Legenda

Planta de localização

Secção 1
P alme iras e xisten te s (a manter)

Á rvores e sub -á rvores propostas

Á rvores e xisten te s (a manter)

Á re a ve rd e co m plan ta çã o de a rb usto s e he rb ácea s em floreira, com revestimento em
mulch d e ca sca de p in he iro gran ulometria 7/22 mm

1

Á rea ve rde co m seme nte ira de prado

Sec ção

Á rea ve rde de co nte nçã o d o solo co m solu çõe s d e bioengenharia
Zon a ve rd e existe nte (a manter)
P avimen to em betão poroso co ntínuo , d e cor cin za cla ro, co m 0 .08 m d e e spe ssu ra (P1)
P avimen to em betão poroso co ntínuo , d e cor cin za cla ro, co m 0 .12 m d e e spe ssu ra (P2)
P avimen to tátil pitona do do tip o "Pre sdo uro " o u e quivalente (P3.1)
P avimen to tátil d irecio na l do tip o "P re sd ou ro " ou equivalente (P3.2)
P avimen to em pavê p ré-fab ricado , d o tipo "P resdou ro" ou eq uivale nte , mode lo Trief com as
d ime nsõ es 235 x11 5x6 0mm, com betão natura l à co r cinza (P4)
P avimen to e m be tu mino so a sfáltico (P5)
P avimen to e m be tu mino so a sfáltico (a fresar) (P6)

Se

P avimen to em cub o d e g ran ito de 0.11m, cor cin za - centro da rotund a g alg áve l (P7)

cç

ão

2

P avimen to e m te rra ba tida e xisten te (a manter)
P avimen to igu al ao adjace nte - pro jeto e m constru ção
P assa diço
P avimen to e lan cil existe nte a co mp atib ilizar com a proposta

Se cç

ão

3

L an cil re to n orma l de b etão p ré -fab rica do , co m aresta e xterio r bo leada, do tipo "Cimenteira
d o L ouro" ou equ iva len te, co m a s d ime nsõ es 100 0x2 50x150x120 mm (L1)
L an cil cu rvo no rmal d e be tã o pré-fa bricad o, com a re sta exte rior b oleada, do tipo "Cimenteira
d o L ouro"o u e quivalente, com as dimen sõe s 2 50x150 x12 0 mm e co mprime nto variável,
consoan te estere oto mia in dicada na s p eça s d esenhadas (L2)
L an cil re to d e be tã o pré-fa bricad o, com a re sta viva , do tipo "Cimenteira do Louro" ou
e quivalente, com as dimen sõe s 1 000 x20 0x1 50x150 mm, e nterrado (L3)
L ancil em aço de co nstrução, co m 1 0 mm d e e spe ssu ra e 2 00 mm de altura (L4)
L ancil reto ramp a recu ada de be tão pré-fabrica do, do tipo "Cimen teira do Lou ro" ou
e quivalente, latera lesque rda , com as dimensões 10 00x250 x40 0x2 0 mm (L5)
L ancil reto ramp a recu ada de be tão pré-fabrica do, do tipo "Cimen teira do Lou ro" ou
e quivalente, cen tra l, com as dimen sõe s 1 000 x25 0x4 00x20 mm (L6)

Se cç

ão

4

L ancil reto ramp a recu ada de be tão pré-fabrica do, do tipo "Cimen teira do Lou ro" ou
e qu ivalen te , la te ra ld ireita , co m as d imen sõ es 1000x250x400x20 mm (L7)
P eça em be tão pré-fabrica do, id êntica às existente, para contenção fro nta l d o p asseio para a
ria, co m 4 00 mm de largura e 55 0 mm d e a ltu ra, ap licado co m o co roa men to a 7 0 mm da
cota do pa sseio
P eça em be tão pré-fabrica do, id êntica à existe nte , p ara co nte nçã o fron tal do pa sse io para a
ria, co m 4 00 mm de largura e 55 0 mm d e a ltu ra, ap licado co m o co roa men to à cota do pa sseio
L an cil re to d e be tã o pré-fa bricad o, com a re sta viva , do tipo "Cimenteira do Louro" ou
e quivalente, com as dimen sõe s 1 000 x20 0x3 00x300 mm, en terrado (L8)
L ancil reto d e b etã o p ré-fab ricado , face tad o, do tip o "Cimenteira d o L ouro" ou equ iva lente,
com as dimensões 10 00x250 x30 0x3 00 mm (L9)
L ancil reto d e b etã o p ré-fab ricado , face tad o, do tip o "Cimenteira d o L ouro" ou equ iva lente,
com as dimensões 10 00x250 x25 0x3 00 mm (L10)
L ancil de betão existe nte a man ter, com 300 mm de la rgura

