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1 – INTRODUÇÃO 
 
A Presente Memória Descritiva refere-se ao Projeto de Requalificação do Largo de 
Santa Isabel e Praia d’Diante, localizados na Cidade de Sal Rei, Ilha da Boa Vista. 
 
As áreas de intervenção apresentam um enorme potencial de enquadramento 
urbanístico e social, com atenção especial ao Centro Histórico da Cidade e sua 
expansão para o mar e a orla marítima. 
 
Neste contexto e visando aproveitar a dinâmica turística da Ilha, o projecto visa a 
requalificação urbana através de uma intervenção estratégica e multissectorial 
(vertical e horizontal), transformando o centro da Cidade num espaço agradável e 
aprazível de estadia, circulação, de oportunidades de negócio, de contemplação, 
enfim, transformação do Centro Histórico e a sua orla Marítima numa “Imagem de 
Marca da Cidade e Ilha da Boa Vista”. 
 
A cidade e sua respectiva requalificação apresentam assim muitas oportunidades de 
intervenção que visa promover a qualidade de vida dos cidadãos e dos visitantes. 
 
O presente relatório traduz os princípios de intervenção definidos, apresentados em 
duas unidades de intervenção (Largo de Santa Isabel e Praia d’Diante), que compõem 
um objectivo global de requalificação da Cidade de Sal-Rei. 
 
Para melhor interpretação do Projecto o conteúdo material deste relatório é composto 
ainda pelas seguintes peças: 
 
• 01 Planta de enquadramento. 
• 02 Planta situação existente. 
• 03 Planta de demolição. 
• 04 Planta de condicionantes. 
• 05 Planta legal. 
• 06 Planta de apresentação. 
• 07 Perfis – Largo de Santa Isabel. 
• 08 Perfis – Praia d’Diante. 
• Imagens Tridimensionais. 
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2 – ENQUADRAMENTO E  
ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

2.1 – Localização Geográfica 
 
A cidade de Sal Rei está localizada na costa ocidental norte da ilha da Boa Vista, 
defronte para o ilhéu de Sal Rei. 
 
Actualmente estende-se, no sentido Sul a Norte, da Ponta de Maria de Solidade até 
Praia da Cruz. 
 
A escolha dessa localização deveu-se ao pequeno ancoradouro existente entre a Ponta 
da Praia Cabral e a Ponta de João Questão. Corresponde a uma elevação costeira 
(resultante de afloramento de lava fonolítica e calcário) favorecendo a instalação do 
assentamento urbano e da ancoragem de botes numa altura em que as salinas da Boa 
Vista estavam em florescimento. Aliás, Sal-Rei nasceu e desenvolveu-se com a 
exploração da salina localizada ao Norte da então Vila, hoje quase toda absorvida pela 
expansão urbana. 
 
In PDU de Sal Rei 

 
Planta de Localização Geográfica 
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2.2 – Breve Resenha Histórica 
 
A ilha da Boa Vista foi descoberta em 1480, e na altura foi baptizada pelo nome de São 
Cristóvão, mas o seu desenvolvimento só aconteceu no século XVII quando se 
aperceberam da qualidade do sal existente no território. Até aí era apenas utilizada 
para a criação de gado. Em 1497 a ilha havia sido entregue ao capitão Rodrigo Afonso 
que trouxe para cá um pequeno grupo de pastores. 
 
Na Boa Vista a exploração do sal foi feita principalmente pelos ingleses, que 
exportavam o produto para a Europa. Na época, mais precisamente em 1620, foi 
fundada Povoação Velha, no sul da ilha. Teria sido o primeiro povoado acolhendo um 
pequeno núcleo de pastores. No entanto, a persistência da seca e a delapidação das 
pastagens pelo sobre pastoreio, que tiveram muita influência na elevada mortandade 
durante as fomes, levaram ao declínio dessa povoação e na subsequente importância 
que a povoação de Rabil viria a ganhar. 
 
O crescimento de Rabil deveu-se à proximidade da salina que ganhava peso na 
economia da ilha. Efectivamente no primeiro quartel do século XIX acaba de superar a 
todos os povoados da ilha e assume as funções de capitalidade. 
 
