
Projecto de Requalificação do Largo de S.Sebastião e 1º troço da Avenida da Liberdade 

S.Brás de Alportel, 26 Abril 2006 

“Nós somos como a esteva ou a urze da serra 
Que só floresce bem no seu dorido chão...” 



 Enquadramento:  

 Largo - Centralidade na malha urbana da vila e intercepção entre E.N. 2 e E.N. 270 

 Avenida – principal eixo viário da área urbana consolidada 

 

 



 Enquadramento:  

 

• Tráfego intenso  – nó de distribuição e 

atravessamento 

 

• Extensões e áreas:  

     Extensão do troço da Av:120m 

     Área Largo – 2600m2 

     Total:4 700m2 

 

 

 



 

 

 
• Carácter urbano consolidado  

 

• Charneira/Remate entre centro 

histórico e malha urbana mais  

recente 

 

• Lg+Av. = maior espaço público 

da vila 

 

• Carácter histórico 

 

 

 

 

 



• ASPECTOS FUNCIONAIS 

 Largo com centro distribuidor e não aglutinador   

 Desorganização viária 

 Forte presença do automóvel (circulação e estacionamento) 

 Degradação ambiental  - excesso de automóveis, inexistência de 

vegetação arbórea 

 

Largo de S.Sebastião e 1º troço da Avenida da Liberdade 

PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 



•  ASPECTOS FUNCIONAIS / FORMAIS 

 Mobilidades e acessibilidade - Barreiras arquitectónicas, obstáculos à circulação   

 Conflito de usos - Ocupação dos passeios com estruturas fixas e móveis  
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PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 



• ASPECTOS FUNCIONAIS / FORMAIS 

 Heterogeneidade e Descaracterização do edificado – volumetrias, qualidade estado de conservação do edificado. 
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PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 



 

• ASPECTOS FUNCIONAIS / FORMAIS 

 Inexistência de perfil de qualidade no Lg. e Av.  

 “Desconforto visual” – Proliferação de informação : publicidade, sinalética e sinalização. 

  Esplanadas: proliferação de tipos, formas, cores, materiais, dimensões; soluções improvisadas. 
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PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 

“ 



• ASPECTOS FUNCIONAIS / FORMAIS 

 

 Excesso de impermeabilização - Pavimentação  pouco digna  

 Inexistência de unidade dos elementos urbanos  
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PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 



• ASPECTOS FUNCIONAIS / FORMAIS 

 

 Ausência de Unidade 

 Ausência de imagem de conjunto – Falta de Legibilidade  
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PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 



•     ASPECTOS ESTÉTICOS E SENSORIAIS 

 

 Fraca ou nula percepção da qualidade do lugar e dos 

elementos singulares  

 Total ocultação do monumento ao Bernardo Passos 
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PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 



 ASPECTOS ESTÉTICOS E SENSORIAIS 

 

 Ausência de unidade dos elementos urbanos 

 Fraca qualidade estética (edificado, equipamentos e mobiliário urbanos) 

 Largo - Sensação de lugar inóspito, inseguro e exposto.  
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PROBLEMAS / CONDICIONANTES 

 



 Localização  – central em relação à vila – proximidade com  Zona 

Histórica”  

 Escala Humana - Proximidade e vivência social   

 Boa proporção arquitectónica e distância entre elementos 

 Memória e História do lugar  

 Reconhecimento  da importância do Lg e da Avenida pelos 

Sambrasenses - Identificação e  significado para os habitantes 
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QUALIDADES / POTENCIALIDADES 



 

 Dinâmica da actividade comercial/serviços/restauração 

 Valores patrimoniais e culturais 

 Elementos  arquitetónicos singulares (Cineteatro, ed. da Farmácia, da 

União, etc; festas das Tochas Floridas) 

Largo de S.Sebastião e 1º troço da Avenida da Liberdade 

QUALIDADES / POTENCIALIDADES 



 

