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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Refere-se a presente memória descritiva e justificativa ao Projeto de Arquitetura, em fase de 

Estudo Prévio, para as obras de demolição de edifício existente e de edificação de novo edifício, 

“Mercado Municipal de Esposende e zona envolvente”, localizadas na Avenida Engenheiro 

Eduardo Arantes e Oliveira, na União das freguesias de Esposende, Marinha e Gandra, concelho de 

Esposende, cujo promotor é o Município de Esposende. 

 

 

OBJETIVO 

 Pretende-se a revitalização das actividades económicas desenvolvidas no Mercado Municipal 

de Esposende e no tecido urbano envolvente através da requalificação do edifício existente e do espaço 

público adjacente. O edifício existente encontra-se obsoleto, não dando resposta a todos os 

condicionalismos legais em vigor (quer construtivos, quer ambientais, ou de higiene e segurança 

alimentar), nem às exigências económicas atuais. O edifício apresenta várias patologias construtivas 

ao nível da cobertura, pavimentos, impermeabilizações, infiltrações, carecendo de uma reformulação 

total das redes prediais. A revitalização pretendida implicará ainda a reformulação da imagem do 

edifício, tornando-o mais apelativo e actual, capaz de potenciar as atividades económicas aí 

desenvolvidas, tirando partido da sua excelente localização. 

 O nível de requalificação pretendido poderá acarretar a total demolição do edifício existente e 

a construção de um edifício de raiz capaz de dar resposta a essas exigências. 

 Pretende-se ainda expandir esta estratégia a todo o espaço envolvente do Mercado Municipal, 

potenciando a zona central privilegiada onde se localiza. 

 

 

PROGRAMA 

 Face ao objetivo referido, pretende-se um edifício que albergue um Mercado Municipal que 

atenda às valências tradicionais e às atualmente exigidas, apenas dedicado à venda de produtos 

alimentares frescos ou confecionados, e estabelecimentos de restauração e bebida: 

- Peixarias – máximo de 13 unidades; 

- Talho – uma unidade; 

- Zona de venda de produtos hortícolas (frutas e legumes); 

- Zona de venda de flores e plantas; 

- Instalações sanitárias com possibilidade de acesso independente pelo exterior, caso o mercado 

esteja encerrado; 

- Café com acesso independente pelo exterior; 
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- Vestiários / balneários para os utilizadores residentes (que manipulam alimentos frescos); 

- Lojas de produtos alimentares confecionados e embalados (por exemplo: queijos, enchidos, vinhos, 

compotas, mel, etc., todo o tipo de produtos que se encontram em mercearias especializadas); 

- Loja do Município, para divulgação dos produtos alimentares endógenos; 

- Restaurante; 

- Gabinetes para o Aferidor e para o Fiel de Mercado com instalação sanitária privada; 

- Zonas no interior e no exterior para a realização de eventos. 

 Pretende-se que o edifício apresente alguma autossustentabilidade, nomeadamente no 

consumo de energia eléctrica através da produção com recurso a painéis fotovoltaicos e painéis 

solares, estes para o aquecimento de águas sanitárias. 

 No logradouro pretende-se manter a realização da feira semanal de produtos hortícolas, ao 

sábado, com definição dos postos de venda. 

 Na zona envolvente pretende-se a requalificação do parque estacionamento para permitir a 

realização de eventos, libertando-a dos obstáculos físicos existentes. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA 

Elementos caracterizadores e de identificação do prédio 

 O prédio em questão, sito na Avenida Engenheiro Eduardo Arantes e Oliveira, está descrito na 

C.R.P. na extinta freguesia de Esposende sob o artigo 964/20100825, e inscrito na Matriz Predial 

Urbana da respetiva freguesia sob o n.º 1489. Tem a área total de 2061m2, área coberta de 1020m2 e 

área descoberta de 1041m2, e as seguintes confrontações: 

- Norte: Rua Piloto da Frita; 

- Sul: Parque de Estacionamento Público; 

- Nascente: Espaço pedonal; 

- Poente: Avenida Engenheiro Eduardo Arantes e Oliveira. 

 O prédio é composto por um edifício com um piso e um logradouro com funcionalidade de 

espaço privado de utilização coletiva. 

 O edifício possui Alvará de Autorização de Utilização n.º 114/2012 para comércio / serviços. 