Contudo, o domínio de costa baixa e arenosa e com muitos recifes rochosos dificultou 
o desenvolvimento do porto nas proximidades de Rabil, e o morro de rocha fonolítica e 
bancadas de calcário nas proximidades da Ponta da Praia Cabral afigurou-se mais 
segura para a instalação do ancoradouro e um pequeno porto e, consequentemente, a 
instalação dos alicerces da Cidade de Sal- Rei. 
 
A importância do sal atraiu uma notável comunidade de comerciantes judeus que se 
fixaram no porto de Sal-Rei e deixaram marca indelével no traçado urbano da Cidade. 
Em 1821 a então Vila de Sal-Rei ganhou importância política no arquipélago pela 
proclamação precoce da Carta Constitucional o que causou alguma perturbação ao 
governo central residente na vila da Praia de Santa Maria (actual Cidade da Praia). 
 
A importância do sal durante o século XIX e a dinâmica política na fase de instalação do 
governo liberal em Portugal permitiram à então vila de Sal-Rei um destaque ímpar no 
arquipélago, assumido a residência do Governador Geral em 1841 altura em que foi 
publicado o primeiro Boletim Oficial da Província também em Sal-Rei. 
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Aproveitando a mão-de-obra proporcionada pela escravatura, numerosos aristocratas 
instalaram-se na ilha. No entanto, a opulência que faziam questão de exibir acabou por 
atrair a atenção dos piratas que, em duas ocasiões, em 1815 e 1817, pilharam a ilha. 
Em consequência disso, acabou por ser construído, numa ilhota, o forte do Duque de 
Bragança (Ilhéu de Sal-Rei). 
 
   

 
Ilhéu de Sal Rei e Forte Duque de Bragança 

 
Em 1843, a ilha recebeu a comissão luso-britânica para a abolição da escravatura. O 
negócio do sal foi rentável até ao início do século XX, mas a partir daí a ilha viveu da 
pesca e do artesanato. 
 
A decadência do comércio do sal e sobretudo as fracas potencialidades agro-pecuárias 
da ilha mantiveram um crescimento demográfico lento no século XX, verifique-se que 
apesar de ser a terceira ilha em dimensão territorial a sua população esteve sempre 
abaixo dos 5% dos residentes no arquipélago. 
 
A emergência do turismo na primeira década do século XXI e a dinâmica das 
construções hoteleiras desencadearam um crescimento demográfico e urbano sem 
precedentes da Cidade de Sal-Rei e outras aldeias limítrofes como Rabil e Estância. 
Em 2010 a sede administrativa do concelho é elevada à categoria de Cidade, passando 
a ser designada Cidade de Sal-Rei. 
 
In PDU de Sal Rei 
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2.3 – Área de Intervenção 
 
A área de intervenção global do projeto é de sensivelmente 6,2 hectares, distribuídos 
entre as duas Unidades, sendo 1,56 hectares do Largo de Santa Isabel e 4,46 hectares 
na área de intervenção de Praia d’Diante e zonas limítrofes. 
 
O Largo de Santa Isabel situa-se no coração do Centro Histórico e Administrativo da 
Cidade, enquadrado numa malha ortogonal antiga e ladeado por vários edifícios 
públicos e patrimoniais, sendo entretendo de destacar o seu enquadramento com a 
Igreja de Santa Isabel e o edifício do Paços do Concelho.  
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A Praia d’Diante é a praia mais urbana da Cidade e muito frequentada pelos banhistas 
e pescadores.  
 
Localizado a Sudoeste da Cidade e do Largo de Santa Isabel, a área de intervenção 
representa uma natural expansão das actividades e vivência da urbe, abrindo a Cidade 
para o mar e potencializando a Orla Marítima e malha urbana envolvente. 
 
