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assunto PROJECTO DE EXECUÇÃO – PARU - Requalificação do Espaço Público da Praça 25 de Abril,
freguesia e concelho de Armamar

parecer O Plano de Ação de Regeneração Urbana – Mobilidade Urbana Sustentável e Reabilitação Urbana, assenta num
conjunto de critérios que procuram consolidar uma área homogénea, onde se integra a sede do concelho de
Armamar, dando continuidade a um conjunto de intrevenções realizadas nos anteriores quadros comunitários de
apoio.

A execução e transformação da praça 25 de abril, pretende promover a dignificação e o enaltecimento das
caraterísticas envolventes do edificado existente, permitindo respirar a quem nela reside através da criação de um
espaço polivalente e uma bolsa de estacionamento, que resultam da demolição de um conjunto de imóveis em ruínas,
um ponto crítico de acumulação de lixos e resultado de um abandono intemporal dos imóveis em estado devoluto.

Devido aos elementos arquitetónicos existentes no local e outros confinantes com o espaço descrito, foi
considerado o carácter da praça, o enquadramento topográfico e arquitetónico que se tem vindo a perder ao
longo dos tempos através de algumas adulterações e plásticas frustradas que queremos corrigir. O elemento
“praça” é apresentado de uma forma mais vivencial, marcante do tempo e espaço de uma das ruas mais históricas
e estruturantes da Vila de Armamar. Através dos elementos constantes no local, foi possível elaborar uma
proposta que permita uma amarração estética, funcional, nomeadamente na relação estética, dimensão espacial e
enquadramento orgânico do espaço (aglomerado habitacional). 

Procurou-se com a presente intervenção, a obtenção um espaço edificado pleno de funcionalismo, simultaneamente
atrativo, dotado exteriormente de elementos plásticos através de um embelezamento estético, que permitam a
continuidade com o tempo e espaços vividos. 

Assim, na continuidade do descrito, pretende-se a Requalificação da Praça 25 de abril, freguesia e concelho de
Armamar.

Através dos elementos constantes no local, pretende-se elaborar uma proposta que permita uma amarração
funcional, nomeadamente na relação estética, dimensão espacial e enquadramento orgânico do espaço. Tendo em
conta a localização estratégica da praça, envolvida por um conjunto de edifícios de serviços públicos (tribunal,
finanças, conservatória, notário e segurança social), tal como pelo aglomerado habitacional da vila de Armamar,
tendo como génese maior da intervenção, o embelezamento estético e funcional do espaço público que envolve
o espaço privado. Propomos a ligação da rua Florêncio Caetano à praça em questão, através da demolição de um
conjunto de imóveis em ruínas e estado devoluto. O município pretende requalificar o centro da vila, transformando-
o num espaço multifuncional que permita a realização de eventos multiculturais.

Pretende-se que este espaço seja entre outras a matriz física que permitirá desenvolver e potenciar a vila de
Armamar, através da vivência diária e permanente de projetos socioculturais diversificados (eventos municipais), bem
como elemento catalisador de engrandecimento da área urbana e igualmente assegurar a vivencia diária, saudável
e bem-estar onde não se perca o conceito familiar do espaço.

  Em conformidade com as carências ao nível das acessibilidades, irá permitir um melhoramento bastante implícito
proporcionando uma melhoria na qualidade de vida da totalidade dos habitantes desta vila de Armamar.

Com base no critérios de elegibilidade da operação (PARU -  Plano de Ação de
Regeneração Urbana – Mobilidade Urbana Sustentável e Reabilitação Urbana) e
ao grau de maturidade do investimento a candidatar, a ação em causa carece da
obrigatoriedade da aprovação do Projecto de Execução – Projecto de Arquitectura e
Projectos de Engenharia de Especialidades (em anexo) pelo Orgão Executivo (documento
comprovativo da aprovação).
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