REQUALIFICAÇÃO
DO PASSEIO E DO ARRUAMENTO EXISTENTE
(introdução de passeio em cubo de calcário,
baías de estacionamento em cubo granito e faixas
verdes para arborização)

Rua
da Po
nte
D.L
uís
Filipe

REQUALIFICAÇÃO
DO PASSEIO E DO ARRUAMENTO EXISTENTE
(introdução de piso táctil nos cruzamentos)
Rua
da Po

BAR/CAFETARIA DE APOIO

nte
D.L
uís
Filipe

1

ENTRADA DO PARQUE
EM PLATAFORMA DE MADEIRA
E.M. 545 - Av. S. Martinho

PERCURSO NO SOLO
(aproveitamento do
aterro existente)

PAVIMENTO EM COMPÔSITO

ESPAÇO DE RECREIO INFATIL
E JUVENIL

ZONA A ARBORIZAR
criação e promoção de
estrutura arbórea;
potenciação de nichos ecológicos

ZONA A CONSOLIDAR
AO NÍVEL DO ESTRATO HERBÁCEO
(antiga zona usada por carros)

Rio Cávado

Rua do

Estaleiro

Club Naútico de Fão

Av.

Antóni

Rua

do Estalei

ro

o Veiga

Rua das Rodas

LEGENDA PLANO GERAL
ZONA HÚMIDA A MANTER

Perímetro da área de intervenção (margem esquerda e margem direita) (303 325,49m2 - 30ha)
Delimitação da área da Ecovia em construção (troço de ligação Fão-Apúlia)
Vegetação e elementos de água

Rua

Árvores e grandes arbustos existentes

onte

da P

REQUALIFICAÇÃO
DO PASSEIO E DO ARRUAMENTO EXISTENTE
(faixa verde com arborização entre ciclovia e passadiço em compôsito)

Árvores e grandes arbustos propostos
Vegetação herbácea e subarbustiva existente

D.L

CLAREIRA RECREIO ATIVO/PASSIVO
Sementeira de prado cortado regularmente proposta

uís
Filip

ZONA ROCHOSA E DE PRAIA
A MANTER e a limpar

Sementeira de prado em crescimento livre proposta

e
Canais de água e zonas de encharcamento
Área de praia e zona rochosa
Área a renaturalizar (relativo ao aterro existente)
Pavimentos e edificados

PERCURSO EM BETÃO POROSO
assente no terreno

Perméaveis
Percurso no solo - aproveitamento do aterro existente

Passadiço em madeira assente em estrutura palafitada
Passadiço em compósito assente em estrutura palafitada e/ou suspensa do muro existente
Parque infantil em caixa de areia assente no terreno
Semi-Permeáveis

2
Pavimento em betão poroso (idêntico ao da ecovia do Cávado) assente no terreno
BAR/CAFETARIA DE APOIO
Pavimento em cubo granito assente no terreno
Pavimento em cubo calcário assente no terreno

Camada de desgate em betuminoso colorido assente no terreno - pedonal

Camada de desgate em betuminoso colorido assente no terreno - ciclovia
Atravessamento pedonal proposto: objeto de procedimento autónomo
ENTRADA DO PARQUE EM
PLATAFORMA DE MADEIRA

1

Bar/cafetaria de apoio zona norte

2

Bar/caferaria de apoio zona sul

3

Observatório

Impermeáveis
Piso táctil de segurança assente no terreno

Pavimento em asfalto assente no terreno
Lancil em granito
Guia em granito

E.M. 545 - Av. S. Martinho

Guia em calcário
Percursos de ligação à Ecovia existentes

ZONA A ARBORIZAR
criação e promoção de
estrutura arbórea;
potenciação de nichos ecológicos

PASSADIÇO EM MADEIRA assente
em estrutura palafitada