São de destacar nesta área de intervenção o histórico edifício da Antiga Alfândega, que 
foi recentemente transferida a sua gestão para a Câmara Municipal da Boa Vista, com 
o objectivo de transformar o espaço no Museu da Cidade. 
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3 – PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO 
DO LARGO DE SANTA ISABEL E PRAIA 
D’DIANTE 
 
A requalificação urbana é um processo de transformação do espaço urbano, que tem 
como um dos objectivos fundamentais a regeneração e capacitação das 
funcionalidades da cidade, abarcando a componente económica, habitacional, 
patrimonial, infra-estruturas, mobilidade e outros aspectos citadinos. 
 
Este processo abarca um conjunto de operações técnicas e estratégicas que vão além 
da intervenção física, e cada vez mais sensível com preocupações e desafios de 
sustentabilidade ambiental e económica. 
 
É ainda de salientar, o desafio de garantir uma eficiente mobilidade urbana, desde a 
gestão do trânsito rodoviário ao acesso pedonal, ciclovia e garantias de boas 
acessibilidades para as pessoas com deficiência e mobilidade condicionada.  
 
Um processo de transformação para a melhoria da qualidade de vida. 
 

3.1 – Enquadramento Estratégico 
 
A Ilha da Boa Vista tem registado nos últimos anos um célere desenvolvimento 
económico-social, fruto da potencialização do sector turístico, nomeadamente com a 
implementação de grandes hotéis nas ZDTI da Ilha. 
 
A acompanhar este desenvolvimento, tem-se naturalmente registado um rápido 
aumento populacional e vários outros desafios, que têm sido respondidos à medida 
das capacidades municipais, com projectos específicos e prioritários de actuação. 
 
Sendo claramente uma Ilha turística, é fundamental mais acção e estratégias que 
permitam que os turistas visitem todos os cantos da ilha e as suas localidades, 
conhecendo de perto a Morabeza local e suas tradições. Por outras palavras, é preciso 
criar alternativas ao “All Inclusive” oferecendo outras opções de turismo e lazer que 
beneficie directamente a população local. 
 
O Centro histórico da Cidade de Sal Rei e a sua Orla Marítima são oportunidades de 
actuação, onde será possível introduzir maiores dinâmicas económicas e sociais, 
oferecendo agradáveis espaços de estadia e lazer, espaços temáticos de restauração, 
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bares, quiosques, acesso a equipamentos estruturantes da cidade e contemplação do 
património histórico e arquitectónico. 
 
Estas e outras valências devem ser desenvolvidas e integradas desde o magistral Largo 
de Santa Isabel, áreas de influência do Centro Histórico até a Orla Marítima da Cidade 
de Sal-Rei. 
 
Enfim, um projecto que exige apoios, parcerias e intervenção de vários sectores na 
busca de melhoria da qualidade de vida urbana e económico-social.   
 

3.2 – Objectivos 
 
O principal objetivo do presente Projeto / Projeto consiste na transformação do Largo 
de Santa Isabel (Centro Histórico da Cidade de Sal-Rei) e parte da sua Orla Marítima 
(Praia d’Diante), capacitando e regenerando as suas funcionalidades e potencialidades. 
Por outras palavras, as intervenções pretendidas visam melhorar a qualidade de vida 
na cidade através de intervenções nas vertentes urbanísticas e ambiental, aumentando 
a atractividade e a competitividade do centro urbano de Sal-Rei. 
 
Objectivos Específicos: 
 
• Requalificação da pavimentação do Largo de Sal-Rei. 
• Potencialização de espaços exclusivamente pedonais, com melhoria da acessibilidade 
e mobilidade. 
• Novo dimensionamento dos passeios e vias de circulação. 
• Regularização do trânsito e estacionamento, adoptando a política de “TrafficCalming”. 
• Introdução de nova sinalética urbana e regularização da sinalética publicitária.  
• Arranjo urbanístico e requalificação dos espaços verdes existentes (Praça Central) e 
introdução de nova arborização (especialmente Palmeiras e Coqueiros); 
• Introdução de modernos e eficientes mobiliários urbanos. 
• Integração urbana do Centro Histórico da Cidade com a sua área de expansão e com 
a Orla Marítima de Sal-Rei. 
• Criação de zonas de estadia mais funcionais e apelativas, com garantias de conforto e 
segurança. 
• Requalificação do Património Edificado (em parceria com o IIPC). 
• Dinamização económica local. 
• Melhoria da iluminação pública e com introdução de iluminação cénica e decorativa. 
• Estudo de drenagem das águas pluviais. 
• Renovação das infra-estruturas técnicas e com a criação de uma vala técnica comum. 
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3.3 – Proposta de Intervenção 
 
A proposta de intervenção do presente Projeto está dividida em dois momentos 
diferentes, mas que necessariamente será constituído como um todo geral de 
intervenção de reabilitação e revitalização urbana. 
 
