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Modelos de mobiliário a usar nas esplanadas

Modelo A:

A.1. Mesa com acabamento mate, com tampo e estrutura em madeira maciça, indicada para exterior, à cor
natural ou pintada de preto, cinza ou castanho-escuro, com medidas aproximadas de 0,60m de
comprimento, 0,60m de largura e 0,75m de altura;
A.2 Cadeira tipo “realizador”, com estrutura na mesma madeira e acabamento escolhidos para a mesa, com
assento e encosto em tecido, sem brilho do tipo “dralon”, nas cores estipuladas para a zona vermelha branco cru, preto, cinzento, castanho-escuro, azul-marinho, verde-escuro, vermelho-escuro ou laranja tipo
“telha”.
Facultativo: Mesa ou banco de apoio, com dimensões diferentes, desde que apresentem as mesmas
características, materiais e cores estipuladas para este conjunto.

Modelo B:

B.1. Mesa com acabamento mate, com estrutura metálica pintada de preto, cinza ou castanho-escuro, com
tampo constituído por ripas de madeira maciça, indicada para exterior, à cor natural ou pintadas nas cores
estipuladas para a estrutura ou, com tampo constituído por ripas em polipropileno, nas cores estipuladas
para a estrutura, com medidas aproximadas de 0,75m de altura, 0,55m de comprimento por 0,55m de
largura quando o tampo é quadrangular e 0,55m de diâmetro quando o tampo é circular;

B.2. Cadeira com acabamento mate, com estrutura e assento nos mesmos materiais e cores estipulados para
a estrutura e tampo da mesa respetivamente, com medidas aproximadas de 0,40m de largura, 0,40m de
profundidade e 0,80m de altura.
Facultativo: Mesa ou banco de apoio, com dimensões diferentes, desde que apresentem as mesmas
características, materiais e cores estipuladas para este conjunto.

Modelo C:

C.1. Mesa com acabamento mate com estrutura em aço natural escovado ou com estrutura pintada de preto,
cinza ou castanho-escuro, com tampo no mesmo material, ou em vidro temperado transparente ou fosco,
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incolor ou colorido, nas cores estipuladas para a zona vermelha ou em pedra natural preta ou branca,
com medidas aproximadas de 0,75m de altura e 0,55m de comprimento, 0,55m de largura quando o
tampo é quadrangular e 0,55m de diâmetro quando o tampo é circular;
C.2. Cadeira com estrutura no mesmo material e cor estipuladas para a estrutura da mesa, revestida em plástico
entrelaçado de polipropileno preto, castanho-escuro ou castanho-claro com medidas aproximadas de
0,55m de largura, 0,60 de profundidade e 0,80m de altura.
Facultativo: Mesa ou banco de apoio, com dimensões diferentes, desde que apresentem as mesmas
características, materiais e cores estipuladas para este conjunto.

Modelo D:

D.1. Mesa com acabamento mate, com estrutura em ferro pintada a tinta forja na cor preta, cinza-antracite ou
castanho-escuro, com medidas aproximadas de 0,70m de altura e 0,55m de comprimento, 0,55m de
largura, quando o tampo é quadrangular, e 0,55 m de diâmetro, quando o tampo é circular. O tampo da
mesa pode ser constituído por um dos seguintes materiais:

°

Ferro pintado em tinta forja preta, cinza-antracite ou castanho-escuro;

°

Madeira maciça à cor natural ou pintada nas cores estipuladas para a estrutura;

°

Vidro temperado fosco ou transparente, incolor ou colorido, nas cores estipuladas para a zona
vermelha;

°

Xisto;

°

Aço corten;

°

Mármore branco ou preto;

°

Granito branco ou preto;

D.2. Cadeira com acabamento mate, com estrutura em ferro pintada na cor estipulada para a estrutura da mesa,
com assento no mesmo material ou no material escolhido para o tampo da mesa com medidas
aproximadas de 0,40m de largura, 0,40 de profundidade, 0,80m de altura;
Facultativo: Mesa ou banco de apoio, com dimensões diferentes, desde que apresentem as mesmas
características, materiais e cores estipuladas para este conjunto
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Modelo E

E.1. Mesa em alumínio com formato quadrangular com 0,60 metros de comprimento, 0,60 metros de largura e
0,72 metros de altura ou com formato circular com 0,60 metros de diâmetro e 0,72 metros de altura.

E.2. Cadeira com assento e encosto em plástico entrelaçado de polipropileno castanho claro, castanho-escuro
ou preto a imitar “vime” e estrutura em alumínio com medidas aproximadas de 0,74 metros de altura, 0,53
metros de largura do assento e 0,58 metros de profundidade do assento.
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