Caracterização sumária do edifício preexistente 

 O edifício existente, cuja construção inicial possivelmente datada da década de 70 ou 80 do 

século passado, foi alvo de obras de remodelação concluídas no ano de 2006. 

 O edifício encontra-se organizado voltado para o interior. A única fenestração para o exterior, 

para além das duas entradas, encontra-se no canto sudoeste e no alçado sul e correspondem a 

espaços cujo acesso é feito apenas pelo exterior. A iluminação natural do edifício é feita através da 

cobertura, com claraboias na zona plana e painéis translúcidos no revestimento da cobertura inclinada. 

 Conforme o já referido, o edifício apresenta várias patologias construtivas ao nível da cobertura, 

pavimentos, impermeabilizações, infiltrações, carecendo de uma reformulação total das redes prediais. 



Mercado Municipal de Esposende e zona envolvente  

 Avenida Engenheiro Eduardo Arantes e Oliveira | União das freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra 

ARQUITETURA | ESTUDO PRÉVIO MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE  
Divisão de Projetos e Obras Municipais | Serviço de Estudos e Projetos 3 

 

Valências atuais 

 O Mercado Municipal alberga as seguintes valências: 

- Zona de bancas para venda de peixe e produtos hortícolas sem separação por tipologia de produtos 

e sem condições higiénico-sanitárias (as bancas encontram-se deficientemente equipadas); 

- 2 Lojas, com acesso apenas pelo interior do edifício, ocupadas respetivamente com associação 

(“ACRAI”), e armazém; 

- 2 Lojas, com acesso apenas pelo interior do edifício, destinadas respetivamente ao comércio de 

vestuário e de produtos biológicos. 

- Instalações sanitárias públicas com separação por sexos, com acesso pelo interior e pelo exterior 

do edifício; 

- Gabinetes do Aferidor e Fiel de Mercado; 

- Espaços e apoio à EAmb (Serviço de Limpeza - arrumos, vestiário e instalação sanitária); 

- Estabelecimento de Bebidas (“Marginal Café”), com acesso apenas pelo exterior do edifício (não 

tem ligação ao interior do mesmo); 

- Talho, sem ocupação no momento, com acesso apenas pelo exterior do edifício (não tem ligação 

ao interior do mesmo); 

- 3 Lojas ocupadas com associações (“GATERC”, “Sociedade Recreativa e Cultural de S. João” e 

“Motoclube de Esposende”), com acesso apenas pelo exterior do edifício (não tem ligação ao 

interior do mesmo); 

- No exterior, na feira realizada semanalmente ao sábado, realiza-se a venda de produtos hortícolas 

e de diversos. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA PROPOSTA 

 A intervenção proposta visa um conjunto de operações urbanísticas, obras de demolição e 

obras de construção, a seguir descriminadas para requalificação do Mercado Municipal de Esposende 

existente em conformidade com o objetivo acima especificado. 

 As obras de demolição consistem na demolição integral do edifício existente, dado que o 

mesmo não é compatível com o novo programa pretendido para o Mercado, tratando-se da solução 

economicamente mais vantajosa. 

 A extensão do programa pretendido necessita de uma área de construção maior do que a 

oferecida pelo edifício existente. Revela-se necessário o recurso a um piso adicional não só para 

distribuição das valências pretendidas, mas também para acautelar zonas técnicas e de serviço, 

associadas a estas valências actualmente inexistentes, circulação entre pisos, em cumprimento da 

legislação e normativos respectivos. 

 O volume de obras necessárias para a requalificação pretendida para o edifício existente ao 

nível da resolução das patologias construtivas e renovação das redes de infraestruturas, e a 

necessidade da construção de um piso adicional face ao sistema estrutural existente e à composição 

de uma volumetria urbanisticamente integrada, tornam a hipótese da demolição total do edifício 

existente a melhor opção económica. 
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 As obras de construção consistem na edificação de um edifício novo com o programa 

pretendido desenvolvido em dois pisos, traduzido no aumento da área total de construção, da área de 

implantação, do n.º de pisos e da altura da fachada. 

 Esta intervenção será ainda acompanhada da reformulação / requalificação do parque de 

estacionamento e restantes espaços públicos adjacentes. 