Dado às particularidades de cada momento e a possibilidade de intervenções faseadas, 
decidiu-se estrategicamente uma intervenção em duas unidades, nomeadamente o 
Projeto de Requalificação do Largo de Santa Isabel e o Projeto de Requalificação da 
Praia d’Diante.   
 
Embora a intervenção definida seja global e com critérios e soluções gerias 
unificadores, conforme objectivos preconizados, a presente proposta de intervenção 
será apresentada em dois momentos ou Unidades. 
 
 
Unidade 1 – Largo de Santa Isabel  
 

 
 
 
O projeto contempla a reabilitação e revitalização do núcleo principal do Centro 
Histórico da Cidade de Sal-Rei, abrangendo os principais espaços públicos e edifícios 
históricos e o seu enquadramento com as áreas limítrofes.  
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A proposta de intervenção baseia-se essencialmente na valorização da acessibilidade 
pedonal, associado a momentos lazer e estadia que irão despoletar e revitalizar a 
dinâmica urbana e comercial da Cidade.  
 
Neste contexto, propõem-se a diminuição progressiva do fluxo de carros e com uma 
política de “Traffic Calming”, e promoção do acesso pedonal, ciclovias e transporte 
público. 
 
Ainda, considerando a diversidade da malha urbana existente, as intervenções 
propostas visam valorizar e integrar os edifícios de valor histórico, Igreja de Santa 
Isabel, Equipamentos Públicos, Equipamentos Culturais, Centro Cívico e 
Administrativo, Praças, Percurso Pedonal, Espaços Verdes, Integração com a Orla 
Marítima e Actividades Comerciais. 
 
A combinação e sobreposição destas intervenções irão, sem dúvidas, potencializar a 
dinâmica local do Centro Histórico de Sal-Rei. 
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Outro foco do Projeto é reaver e reforçar a relação da Cidade com o Mar e a Orla 
Marítima, enfatizada por uma rua pedonal projectada que estabelece uma ligação 
marcante entre o Largo de Santa Isabel e o Projeto de Requalificação da Praia d’Diante. 
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Unidade 2 – Praia d’Diante / Orla Marítima  
 

 
 
O Projeto de Reabilitação de Praia d’Diante contempla uma série de intervenções 
particulares, que globalmente irão definir e compor a concretização de um espaço de 
lazer, estadia e passeio junto à Praia d’Diante e arredores, e com futura ligação com 
toda a Orla Marítima de Sal-Rei. 
 
Esta Unidade de intervenção é sem dúvida mais complexa e exigente, abarcando as 
seguintes principais actuações: 
 
• Demolição do complexo de Feirantes, que dará lugar a um novo complexo Hoteleiro 
ou Comercial. 
• Demolição do quarteirão de génese ilegal do Bairro da Farinação, que dará lugar a 
um novo complexo Hoteleiro e com enquadramento duma Praça Pública envolvente. 
• Realização de aterro, conquistando o mar com finalidade de aumentar os espaços 
livres junto à Orla Marítima, para melhor aproveitamento paisagístico e actividades de 
lazer e recreio. 
• Enchimento de areia em certas áreas conquistadas e como forma de aumentar as 
áreas balneares. 
• Criação de uma Praça Radical. 
• Criação de Praças, Largos, Espaços de Estadia e Lazer associados a áreas estritamente 
pedonal, zonas de passeio, estadia e recreio.  
• Colocação de alguns Quiosques Padronizados e que darão suporte às actividades 
comerciais e de serviços de Bar e Restauração. 
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• Criação de um Porto de Recreio vocacionado para embarcações de pequeno porte. 
• Transformação da actual lavandaria num Restaurante temático e com Esplanada. 
• Criação de pequenos espaços de convívio e lazer, com equipamentos para jogos de 
mesa. 
• Introdução de nova arborização, especialmente de Palmeiras e Coqueiros. 
• Colocação de equipamentos e mobiliários urbanos de suporte às actividades e infra-
estruturas previstas para o espaço.  
• Definição de percursos de ciclovia e condicionamento do trânsito com medidas de 
“Traffic Calming” ou “Trânsito Zero”.    
 
