
ZONAMENTO

Z01 . entrada/praça pedonal

Z02 . entrada/praça pedonal e automóvel (acesso de emergência)

Z03 . Ribeira de Bicesse

Z04 . passeios circundantes em calçada (remate da malha urbana)

Z05 . novo estacionamento

Z06 . circulação pedonal

Z07 . circulação mista (pedonal e automóvel)

Z08 . atravessamentos sobre ribeira

Z09 . núcleo edificado

Z10 . conjunto construído e poço a requalificar

Z11 . circuito de caminhada/corrida

Z12 . campos desportivos

Z13 . espaço de prática desportiva

Z14 . espaços de recreio

Z15 . espaços de interpretação de estruturas pré-existentes

Z16 . espaços comunitários

Z17 . parque canino

Z18 . clareira multiusos

Z19 . entrada para descargas e veículos de bombeiros

Z20 . cais para contentor de lixos (800l)

Z21 . depressões no terreno para infiltração da água da chuva

ELEMENTOS E ESTRUTURAS

E01 . escultura "árvore eólica" (totem a anunciar o parque)

E02 . cafetaria e esplanada

E03 . sala polivalente

E04 . instalações de apoio ao parque

E05 . campos de futvolei

E06 . estação de fitness e de crossfit (outdoor gymn)

E07 . recreio infantil e inclusivo

E08 . recreio jovem

E09 . recreio multigeracional

E10 . parque de merendas

E11 . horta comunitária

E12 . pomar comunitário e vinha comunitária

E13 . estruturas de recreio canino

E14 . ponte pedonal em madeira

ESTRUTURA VERDE

V01 . pinhal existente a preservar

V02 . alameda de oliveiras existente a preservar

V03 . árvores existentes a preservar (várias espécies)

V04 . árvores de enquadramento a introduzir (várias espécies)

V05 . árvores frutíferas

V06 . vinha

V07 . maciços arbustivos, subarbustivos e herbáceos

V08 . prado

V09 . relvado
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