 

 

ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO NOS PLANOS TERRITORIAIS APLICÁVEIS 

 O prédio, face aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT’S) em vigor, nomeadamente o Plano 

Diretor Municipal (PDM), tem a seguinte classificação: 

- Carta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo: 

- “Solo Urbano: Espaços Residenciais – Área Residencial de Moradias de Esposende”; 

- Carta de Ordenamento – Valores Patrimoniais e Salvaguardas: 

- “Zonamento da Sensibilidade ao Ruído: Zonas Mistas”; 

- Em área de “Ameaça Hidrometeorológica – Zona inundável ou ameaçada pelas cheias”; 

- Carta de Ordenamento – Qualificação Operativa do Solo: 

- “Solo Urbanizado – em Espaços Centrais, Espaços Residenciais ou Espaços de Baixa 

Densidade”; 

- “Solo Urbanizado – em Áreas Consolidadas a manter (Para efeitos de aplicação do artigo 46.º)”; 

- Carta de Condicionantes: 

- Domínio Hídrico – Zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias. 

 

 

ADEQUABILIDADE DA PROPOSTA AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 Considerando o edifício existente, que se pretende demolir, a proposta apresentada altera os 

coeficientes específicos de ocupação do solo e os parâmetros urbanísticos existentes, verificando-se 

um aumento nos mesmos (áreas totais de construção e de implantação, n.º de pisos). Esse aumento 

dá cumprimento ao permitido em sede do previsto no Regulamento do PDM (Aviso n.º 10643/2015, de 

18 de setembro de 2015, publicado em DR), conforme se verifica nos quadros seguintes. 

QUADRO I 

COMPATIBILIDADE COM PDM – ÍNDICES URBANÍSTICOS – Existente a demolir  

 

 

IUL IUB ICob IUL Icob

Permitida (PDM 2015)ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO

Classificação do solo (QF) SOLO URBANO

Qualificação do solo (QO) SOLO URBANIZADO IU - Índices de Util ização (m
2
/m

2
)

Existente

1

1648,8

2

Área Central Principal

Ok N.º de Pisos

Á
re

a

(m
2
)

Desc. CRP n.º 6 2.061,0

Sugeita a IUL 2.061,0

Sugeita a ICob 2.061,0

Sugeita a IUB 0
0,50

Face ao PDM Ok Área de Ocupação

0,80

Ok Área de Construção

1545,8 1023,0

0,50 0,00

1023,0

0,75
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QUADRO II 

COMPATIBILIDADE COM PDM – ÍNDICES URBANÍSTICOS – Proposta  

 

 Dada a ampliação verificada nos parâmetros urbanísticos referidos anteriormente, a proposta 

que se apresenta é o resultado da preocupação em integrar corretamente um volume com a dimensão 

pretendida no contexto urbanístico da sua zona envolvente, no que respeita a coerência da malha 

urbana, escalas volumétricas, alinhamentos e cérceas dominantes (artigos 45.º e 46.º do Regulamento 

do PDM). 

 Os recortes volumétricos e de alinhamentos que o edifício proposto apresenta é o resultado da 

convergência dos volumes e alinhamentos existentes aliado a uma tipologia de exceção na malha 

urbana. 

 Na Avenida Engenheiro Eduardo Arantes e Oliveira, o piso 1 adota o alinhamento das moradias 

unifamiliares ao seu lado norte, recuando na rótula com a Rua Piloto da Frita para marcação da entrada 

principal. Na Rua Piloto da Frita, o piso 1 prolonga o alinhamento do edifício vizinho. 

 Os vários volumes que compõem o edifício apresentam-se desencontrados numa clara 

preocupação em desmaterializar a presença do piso 2 que esta proposta prevê. A aproximação ao 

edifício vizinho na Rua Piloto da Frita e no arruamento pedonal que os separa (a nascente) é feita 

através de um volume com um piso, ficando o piso 2 recuado. Apresenta-se a mesma característica 

volumétrica no lado sul do edifício, voltado para o parque de estacionamento, onde um primeiro recuo 

adota o alinhamento do piso 2 do edifício vizinho a nascente, e um segundo recuo do piso 2 proporciona 

um terraço acessível para fruição da paisagem envolvente. Já no lado norte do edifício, confrontante 

com a Rua Piloto da Frita, onde a edificação existente apresenta maioritariamente dois pisos, o piso 2 

surge projetado relativamente ao piso 1. Igualmente no lado poente do edifício, confrontante com a 

Avenida Engenheiro Eduardo Arantes e Oliveira, onde o piso 2 dobra da Rua Piloto da Frita projetado 

sobre o piso 1 e acaba recuado na dobra com o parque de estacionamento. 