Secção 2

5

L ancil de betão existe nte a man ter, com 200 mm de la rgura

Se cç

ão

Muro/la ncil d e be tã o co m 20 0 mm d e la rg ura (estrutura)
Rail de be tão existente a ma nter
Floreira com aca bamento e m b etã o b ran co, co m 2 000x1000x300mm
a sse nte so bre ap oio s d e 5 0mm co nfo rme po rmenor desenhado

E nrocamen to e xisten te (a manter)
Mure te/ gu ard a d e b etã o a rma do, existentes (a man ter)
Revestime nto de calde iras e m gravilha g ra nítica , granulometria 20/30

Sec ção

6

B alizad ore s retráte is, estru tura d e a ço, do tipo "MMcitè", mo delo "Lot SL 250 " o u e quivalente,
com 80 mm de largura d e secção qua dra da e 1 000 mm de altura
B alizad ore s, estrutura de aço, do tip o "MMcitè ", mod elo "L ot SL2 01" ou eq uivale nte, com
8 0mm de la rgu ra de secção qu adrada e 100 0mm de altura
B alizad ores d e trân sito 0 .6 5 m de a ltura, 0 .0 8 m de d iâ me tro, p reto com tela amarela do tipo
"PC-65NSEB LY-PT Hab ido m", ou equivalente
B anco cole tivo com costas do tipo "Mmcitè, lin ha "Miela ", mod elo "L ME1 56g " o u e quivalente

Secç

B anco individ ual co m costas do tip o "Mmcitè , linh a "Mie la", mode lo "LME15 7g" ou eq uivale nte

ão
7

E spregu iça deira ind ividua l d o tipo "Mmcitè, linha "Riva ge", mode lo "RV A15 1b" ou eq uivale nte
B ebe dou ro do tip o "MMcitè ", lin ha "Hydro ", mod elo "HD 410"
P ape leira do tip o "MMcitè ", lin ha "Prax", mode lo "PRX 1 15r" com cap acidad e d e 4 5L para lixo
indiferenciad o, ou equ iva lente
P ape leira do tip o "MMcitè ", lin ha "Prax", mode lo "PRX 3 15r" com cap acidad e d e 120L para
lixo in dife re ncia do , ou equivalente
P ape leiras do tipo "MMcitè", linha "P rax", mod elo "P RX 116 r" com ca pacida de de 45L para
recicla ge m de P ap el, Vidro e Plástico, ou equivalente
B icicle tá rio co m estrutura em a ço , do tip o "MMcitè", mo de lo "Lo tlimit SL505" ou equivalente

Se

cç
ão

8

RSUs en te rrad os p ara re ciclag em e lixo orgâ nico , do tipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de sup erfície pa ra recicla ge m e lixo o rg ân ico, e xistente relocalizado

E quipamento fitn ess urban o d a "Galopin", mo delo "CDE 600 AM" ou equivalente

E quipamento fitn ess urban o d a "Galopin", mo delo "JSA 012R" ou equivalente

E quipamento fitn ess urban o d a "Galopin", mo delo "JSA 028R" ou equivalente

E quipamento fitn ess urban o d a "Galopin", mo delo "JSA 044R" ou equivalente

E quipamento fitn ess urban o d a "Galopin", mo delo "CDE 07M" ou equivalente
G uarda em betão pré -fa bricad o, idê ntica às existe nte , p ara co nte nçã o fron tal do pa sse io para
a ria , co m 40 0 mm d e largura
G uarda do percurso ped ona l e ciclá vel proposta
G uarda metálica do via duto a uto móvel existente
M1 Lb c - Pintura em lin ha con tínu a, e m ma te rial termo plástico d e cor branca de aplicação a
q uen te, do tipo "ATRIA SP RAY - VOUGACOR", o u equivalente
M2 Lb t - pintura em lin ha d esco ntín ua , em materia l te rmop lá stico de cor branca de aplicação
a qu ente, do tip o "ATRIA SPRAY - V OUG ACO R", ou equivalente
M8 - pintura de b arra d e pa ra ge m, e m ma te rial termo plástico d e cor branca de aplicação a
q uen te, do tipo "ATRIA MA NUA L - VO UGA COR", ou equivalente
M09 a - pintura de sin al d e ce dê ncia d e pa ssag em, em materia l termoplástico de cor branca
d e a plicação a q uen te, do tipo "ATRIA MA NUA L - VO UGA COR", ou equivalente
M11 - p in tu ra d e ba rra de p assa ge m de p eõ es, em materia l termoplástico de cor branca de
a plicação a q uen te, do tipo "ATRIA MA NUA L - VO UGA COR", ou equivalente
B ike bo x - Símb olo bike e m ma te rial termo plástico p ré fo rmad o do tipo "PREMARK, tipo I",
o u eq uiva lente