Em Síntese, todas as transformações do espaço público no Largo de Santa Isabel e 
Praia d’Diante, estão projetadas para um tratamento privilegiado do pavimento 
pedonal, mobiliário urbano, arborização e iluminação com a finalidade de criar uma 
nova mobilidade e nova identidade do modo de estar na Cidade.  
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Os perfis das ruas foram dimensionados nos parâmetros mínimos, privilegiando a 
circulação pedestre com aumento dos passeios, de forma a criar uma dinâmica 
mobilidade urbana. 
 
A sinergia destas intervenções irá proporcionar um ambiente humanizado, com 
espaços de convivência, passeio e lazer que proporcionará melhor qualidade de vida à 
população local e diversificação da oferta turística. 
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3.4 – Programa de Execução e Financiamento 
 
O Programa de Execução e Financiamento identifica as entidades públicas e privadas 
directamente interessadas na realização do Projeto, o faseamento geral das 
intervenções e as estimativas dos encargos e benefícios resultantes das 
transformações previstas. 
 
Entretanto, tratando-se de um projeto de requalificação geral, carecendo de mais 
projectos de especialidade e que exige intervenções de parceria público-privado, o 
orçamento estimativo não abrange a totalidade do investimento necessário. 
 
Assim, não constam do programa de execução o orçamento das infra-estruturas (rede 
de água, esgoto, electricidade e telecomunicações), Quiosques, Porto de Recreio, 
Piscina Atlântica e outros equipamentos ou serviços que não dependem directamente 
da Autarquia local. 
 
Ainda, o Projeto não prevê as possíveis acções de perequação, demolição e 
realojamento, dado à complexidade dos processos que requerem concertações 
supramunicipal e de negociações público-privadas.  
 
Seguindo a mesma estratégia de apresentação das duas unidades de intervenção, é 
apresentado de seguida a estimativa de investimento: 
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Quadro de Acções e Estimativa de Investimento 
    Acção Prioridade 

Custo Estimado 
(CVE) 

Origem do 
Financiamento 

Unidade de 
Execução 

Largo de Santa Isabel  

 
Pavimentação 1 

                 
30.480.000    Público/Privado U1 

Pavimentos - Circulação 
Condicionada 1 

                    
5.214.000    Público/Privado U1 

Pavimentos - Bordaduras 1 
                       
124.740    Público/Privado U1 

Áreas Verdes 1 
                       
240.000    Público/Privado U1 

Iluminação Pública 1 
                    
2.560.000    Público/Privado U1 

Mobiliário Urbano 1 
                       
250.000    Público/Privado U1 

Subtotal   
           

38.868.740,00        

Praia d'Diante         

Movimentos de terra 2 
                 
88.272.800    Público/Privado U2 

Enchimento e Reposição de Areia 2 
                    
5.220.000    Público/Privado U2 

Pavimentos - Via Publica  2 
                 
12.986.638    Público/Privado U2 

Pavimentação Pedonal 2 
                 
89.634.060    Público/Privado U2 

Pavimentos - Bordaduras 2 
                       
178.860    Público/Privado U2 

Áreas Verdes 2 
                       
340.000    Público/Privado U2 

Iluminação Pública 2 
                    
5.440.000    Público/Privado U2 

Mobiliário Urbano 2 
                    
1.250.000    Público/Privado U2 

Equipamentos (Praça Radical) 2 
                    
1.000.000    Público/Privado U2 

Subtotal   
        

204.322.358,00        

Total   

        

243.191.098,00        



 

Projeto de Requalificação do Largo de Santa Isabel e Praia d´Diante        18 | P á g i n a  

 

Conforme análise do quadro de investimentos traduzidos na tabela acima, o 
orçamento previsto para a materialização do Projeto é de 243.191.098$00 (duzentos e 
quarenta e três milhões, cento e noventa e um mil e noventa e oito escudos). 
 