 Estes desencontros volumétricos apresentados pelo edifício proposto, sendo o resultado da 

convergência dos volumes e alinhamentos existentes conforme o referido, produzem um jogo de luz e 

sombras, de claro e escuro, de cheio e vazio, que desmaterializam o aumento da área de construção 

e de implantação e a cércea efetiva do edifício. Este efeito é reforçado pelos volumes das escadas, 

interior e exterior, reduzidos ao mínimo, que surgem como elementos escultóricos, rótulas em remates 

de alinhamentos. A escada exterior, inclusive, adota o alinhamento da Rua Monsenhor Pedrosa e do 

recorte do edificado que delimita a nascente o parque de estacionamento, assumindo o papel de remate 

IUL IUB ICob IUL Icob

2 2

1648,8 1628,5

Ok Área de Ocupação 1545,8 1148,2

Sugeita a ICob 2 061,0

Face ao PDM

Ok Área de Construção

Ok N.º de Pisos

Qualificação do solo (QO) SOLO URBANIZADO IU - Índices de Util ização (m
2
/m

2
)

Área Central Principal

Á
re

a

(m
2
)

Desc. CRP n.º 6 2 061,0

0,80 0,50 0,75 0,79 0,00
Sugeita a IUL 2 061,0

Sugeita a IUB 0

ENQUADRAMENTO URBANÍSTICO Permitida (PDM 2015) Proposta

Classificação do solo (QF) SOLO URBANO
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do enfiamento do arruamento e afirmando a presença de um edifício de tipologia de exceção como o 

Mercado Municipal. 

 Uma outra preocupação presente nesta proposta diz respeito ao facto de no local onde o prédio 

se insere, em situações de grande pluviosidade, ocorrerem situações de inundação por se tratar de 

uma zona excessivamente plana com grandes dificuldades em escoar as águas pluviais quando em 

caudal excessivo. Tais ocorrências deverão deixar de acontecer quando a construção do sistema 

intercetor de desvio da área urbana de Esposende estiver concluída (está em fase de concurso para 

empreitada de obra pública). 

 Contudo, à semelhança do edifício existente, optou-se por elevar a cota de soleira do edifício 

em 52cm relativamente ao ponto mais desfavorável. 

 Esta solução também se afigura como a melhor opção para a resolução da impermeabilização 

do pavimento térreo do edifício e da humidade ascendente, aumentando a durabilidade do revestimento 

de pavimento previsto considerado como o mais adequado para o uso em questão. 

 Relativamente aos restantes parâmetros urbanísticos definidos no Regulamento do PDM para 

a área em questão, a edificação proposta dá cumprimento. 

 Face ao exposto, considera-se que a proposta aqui apresentada dá cumprimento ao previsto 

no Regulamento do PDM. 

 

 

QUADRO SINÓPTICO 

 A presente proposta prevê a alteração dos indicadores parciais e globais existentes, conforme 

se pode verificar pelos valores constantes dos quadros seguintes: 

QUADRO III 

INDICADORES GLOBAIS E PARCIAIS – Existente a demolir 

 

 

Piso 1 Total

Área de Implantação existente (m2) 1020,0 1020,0

Área de Construção existente (m2) 1020,0 1020,0

Uso Comércio / Serviços

Cércea 5,87

N.º de pisos 1

Área de Prédio - CRP (m2) 2061,0

Área logradouro (m2) 1041,0

Quadro Sinóptico
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QUADRO IV 

INDICADORES GLOBAIS E PARCIAIS – Proposta 

 

 

 

INTERVENÇÃO | PROPOSTA 

 A proposta apresentada para o Mercado Municipal de Esposende tem como objetivo estreitar 

e potenciar a relação entre o edifício e a envolvente privilegiada constituída pela marginal do rio Cávado 

e pela centralidade urbana em que está inserido. 

 A proposta apresentada prevê a distribuição das valências pretendidas em dois pisos conforme 

o já referido. A transição entre pisos é feita através de duas caixas de escadas, uma interior e uma 

exterior de emergência, e de um elevador acessível. 