Fase 1

Fase 2

P in tu ra p ara ciclovia s do tip o "P la sticRo ute Ro llPlast - Ge ve ko ", o u equivalente, ral 3009, em
camad a de 2mm de espe ssura
P in tu ra p ara ciclovia s do tip o "P la sticRo ute Ro llPlast - Ge ve ko ", o u equivalente, ral 3009, em
camad a de 2 mm d e espe ssura, com a plicação d e primário d o tipo "PlastiRoute® THAN" ou
e quivalente
M10 - p in tu ra d e atra ve ssamen to d e ciclista s, e m ma te rial termo plástico de cor branca de
a plicação a q uen te, do tipo "ATRIA MA NUA L - VO UGA COR", ou equivalente
P intura de se quê ncia d e q uad rad os, em ma terial te rmo plá stico de cor branca d e a plicação a
q uen te, do tipo "ATRIA MA NUA L -VOUGACOR", o u equivalente
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S ímbo lo d e pe ssoa com mob ilid ad e re du zida e m ma te rial termo plástico préformado do tipo
"PRE MARK, tip o I", ou equ ivalente

tel: 234 406 300 | fax: 234 406 301/2

S ímbo lo sha rrow e m ma te rial termo plástico p ré fo rmad o do tip o "PREMARK, tipo I", ou
e quivalente

Identificação:

S ímbo lo d e in dica çã o de ciclo via em corre do r un id ireccion al e m ma te rial termoplástico

Qualiﬁcação da Rua da Pêga

p réformado do tipo "PREMA RK, tipo I", ou eq uivalente

Luminária com 8m de altura e braço para iluminação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
modelo "Piano" ou equivalente
L uminária com 4m de altura, do tip o "Sch réd er", mode lo "Piano " o u e quivalente
P ro je to r en ca stra do n o pa vime nto pa ra ilu mina çã o decorativa das árvores

Concelho:

Aveiro

Freguesia: Glória

E ntra das de g aragem
L imite de intervenção

Arquitetura | Arquitetura Paisagista | Mobilidade | Sinalização e Trânsito | Design For All
Coordenação:

Paula Teles [eng.]
Arquitetura Paisagista
Coordenação:

Bruno Sousa [arq. paisagista]

mpt - mobilidade e
planeamento do território Lda.
Avenida Dr. Antunes Gruimarães, 342 - 4100-073 | Porto
tel: 228 314 142 | fax: 228 328 116|
www.mobilidadept.com | portugal@mobilidadept.com

Estabilidade | Rede de drenagem de águas pluviais
Coordenação:

José Cardoso Teixeira [eng. civil]

JCT - Consultores de Engenharia
Praça Nove de Abril, 170 | 4200-422 Porto
tel: 225089401 | 225089402
geral@jct.pt | www.jct.pt

Fase

1

Rede de Iluminação Pública
Coordenação:

Fase

MS

Manuel N.Costa Simões [eng. eletrotécnico]

2

Manuel Simões
Gabinete de Engenharia, Lda.
Rua Fonseca Cardoso, 177, 3ºF | 4000-234 Porto
tel: 917 320 199 | fax: 222 038 220
mcostasimoes@gmail.com

Manuel Simões

Coordenadora Geral de Projeto:

Paula Teles [eng.] [035205]
Projeto:

Arquitetura Paisagista
Fase:

Projeto de Execução
Designação:

Planta Geral de Intervenção
Data Desenho:

Código:

Escala:

Nº Folha:

21/09/2018

PJ.17.0240

1:200

I.04.01

Nº Alteração:

Detalhes da revisão:

Assinatura:

00.00.00
00.00.00

Data:

00/00/0000
00/00/0000

A i nformação cont ida nest a folha é propri edade intelect ual da empresa Mobil idade e Pl aneamento do Território LDA. Todos
os di reit os est ão reservados. A reprodução parcial ou global dos mesmos é i nt erdita salvo autorização escrita.

