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INFORMAÇÕES DO PROJETO
- RENOVAÇÃO DA ESTRUTURA VERDE DO LARGO DA FONTE:
A área urbana do Largo da Fonte contextualiza social e urbanisticamente o 
desenvolvimento da urbe histórica. O Largo da Fonte inclui um conjunto significativo 
de elementos singulares sendo o Chafariz construído em 1904 (uma das últimas 
obras da monarquia) um dos elementos mais simbólicos. A sua classificação como 
“estrutura ecológica- estrutura verde secundária” no PU do Sabugal, consolida a ideia 
de uma intervenção que privilegia a componente ambiental, dando a devida 
importância à relação entre as estruturas ecológicas urbanas e a reabilitação urbana, 
prevendo mais de 60% da área de intervenção destinada a espaço verde. O projeto 
da renovação da estrutura verde do Largo da Fonte, congrega os seguintes 
pressupostos:

> INTERVENÇÃO CENTRADA NA CRIAÇÃO DE ESPAÇO VERDE URBANO que inclui a 
interpretação de elementos identitários do concelho considerando cinco temáticas 
(Património construído, História, Fauna e Flora, Rio Côa, Cultura/Etnografia), 
materializada na construção de um elemento unificador dos cinco sentidos que 
serpenteia a intervenção e acaba por desenhar um pentágono;

> MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ como elemento central de referência absorvendo a 
temática da água a sua relação com o Rio Côa;

> MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, promovendo os modos de 
transporte favoráveis ao ambiente, a circulação ciclável e pedonal e a supressão de 
barreiras arquitetónicas, seguindo os princípios do Design Inclusivo e em respeito 
pelo Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade do Sabugal;

> MANUTENÇÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO compatível com os usos do 
espaço, sem prejuízo das áreas de estacionamento periféricas que também 
suportam a carga do Largo da Fonte (Rua Luís de Camões e espaço em frente ao 
tribunal);

> PROMOÇÃO DA MULTIFUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS URBANOS - mobilidade 
urbana do peão e criação de espaço público de qualidade.