 Monumento Bernardo Passos 

 

 Conformação do largo – Amplitude  espacial e 

visual 

 

 Morfologia e Topografia do lugar 
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QUALIDADES / POTENCIALIDADES 



 

ESTRATÉGIA DE PROJECTO – Centralidade e Qualificação  
 

 

1. Reforço da centralidade: Criação de  espaços de referência urbana - homenagem à cultura e 

tradições (sentido de identidade e de pertença), espaços de encontro e permanência 

 

2.   Qualificação dos Espaços públicos 

 

•  reorganização viária – áreas de estacionamento e circulação;  

 

•  prevalência da qualificação para o peão (garantia de mobilidade e acessibilidade para todos – cumprimento do 

Decreto-Lei nº163/2006 de 8 de Agosto); 

 

•  contribuir para a melhoria da imagem de conjunto - unidade  

 (sinalética, sinalização, áreas de esplanada / espaço público concessionado  

 áreas, tipologias, materiais, cores e formas de ocupação,  pavimentações e estrutura verde; 

 

• introdução de vegetação- melhoria do ambiente urbano (sombreamento, novas texturas, cores, 

etc). 



ALTERAÇÃO DOS SENTIDOS DE TRÂNSITO 

 

NIVELAMENTO DOS PAVIMENTOS -  sem separação altimétrica de corredores  viários e áreas pedonais  

prevalência da qualificação para o peão 

 

SOLUÇÃO VERSÁTIL – que permita vários tipos de usos e funções 

 

MELHORIA DA IMAGEM URBANA – disciplina na ocupação do espaço público; unidade e modernidade dos 

elementos urbanos (formas, volumes, materiais,cores) –pavimentações, iluminação pública, bancos, papeleiras, 

dissuasores, etc) 

 

 

CONCRETIZAÇÃO  DA ESTRATÉGIA: 



ESTRATÉGIA CONCEPTUAL 
 

O CENTRO DA VILA -  ASPECTOS NATURAIS E CULTURAIS DO LUGAR 

MATERIAIS E IMATERIAIS 

Materialidade:  

xisto, sobreiro, urzes, rosmaninhos (serra),  

brecha, grês,óxido de ferro (faixa intermédia) 

calcário, água, fertilidade (barrocal) 

Forma - espiral 

Imaterialidade 

Poesia d Bernardo de Passos, monumento do povo 

Cortejo das tochas, Aleluia 
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PROGRAMA:  
Largo  

Pedonalização na   

Ligação urbano do centro 

Histórico;  

 

Nivelamento dos 

pavimentos(sem obstáculos); 

 

Atravessamento  num só 

Sentido: 

Acesso à rua Teófilo  Braga e 

garagem, 2 lugares farmácia 

e cargas e descargas;   

 

Manutenção do monumento 

ao Bernardo Passos,  

 

Algum coberto arbóreo,  

 

Presença de Elemento de 

Água, 

 

Utilização de pavimentos e 

materiais  provenientes da 

região;  

 

Melhoria do mobiliário 

urbano e substituição da  

iluminação.  

Avenida: um só sentido (ascendente) e lugares de estacionamento, cargas e descargas,  

Alteração do sentido da R. Luis Bívar;  

Nivelamento dos pavimentos(sem obstáculos); Aumento da largura dos passeios;  

Utilização de pavimentos provenientes da região; 

Melhoria do Mobiliário urbano e substitução da iluminação.  
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Exemplos de espaços requalificados e pedonalizados 



“O mais é serrania onde somente 

Há vegetação pobre e minguada, 

Num xisto em fogo sob um sol ardente” 
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barrocal 

Bernardo de Passos 

serra 

Espaço arborizado 

Tapete de flores 

Terminal rodoviário 

Intercepção 

Espaço “praça” 
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S.Brás de Alportel, 26 Abril 2006 

“Nós somos como a esteva ou a urze da serra 
Que só floresce bem no seu dorido chão...” 