Para a intervenção no Largo de Santa Isabel o investimento é de 38.868.740$00 e para 
a intervenção na Praia d’Diante e arredores o orçamento é de 204.322.358$00, valor 
este muito superior à intervenção da Unidade 1, dado à dimensão da área a 
pavimentar e o movimento de terra a ser realizado.  
 
Dado à amplitude da intervenção do Projeto, a sua montagem financeira passa 
obrigatoriamente por uma estratégia de Parcerias Público-Privadas, venda das parcelas 
destinadas a uso hoteleiro, arrendamento dos equipamentos (Principalmente 
Quiosques e Restaurante) e co-financiamento através do Governo e a SDTIBM. 
 
Considerando os benefícios gerais e a importância estratégica da intervenção, espera-
se ainda que a implementação do Projeto produzirá receitas diretas (IUP, Licenças de 
Construção, Licenças Comerciais e outras taxas) e receitas indirectas para a dinâmica 
comercial local (Restauração, transporte, aluguer, venda de souvenir e comércio em 
geral). 
 
Finalmente, é importante ter em consideração que os valores apresentados estão 
sujeitos a acertos dos projectos de execução e ajustes aos preços do mercado 
conforme o horizonte temporal da realização das obras. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A elaboração do Projeto de Requalificação do Largo de Santa Isabel e Praia d’Diante 
resulta da necessidade de potencializar a dinâmica turística da Ilha, associada ao 
Turismo Urbano. 
O Turismo Urbano ou de Cidade tem verificado um notável crescimento a nível 
mundial, constituindo actualmente o terceiro tipo de destino turístico, atrás de 
“praias” e “montanhas”. 
 
O ambiente urbano atrai cada vez mais turistas, interessados na cultura, história, 
arquitectura, património, negócios, curiosidades e outras particularidades de 
interesse. 
 
Embora muitas vezes as potencialidades das nossas urbes passam despercebidas à 
população, é fundamental a sua potencialização, e neste caso particular, associada ao 
turismo, acessibilidades, transformação e revitalização urbana, buscando ser uma 
Cidade turística atractiva e com uma equilibrada base sustentável do ponto de vista 
económico e social. 
 
Assim, aproveitando a vocação turística da Ilha, a elaboração do Projeto de 
Requalificação do Largo de Sal-Rei e Praia d’Diante, simboliza um primeiro passo duma 
estratégica política de gestão urbana assumida pelo Município, mas que 
necessariamente deverá contar com o envolvimento e apadrinhamento de todos os 
agentes e entidades afectos ao turismo e desenvolvimento económico e social. 
 
Sem dúvidas, a aliança das estratégias e o desenvolvimento do Projeto Urbanístico, irá 
contribuir para o crescimento de vários factores de sucessos, tais como a 
requalificação urbana e patrimonial, diversificação de eventos culturais e recreativas, 
dinamização de actividades económicas e de negócios. 
 
Se por um lado, numa primeira fase, é importante garantir o adequado 
desenvolvimento de boas acessibilidades (pedonal e ciclovia), mobiliários urbanos, 
espaços de estadia e contemplação, por outro lado, nas fases seguintes, é também 
fundamental criar e potencializar os atractivos turísticos, como por exemplo Museus, 
Centros de Arte e Cultura, Monumentos, Edifícios Patrimoniais, Hotéis de qualidade e 
zonas de restauração. 
 
Enfim, o Projeto de Requalificação Urbana do Largo de Santa Isabel e Praia d’Diante 
visa promover e alcançar um Turismo Urbano de Qualidade, assente nas bases do 
Turismo Sustentável, harmonizando os benefícios económicos com o respeito ao 
ambiente, cultura, património e bem-estar da comunidade local. 
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4 – ANEXOS 
 
 