Legenda

Planta de localização

Secção 3
Palmeiras existentes (a manter)

Árv ores e s ub-árv ores propostas

Árv ores existentes (a manter)

Área verde com plantação de arbus tos e herbác eas em floreira, com revestimento em
mulch de casc a de pinheiro granulometria 7/22 mm

o1

Área verde com sementeira de prado

S ecçã

Área verde de c ontenç ão do solo c om s oluç ões de bioengenharia
Zona verde ex is tente (a manter)
Pav imento em betão poroso c ontínuo, de cor cinz a claro, c om 0.08m de espessura (P1)
Pav imento em betão poroso c ontínuo, de cor cinz a claro, c om 0.12m de espessura (P2)
Pav imento tátil pitonado do tipo "Presdouro" ou equiv alente (P3.1)
Pav imento tátil direc ional do tipo "Presdouro" ou equiv alente (P3.2)
Pav imento em pavê pré-fabricado, do tipo "Presdouro" ou equiv alente, modelo Trief com as
dimensões 235x115x60mm, c om betão natural à cor cinza (P4)
Pav imento em betuminoso asfáltico (P5)
Pav imento em betuminoso asfáltico (a fresar) (P6)

Se
cção

Pav imento em cubo de granito de 0.11m, cor cinz a - centro da rotunda galgável (P7)

2

Pav imento em terra batida existente (a manter)
Pav imento igual ao adjacente - projeto em construção
Passadiço
Pav imento e lancil ex is tente a compatibiliz ar c om a proposta

Secçã

o3

Lancil reto normal de betão pré-fabricado, com ares ta exterior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro" ou equivalente, c om as dimens ões 1000x250x150x120 mm (L1)
Lancil curv o normal de betão pré-fabric ado, c om aresta ex terior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro"ou equiv alente, com as dimensões 250x150x120 mm e comprimento variável,
c onsoante estereotomia indicada nas peç as desenhadas (L2)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, c om aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, com as dimensões 1000x 200x 150x 150 mm, enterrado (L3)
Lancil em aço de cons truç ão, com 10 mm de espes sura e 200 mm de altura (L4)

Secçã

o4

Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, lateralesquerda, c om as dimens ões 1000x250x400x20 mm (L5)
Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, central, c om as dimens ões 1000x250x400x20 mm (L6)
Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, lateraldireita, com as dimensões 1000x 250x 400x20 mm (L7)
Peç a em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado c om o c oroamento a 70 mm da
c ota do passeio
Peç a em betão pré-fabricado, idêntica à existente, para c ontenç ão frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado c om o c oroamento à cota do passeio
Lancil reto de betão pré-fabric ado, c om aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, com as dimensões 1000x 200x 300x 300mm, enterrado (L8)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, fac etado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
c om as dimens ões 1000x250x300x300 mm (L9)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, fac etado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
c om as dimens ões 1000x250x250x300 mm (L10)
Lancil de betão existente a manter, c om 300 mm de largura

o5

Lancil de betão existente a manter, c om 200 mm de largura

Secçã

Muro/lanc il de betão com 200 mm de largura (estrutura)
Rail de betão existente a manter
Floreira com ac abamento em betão branco, com 2000x1000x300mm
ass ente s obre apoios de 50mm conforme pormenor desenhado
Enroc amento existente (a manter)
Murete/ guarda de betão armado, existentes (a manter)

Baliz adores retráteis , es trutura de aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lot SL250" ou equivalente,
c om 80 mm de largura de s ec ção quadrada e 1000mm de altura
Baliz adores , es trutura de aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lot SL201" ou equivalente, com
80mm de largura de secç ão quadrada e 1000mm de altura
Baliz adores de trânsito 0.65 m de altura, 0.08 m de diâmetro, preto c om tela amarela do tipo
"PC-65NSEBLY-PT Habidom", ou equivalente

o6

Rev es timento de c aldeiras em grav ilha granítica, granulometria 20/30

S ecçã

Secção 4

Banco c oletiv o com costas do tipo "Mmcitè, linha "Miela", modelo "LME156g" ou equivalente

ão
Secç

Banco indiv idual com costas do tipo "Mmcitè, linha "Miela", modelo "LME157g" ou equivalente

7

Espreguiç adeira indiv idual do tipo "Mmc itè, linha "Rivage", modelo "RVA151b" ou equivalente
Bebedouro do tipo "MMcitè", linha "Hy dro", modelo "HD 410"
Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax ", modelo "PRX 115r" c om c apac idade de 45L para lixo
indiferenciado, ou equivalente
Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax ", modelo "PRX 315r" c om c apac idade de 120L para
lix o indiferenc iado, ou equiv alente
Papeleiras do tipo "MMc itè", linha "Prax", modelo "PRX 116r" com capacidade de 45L para
rec ic lagem de Papel, Vidro e Plás tico, ou equivalente
Bic ic letário com es trutura em aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lotlimit SL505" ou equivalente

