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Como fazer de uma cidade um espaço de igualdade social?

• As ações que melhoram a igualdade social na cidade são aquelas que procuram aprimorar os espaços públicos
para que todos possam desfrutá-los, ajudando na convivência entre os seus cidadãos; (segundo um estudo
“construção das cidades mais justas”)

• O aumento dos metros quadrados disfrutáveis por cidadão da cidade ajuda no aumento da igualdade social;

• A forma de encontrar a igualdade social é através da criação de áreas verdes nas margens de rios, (já temos, mas
podemos melhorar a sua utilidade);

• Quanto mais diversificados e vivos são os espaços de uma cidade, menos desigual e mais rica e democrática se
torna a sociedade;

• Espaço público: em essência, um ambiente aberto, de livre acesso e democrático.

• Um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade e estimula a convivência entre as pessoas sem esforço,
que cria as condições necessárias para a permanência, que convida as pessoas a estarem na rua;
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https://www.pps.org/article/grplacefeat

O que faz um Lugar ser especial?

• Diversificado
• Amigável
• Acolhedor

• Utilidade
• Divertido
• Ativo

• Pedonal
• Acessível
• Proximidade

• Seguro
• Limpo
• Atrativo

+ Crianças, mulheres e idosos
+ Turistas
+ Vida na Rua

+ Comércio Local
+ Uso do Local
+ Valorizar a propriedade

+ Atividade pedonal
+ Uso de estacionamento
+ Ligações com transportes

+ Estatística criminal
+ Dados ambientais
+ Estatística limpeza

Sociabilidade

Usos e Atividades

Acessos e Ligações

Conforto e Imagem
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Com este projeto pretende-se transformar um campo de ténis antigo sem condições para a prática da modalidade já há
vários anos (e por já existirem campos de ténis em Vizela com todas as condições), num rinque de patins onde seja possível
autoaprender a patinar, passar momentos descontraídos e divertidos em contacto com a natureza, em grupo de amigos ou
em família.

Este espaço assemelhar-se-á em termos visuais a uma pista de patinagem de gelo, mas neste caso trata-se de piso para
patins de rodas. Os espaços para patinar são locais atrativos que criam uma dinâmica muito interessante pelo movimento
inerente à prática da patinagem que tem a característica de cativar a atenção de crianças, jovens e adultos.

Assim, ao construir-se espaços destes ampliam-se e diversificam-se os locais de encontro e de lazer dos seus residentes
melhorando e promovendo o crescimento e fixação populacional. Aliando uma atividade desportiva ao lazer.

Isto é ainda mais válido porque coloca à disposição de todos os munícipes valências de qualidade para a prática de
desporto com rodas.
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Com este projeto pretende-se:

• Enquadrado no meio ambiente, transformar este local num espaço 
aprazível, dar-lhe mais vida e mais utilidade;

• Usufruir de umas condições ambientais fabulosas, com uma diversidade de 
árvores centenárias, um lago, um rio e condições térmicas de excelência; 

• Criar melhores condições para a prática de desportos com rodas ao ar livre;
• Permitir a democratização e a inclusão da utilização do espaço;
• Será um espaço de socialização
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Obra:

Esta obra terá por base a construção de uma alvenaria de betão
armado de cor branco liso com espessura de 15 cm. Este será
construído com juntas de dilatação e de escoamento de águas.
Tornar o espaço acessível a todos os vizelenses.
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Como está…
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Como está…
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Como pretendemos que fique…


