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Requalificar a
Marginal de Cabanas
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A-B-C

zona B
Zonas de Intervenção

zona C

A intervenção da Polis Litoral Ria Formosa pretende requalificar
a Marginal de Cabanas, nomeadamente a Rua da Fortaleza e a Av. Ria
Formosa, através da reorganização do trânsito automóvel e libertação
de espaço público para uso pedonal.
Nesta requalificação, prevê-se o aumento de zonas verdes
e a colocação de mobiliário urbano adaptado às características locais.
Entre o conjunto de acções previstas, destaca-se a construção de um passadiço com cerca de 800 metros para
circulação de peões, suspenso sobre as águas da Ria Formosa. A estrutura, assente em estacas tubulares, passará
na prática a permitir uma maior proximidade dos peões
à Ria, evitando assim que percorram a estrada marginal,
como acontecia até aqui.
O investimento vai reabilitar toda a zona marginal da localidade, através da reorganização e repavimentação da
faixa de rodagem, utilizando calçada e a plantação de novas árvores e arbustos ao longo da Avenida Ria Formosa
(marginal poente) e Rua da Fortaleza (nascente).

RIA FORMOSA . POLIS LITORAL

Criar um renovado espaço de fruição colectiva que permita aos cidadãos,
residentes ou turistas, um novo tipo de convivência com a Ria.

Com um conjunto de investimentos que ascendem a 2,8
milhões de euros, a intervenção integra também a colocação de mobiliário urbano, designadamente: bancos,
papeleiras, bebedouros, estacionamentos para bicicletas,
painéis informativos e ecopontos.
A reabilitação da Marginal de Cabanas tem por objectivo
criar um renovado espaço de fruição colectiva que permita aos cidadãos, residentes ou turistas, um novo tipo de
convivência com a Ria.
As obras, com início em Setembro de 2009, foram adjudicadas após concurso público à empresa Tecnovia e o prazo de execução é de cerca de 8 meses, pelo que estarão
concluídas logo no início da época balnear de 2010.

Requalificação e Valorização da Orla Costeira
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