes

Calçada de basalto

Bagacina encarnada rematada com aço corten

Zonas pavimentadas

Pavimento em betão

Pavimento em deck de madeira

Árvores propostas

10 - Área de estadia
11 - Quiosques / estruturas modulares para restauração e comércio
12 - Esplanadas cobertas / estruturas para chuva e ensombramento

Pavimento em Lajes de basalto

Passadeira de peões sobreelevada

14 - Paragens autocarro
15 - Paragens taxi
16 - Estacionamento
17 - Abrigo para bicicletas

Intervenções arquitectónicas

                         Imóveis classificados

                         Imóveis a classificar

                         Frentes urbanas a preservar

                         Frentes urbanas a consolidar

                         Edificios dissonantes

Pavimento em betão betuminoso

Pavimento em cubos de basalto

Pavimento em betão  afagado
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À porta de Poiso Novo / Monturo encontra-se associada uma zona de estadia com bancos e
árvores de alinhamento, e no lado Poente da via um conjunto de zonas de esplanada e um
quiosque para restauração. A presença de dois níveis altimétricos diferenciados é vencida por um
talude verde e propõem-se a presença de estacionamento e de uma paragem para autocarro
coberta. À Porta da Boa Viagem encontra-se associada uma zona de estadia semelhante à
anterior, com relação direta também com as áreas de estadia criadas a Poente.  A Porta da
Alfandega Velha é a ligação mais próxima entre a Praça Central e o percurso à beira mar, pelo que
se propõe um acesso mais facilitado por meio de rampas, ainda que também possa ser
encerrado.

As duas outras grandes zonas de estadia criadas no âmbito desta proposta passam pela
reformulação da Praça Infante D. Henrique/envolvente ao Forte de Santa Cruz e pela
reformulação da Rua José Azevedo/adro da Igreja das Angústias. Na primeira pretende-se
preservar grande parte dos elementos arbóreos existentes mas ainda assim reordernar as zonas
verdes e pavimentadas garantindo acessos mais francos, pedonais e cicláveis, ao nível da marina.
Pretende-se também recuperar as zonas verdes da marina e instalar a ciclovia nesse nível mais
baixo. Na segunda pretende-se criar zonas de esplanada junto ao Peter e zonas verdes de estadia
no adro da Igreja.

No antigo edifício do Banco de Portugal reside um dos projeto-ancora: a criação de uma Casa da
Cultura e Centro de Congressos, para dinamização da atividade cultural, turística e comercial da
cidade. Este polo permite ligar a Frente Mar à rua comercial interior e encontra-se diretamente
relacionado com a marina e com a Praça Central. Outros projetos-ancora são a criação de um
Hotel de Charme e de um Centro de Gastronomia Regional. Para além da Praça Central cria-se ao
longo de toda a área de intervenção um conjunto de zonas de estadia e esplanadas, para
dinamização da zona Norte da cidade e, no outro extremo, associados ao Peter. Às zonas verdes
existentes, a  recuperar, adicionam-se zonas verdes novas, na Praça Central e ao longo da área de
intervenção.  No Parque da Alagoa, que se propõe reordenar, pretende-se instalar um conjunto
de valências  diversificadas, das quais se destaca um Parque de Desenvolvimento de Agricultura
Biológica. Na  Praia da Alagoa propõe-se a construção de uma piscina oceânica.

ac2 INTERVENÇÃO TIPO 2 (3PISOS + TORRINHA)

Consolidação da volumetria edificada da frente urbana pela
cércea do 3º piso. Admite Torre, Torrinha ou Gateira nos casos
da existência de edifícios adjacentes com maior volumetria
medida no pano da fachada.

ac3 INTERVENÇÃO TIPO 3  (1/2PISO +  2PISOS + TORRINHA)

Consolidação da volumetria edificada da frente urbana pela
cércea do 3º piso. Situações onde o piso térreo se encontra a
meia altura da cota da Av. 25 Abril. Admite Torre, Torrinha ou
Gateira nos casos da existência de edifícios adjacentes com
maior volumetria medida no pano da fachada.

escala 1 | 2000