Se

cç
ão

8

RSUs enterrados para reciclagem e lix o orgânico, do tipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de s uperfície para rec ic lagem e lixo orgânic o, existente relocalizado

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE600AM" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA012R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA028R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA044R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE07M" ou equivalente
Guarda em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para
a ria, com 400 mm de largura
Guarda do percurs o pedonal e cicláv el proposta
Guarda metálica do viaduto automóvel existente
M1 Lbc - Pintura em linha c ontínua, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M2 Lbt - pintura em linha des contínua, em material termoplástic o de c or branca de aplicação
a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M8 - pintura de barra de paragem, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
M09a - pintura de s inal de cedênc ia de pass agem, em material termoplástico de cor branca
de aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
M11 - pintura de barra de pas sagem de peões , em material termoplástic o de cor branca de
aplic aç ão a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
Bik e box - Símbolo bike em material termoplás tico préformado do tipo "PREMARK, tipo I",
ou equivalente
Pintura para ciclov ias do tipo "Plastic Route RollPlas t - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em
c amada de 2mm de espessura
Pintura para ciclov ias do tipo "Plastic Route RollPlas t - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em
c amada de 2mm de es pess ura, c om aplic aç ão de primário do tipo "Plas tiRoute® THAN" ou
equiv alente
M10 - pintura de atravess amento de ciclis tas, em material termoplás tico de cor branca de
aplic aç ão a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
Pintura de sequência de quadrados , em material termoplástic o de c or branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL -VOUGACOR", ou equivalente
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Símbolo de pess oa c om mobilidade reduzida em material termoplás tico préformado do tipo
"PREMARK, tipo I", ou equiv alente
Símbolo s harrow em material termoplás tico préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou
equiv alente

Secção 5

Símbolo de indicação de c ic lovia em c orredor unidirec cional em material termoplástico
préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou equivalente

Luminária com 8m de alt ura e braço para i lumi nação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
model o "Piano" ou equiv alente
Luminária c om 4m de altura, do tipo "Sc hréder", modelo "Piano" ou equivalente
Projetor encastrado no pavimento para iluminação decorativa das árvores

tel: 234 406 300 | fax: 234 406 301/2
Identificação:

Qualiﬁcação da Rua da Pêga
Concelho:
Freguesia:

Aveiro
Glória

Entradas de garagem
Limite de intervenção
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Coordenação:
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Manuel N.Costa Simões [eng. eletrotécnico]

Manuel Simões
Gabinete de Engenharia, Lda.
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mcostasimoes@gmail.com

Manuel Simões

Coordenadora Geral de Projeto:
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Projeto:

Arquitetura Paisagista
Fase:

Projeto de Execução
Designação:

Planta Geral de Intervenção
Data Desenho:

Código:

Escala:

Nº Folha:

21/09/2018

PJ.17.0240

1:200

I.04.02

Nº Alteração:

Detalhes da revisão:

Assinatura:

00.00.00
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Data:
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A informação contida nes ta folha é propriedade intelectual da empres a MobilidadeePlaneamento do Território LDA. Todos
os direitos es tão res ervados . A reprodução parcial ou global dos mesmos éinterditasalvo autorização escrita.
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Planta de localização

Secção 6
Palmeiras existentes (a manter)

Árv ores e s ub-árv ores propostas

Árv ores existentes (a manter)

Área verde com plantação de arbus tos e herbác eas em floreira, com revestimento em
mulch de casc a de pinheiro granulometria 7/22 mm

o1

Área verde com sementeira de prado

S ecçã

Área verde de c ontenç ão do solo c om s oluç ões de bioengenharia
Zona verde ex is tente (a manter)
Pav imento em betão poroso c ontínuo, de cor cinz a claro, c om 0.08m de espessura (P1)
Pav imento em betão poroso c ontínuo, de cor cinz a claro, c om 0.12m de espessura (P2)
Pav imento tátil pitonado do tipo "Presdouro" ou equiv alente (P3.1)
Pav imento tátil direc ional do tipo "Presdouro" ou equiv alente (P3.2)
Pav imento em pavê pré-fabricado, do tipo "Presdouro" ou equiv alente, modelo Trief com as
dimensões 235x115x60mm, c om betão natural à cor cinza (P4)
Pav imento em betuminoso asfáltico (P5)
Pav imento em betuminoso asfáltico (a fresar) (P6)

Se
cção

Pav imento em cubo de granito de 0.11m, cor cinz a - centro da rotunda galgável (P7)

