Conceção e construção
Zona Balnear Portinho Corretora
e acessos

1ª Fase das Intervenções efetuadas
Pela Junta de Freguesia de São Roque
São Roque, 10 de JULHO de 2015

Zona Balnear Portinho Corretora e acessos
O Portinho da Corretora tem grande interesse histórico e como zona Balnear para a freguesia
de São Roque.
O Porto está a ser reconstruído tendo em vista a sua utilização por pequenos barcos de pesca
amadora desportiva, por barcos de futura escola de vela e como zona balnear.
Foi necessário equipar com escadas para os banhistas acederem facilmente ao mar.
A segunda fase prevê a construção de uma pequena rampa de varar barcos, instalação de uma
grua e reparação das fachadas das casas viradas ao mar.
Nesta primeira fase ficou concluído apenas um acesso ao Porto (a nascente junto à Peixaria).
No futuro pretende-se construir mais dois acessos. Um a partir da Rua do Terreiro em frente à
Corretora outro a partir do Largo do Ilhéu, também conhecido como Boca da Furna.
Para isso torna-se necessário a finalização/escritura da compra do prédio que a junta já
sinalizou e que permitiu a primeira fase da obra.
O acesso ao Porto, depois de concluída a segunda fase da obra, será feito em três zonas
distintas permitindo também que estes sejam utilizados para caminhadas e passeios ao longo
da costa o que valorizará bastante a freguesia e contribuirá também por desmotivar o
lançamento de lixo na zona litoral, que começa a ficar muito mais limpa.

Foto do local por altura do inicio das obras finais de maio e Junho 2015, efetuadas por
trabalhadores da Junta (contractados ao abrigo dos programas Recuperar e Prosa).

O Portinho antes da intervenção- Verão de 2014

Pormenor do Portinho depois da intervenção - Julho 2015

Outro pormenor do Portinho, no Verão de 2014, antes das obras e quando era utilizado
apenas para pescar

Outro pormenor do Portinho já depois da primeira fase das obras, Julho 2015, e com as
escadas para utilização dos banhistas.

As Casas viradas para o Portinho em Julho de 2015 e cujas fachadas deverão ser
intervencionadas na segunda fase da obra que se prevê decorra entre Agosto e Novembro
de 2015

O Portinho a 6 de Julho de 2015 concluída a primeira fase da obra e já muito utilizado

Na foto em cima o acesso a nascente ao Porto, a partir da Peixaria um dos três previstos e o
único concluído na primeira fase da obra.

Esta é a zona entre o Largo do Ilhéu e o Porto onde será construído novo acesso ao Porto.