2

Pav imento em terra batida existente (a manter)
Pav imento igual ao adjacente - projeto em construção
Passadiço
Pav imento e lancil ex is tente a compatibiliz ar c om a proposta

Secçã

o3

Lancil reto normal de betão pré-fabricado, com ares ta exterior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro" ou equivalente, c om as dimens ões 1000x250x150x120 mm (L1)
Lancil curv o normal de betão pré-fabric ado, c om aresta ex terior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro"ou equiv alente, com as dimensões 250x150x120 mm e comprimento variável,
c onsoante estereotomia indicada nas peç as desenhadas (L2)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, c om aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, com as dimensões 1000x 200x 150x 150 mm, enterrado (L3)
Lancil em aço de cons truç ão, com 10 mm de espes sura e 200 mm de altura (L4)

Secçã

o4

Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, lateralesquerda, c om as dimens ões 1000x250x400x20 mm (L5)
Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, central, c om as dimens ões 1000x250x400x20 mm (L6)
Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, lateraldireita, com as dimensões 1000x 250x 400x20 mm (L7)
Peç a em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado c om o c oroamento a 70 mm da
c ota do passeio
Peç a em betão pré-fabricado, idêntica à existente, para c ontenç ão frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado c om o c oroamento à cota do passeio
Lancil reto de betão pré-fabric ado, c om aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, com as dimensões 1000x 200x 300x 300mm, enterrado (L8)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, fac etado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
c om as dimens ões 1000x250x300x300 mm (L9)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, fac etado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
c om as dimens ões 1000x250x250x300 mm (L10)
Lancil de betão existente a manter, c om 300 mm de largura

o5

Lancil de betão existente a manter, c om 200 mm de largura

Secçã

Muro/lanc il de betão com 200 mm de largura (estrutura)
Rail de betão existente a manter
Floreira com ac abamento em betão branco, com 2000x1000x300mm
ass ente s obre apoios de 50mm conforme pormenor desenhado
Enroc amento existente (a manter)
Murete/ guarda de betão armado, existentes (a manter)

S ecçã

Baliz adores retráteis , es trutura de aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lot SL250" ou equivalente,
c om 80 mm de largura de s ec ção quadrada e 1000mm de altura
Baliz adores , es trutura de aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lot SL201" ou equivalente, com
80mm de largura de secç ão quadrada e 1000mm de altura
Baliz adores de trânsito 0.65 m de altura, 0.08 m de diâmetro, preto c om tela amarela do tipo
"PC-65NSEBLY-PT Habidom", ou equivalente

o6

Rev es timento de c aldeiras em grav ilha granítica, granulometria 20/30

Banco c oletiv o com costas do tipo "Mmcitè, linha "Miela", modelo "LME156g" ou equivalente

ão
Secç

Banco indiv idual com costas do tipo "Mmcitè, linha "Miela", modelo "LME157g" ou equivalente

7

Espreguiç adeira indiv idual do tipo "Mmc itè, linha "Rivage", modelo "RVA151b" ou equivalente
Bebedouro do tipo "MMcitè", linha "Hy dro", modelo "HD 410"
Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax ", modelo "PRX 115r" c om c apac idade de 45L para lixo
indiferenciado, ou equivalente
Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax ", modelo "PRX 315r" c om c apac idade de 120L para
lix o indiferenc iado, ou equiv alente
Papeleiras do tipo "MMc itè", linha "Prax", modelo "PRX 116r" com capacidade de 45L para
rec ic lagem de Papel, Vidro e Plás tico, ou equivalente
Bic ic letário com es trutura em aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lotlimit SL505" ou equivalente

Se

cç
ão

8

RSUs enterrados para reciclagem e lix o orgânico, do tipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de s uperfície para rec ic lagem e lixo orgânic o, existente relocalizado

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE600AM" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA012R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA028R" ou equivalente

Secção 7

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA044R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE07M" ou equivalente
Guarda em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para
a ria, com 400 mm de largura
Guarda do percurs o pedonal e cicláv el proposta
Guarda metálica do viaduto automóvel existente
M1 Lbc - Pintura em linha c ontínua, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M2 Lbt - pintura em linha des contínua, em material termoplástic o de c or branca de aplicação
a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M8 - pintura de barra de paragem, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
M09a - pintura de s inal de cedênc ia de pass agem, em material termoplástico de cor branca
de aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
M11 - pintura de barra de pas sagem de peões , em material termoplástic o de cor branca de
aplic aç ão a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
Bik e box - Símbolo bike em material termoplás tico préformado do tipo "PREMARK, tipo I",
ou equivalente
Pintura para ciclov ias do tipo "Plastic Route RollPlas t - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em
c amada de 2mm de espessura
Pintura para ciclov ias do tipo "Plastic Route RollPlas t - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em
c amada de 2mm de es pess ura, c om aplic aç ão de primário do tipo "Plas tiRoute® THAN" ou
equiv alente
M10 - pintura de atravess amento de ciclis tas, em material termoplás tico de cor branca de
aplic aç ão a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
Pintura de sequência de quadrados , em material termoplástic o de c or branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL -VOUGACOR", ou equivalente
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Símbolo de pess oa c om mobilidade reduzida em material termoplás tico préformado do tipo
"PREMARK, tipo I", ou equiv alente
Símbolo s harrow em material termoplás tico préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou
equiv alente
Símbolo de indicação de c ic lovia em c orredor unidirec cional em material termoplástico
préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou equivalente

Luminária com 8m de alt ura e braço para i lumi nação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
model o "Piano" ou equiv alente
Luminária c om 4m de altura, do tipo "Sc hréder", modelo "Piano" ou equivalente
Projetor encastrado no pavimento para iluminação decorativa das árvores
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Legenda

Planta de localização

Secção 8
Palmeiras existentes (a manter)

Árv ores e s ub-árv ores propostas

Árv ores existentes (a manter)

Área verde com plantação de arbus tos e herbác eas em floreira, com revestimento em
mulch de casc a de pinheiro granulometria 7/22 mm

o1

Área verde com sementeira de prado

S ecçã

Área verde de c ontenç ão do solo c om s oluç ões de bioengenharia
Zona verde ex is tente (a manter)
Pav imento em betão poroso c ontínuo, de cor cinz a claro, c om 0.08m de espessura (P1)
Pav imento em betão poroso c ontínuo, de cor cinz a claro, c om 0.12m de espessura (P2)
Pav imento tátil pitonado do tipo "Presdouro" ou equiv alente (P3.1)
Pav imento tátil direc ional do tipo "Presdouro" ou equiv alente (P3.2)
Pav imento em pavê pré-fabricado, do tipo "Presdouro" ou equiv alente, modelo Trief com as
dimensões 235x115x60mm, c om betão natural à cor cinza (P4)
Pav imento em betuminoso asfáltico (P5)
Pav imento em betuminoso asfáltico (a fresar) (P6)

Se
cção

Pav imento em cubo de granito de 0.11m, cor cinz a - centro da rotunda galgável (P7)

2

Pav imento em terra batida existente (a manter)
Pav imento igual ao adjacente - projeto em construção
Passadiço
Pav imento e lancil ex is tente a compatibiliz ar c om a proposta

Secçã

o3

Lancil reto normal de betão pré-fabricado, com ares ta exterior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro" ou equivalente, c om as dimens ões 1000x250x150x120 mm (L1)
Lancil curv o normal de betão pré-fabric ado, c om aresta ex terior boleada, do tipo "Cimenteira
do Louro"ou equiv alente, com as dimensões 250x150x120 mm e comprimento variável,
c onsoante estereotomia indicada nas peç as desenhadas (L2)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, c om aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, com as dimensões 1000x 200x 150x 150 mm, enterrado (L3)
Lancil em aço de cons truç ão, com 10 mm de espes sura e 200 mm de altura (L4)

Secçã

o4

Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, lateralesquerda, c om as dimens ões 1000x250x400x20 mm (L5)
Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, central, c om as dimens ões 1000x250x400x20 mm (L6)
Lancil reto rampa rec uada de betão pré-fabric ado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, lateraldireita, com as dimensões 1000x 250x 400x20 mm (L7)
Peç a em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado c om o c oroamento a 70 mm da
c ota do passeio
Peç a em betão pré-fabricado, idêntica à existente, para c ontenç ão frontal do passeio para a
ria, com 400 mm de largura e 550 mm de altura, aplicado c om o c oroamento à cota do passeio
Lancil reto de betão pré-fabric ado, c om aresta viva, do tipo "Cimenteira do Louro" ou
equiv alente, com as dimensões 1000x 200x 300x 300mm, enterrado (L8)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, fac etado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
c om as dimens ões 1000x250x300x300 mm (L9)
Lancil reto de betão pré-fabric ado, fac etado, do tipo "Cimenteira do Louro" ou equivalente,
c om as dimens ões 1000x250x250x300 mm (L10)
Lancil de betão existente a manter, c om 300 mm de largura

o5

Lancil de betão existente a manter, c om 200 mm de largura

Secçã

Muro/lanc il de betão com 200 mm de largura (estrutura)
Rail de betão existente a manter
Floreira com ac abamento em betão branco, com 2000x1000x300mm
ass ente s obre apoios de 50mm conforme pormenor desenhado
Enroc amento existente (a manter)
Murete/ guarda de betão armado, existentes (a manter)

S ecçã

Baliz adores retráteis , es trutura de aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lot SL250" ou equivalente,
c om 80 mm de largura de s ec ção quadrada e 1000mm de altura
Baliz adores , es trutura de aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lot SL201" ou equivalente, com
80mm de largura de secç ão quadrada e 1000mm de altura
Baliz adores de trânsito 0.65 m de altura, 0.08 m de diâmetro, preto c om tela amarela do tipo
"PC-65NSEBLY-PT Habidom", ou equivalente

o6

Rev es timento de c aldeiras em grav ilha granítica, granulometria 20/30

Banco c oletiv o com costas do tipo "Mmcitè, linha "Miela", modelo "LME156g" ou equivalente

ão
Secç

Banco indiv idual com costas do tipo "Mmcitè, linha "Miela", modelo "LME157g" ou equivalente

7

Espreguiç adeira indiv idual do tipo "Mmc itè, linha "Rivage", modelo "RVA151b" ou equivalente
Bebedouro do tipo "MMcitè", linha "Hy dro", modelo "HD 410"
Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax ", modelo "PRX 115r" c om c apac idade de 45L para lixo
indiferenciado, ou equivalente
Papeleira do tipo "MMcitè", linha "Prax ", modelo "PRX 315r" c om c apac idade de 120L para
lix o indiferenc iado, ou equiv alente
Papeleiras do tipo "MMc itè", linha "Prax", modelo "PRX 116r" com capacidade de 45L para
rec ic lagem de Papel, Vidro e Plás tico, ou equivalente
Bic ic letário com es trutura em aço, do tipo "MMc itè", modelo "Lotlimit SL505" ou equivalente

Se

cç
ão

8

RSUs enterrados para reciclagem e lix o orgânico, do tipo "Sotkon" ou equivalente

RSUs de s uperfície para rec ic lagem e lixo orgânic o, existente relocalizado

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE600AM" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA012R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA028R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "JSA044R" ou equivalente

Equipamento fitness urbano da "Galopin", modelo "CDE07M" ou equivalente
Guarda em betão pré-fabricado, idêntica às ex is tente, para contenção frontal do passeio para
a ria, com 400 mm de largura
Guarda do percurs o pedonal e cicláv el proposta
Guarda metálica do viaduto automóvel existente
M1 Lbc - Pintura em linha c ontínua, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M2 Lbt - pintura em linha des contínua, em material termoplástic o de c or branca de aplicação
a quente, do tipo "ATRIA SPRAY - VOUGACOR", ou equivalente
M8 - pintura de barra de paragem, em material termoplás tico de cor branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
M09a - pintura de s inal de cedênc ia de pass agem, em material termoplástico de cor branca
de aplicação a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
M11 - pintura de barra de pas sagem de peões , em material termoplástic o de cor branca de
aplic aç ão a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
Bik e box - Símbolo bike em material termoplás tico préformado do tipo "PREMARK, tipo I",
ou equivalente
Pintura para ciclov ias do tipo "Plastic Route RollPlas t - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em
c amada de 2mm de espessura
Pintura para ciclov ias do tipo "Plastic Route RollPlas t - Geveko", ou equivalente, ral 3009, em
c amada de 2mm de es pess ura, c om aplic aç ão de primário do tipo "Plas tiRoute® THAN" ou
equiv alente
M10 - pintura de atravess amento de ciclis tas, em material termoplás tico de cor branca de
aplic aç ão a quente, do tipo "ATRIA MANUAL - VOUGACOR", ou equivalente
Pintura de sequência de quadrados , em material termoplástic o de c or branca de aplicação a
quente, do tipo "ATRIA MANUAL -VOUGACOR", ou equivalente
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Símbolo de pess oa c om mobilidade reduzida em material termoplás tico préformado do tipo
"PREMARK, tipo I", ou equiv alente
Símbolo s harrow em material termoplás tico préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou
equiv alente

Símbolo de indicação de c ic lovia em c orredor unidirec cional em material termoplástico
préformado do tipo "PREMARK, tipo I", ou equivalente
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Luminária com 8m de alt ura e braço para i lumi nação de passeio a 4m , do tipo "Schréder",
model o "Piano" ou equiv alente
Luminária c om 4m de altura, do tipo "Sc hréder", modelo "Piano" ou equivalente
Projetor encastrado no pavimento para iluminação decorativa das árvores
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