 O edifício apresenta quatro entradas: a principal, a poente, voltada para a Avenida Engenheiro 

Eduardo Arantes e Oliveira; a secundária, a sul, voltada para o parque de estacionamento e a zona 

exterior de feira semanal para venda de produtos hortícolas; a de mercadorias e a das instalações 

sanitárias públicas, ambas a norte, voltadas para a Rua Piloto da Frita. Nesta rua situa-se o 

estacionamento para cargas e descargas do Mercado. A entrada das instalações sanitárias públicas 

permite que as mesmas funcionem em horário diferente do horário do Mercado, para serviço desta 

zona da cidade como é feito actualmente, através do encerramento da porta do hall de entrada de 

acesso ao interior do edifício. 

 O piso 1 (piso térreo) é destinado às valências tradicionais de um mercado, ao comércio de 

produtos frescos, com exceção do estabelecimento de restauração e bebidas, o café. Nele, as valências 

são organizadas em torno do tradicional espaço central com pé-direito duplo destinado à venda de 

produtos hortícolas, localizando-se: 

- 22 pontos de venda de produtos hortícolas e de flores e plantas, equipados com duas bancas de 

exposição, duas bancas de trabalho, e toldos para controle da incidência solar permitida pelos 

panos translúcidos da cobertura. Estas bancas não são fixas para permitir a sua retirada em caso 

de realização de eventos. Todas as infraestruturas necessárias estão encaminhadas nos pórticos 

que sustentam os toldos para que essa dinâmica se efetue; 

- Os gabinetes do fiel de mercado e do aferidor, com instalação sanitária privativa; 

- 10 peixarias, equipadas com banca expositiva, banca com pio para amanhar o peixe, banca de 

apoio com pio e um armário frigorífico para conservação do peixe; 

Piso 1 Piso 2 Total

Área de Implantação proposta (m2) 1148,2 _ 1148,2

Área de Construção proposta (m2) 980,9 647,6 1628,5

Uso Comércio / Serviços Comércio / Serviços

Cércea 8,40

N.º de pisos 2

Área de Prédio - CRP (m2) 2061,0

Área logradouro (m2) 912,8

Quadro Sinóptico
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- O talho, equipado com vitrine refrigerada expositiva, banca de preparação, sala de desmanche 

climatizada, sala de receção dos produtos e câmara frigorífica; 

- O café, com entradas de público e de serviço independentes, com sala de mesas (48 lugares 

sentados), instalações sanitárias de público, acessíveis e com separação por sexos, balcão com 

bancada de serviço, copa para confecção de refeições ligeiras tipo snack, copa suja, balneário / 

vestiário de serviço, armazém, zonas técnicas para a rede de abastecimento de águas quentes 

sanitárias e para acondicionamento de lixo para recolha seletiva; 

- Instalações sanitárias públicas, acessíveis e com separação por sexos; 

- Zonas técnicas destinadas ao acondicionamento do carrinho de carga eléctrico, de produtos de 

limpeza, de consumíveis para fornecimento aos utentes visitantes (sacos térmicos, carrinhos de 

compras); à bomba de calor e depósito de água quente dos serviços comuns; ao acondicionamento 

de contentores de lixo valorizável (ecoponto para embalagens e papel); à produção de gelo para 

as bancadas de exposição das peixarias; à rede de informática dos serviços comuns (UPS e 

bastidor); ao armazenamento de produtos destinados à economia circular. 

 O piso 2 (piso superior) é destinado ao comércio de produtos confeccionados, embalados e ao 

estabelecimento de restauração e bebidas, o restaurante. Neste piso, as valências são organizadas em 

torno de espaço central referido, localizando-se: 

- as instalações sanitárias públicas, acessíveis e com separação por sexos; 

- 3 lojas para produtos alimentares confecionados e embalados, com zona expositiva, zona de 

balcão e uma pequena copa; 

-  A loja do Município, de divulgação dos produtos alimentares endógenos, com zona expositiva, 

zona de balcão, zona de armazém e uma pequena copa; 

- O Restaurante, com sala de mesas (46 lugares sentados), zona de bar, cozinha com zonas de 

preparação, confeção, empratamento e copa suja, balneário / vestiário de serviço, armazém, zonas 

técnicas para a rede de abastecimento de águas quentes sanitárias e para acondicionamento de 

lixo para recolha seletiva; 

- Terraço destinado a esplanadas do restaurante e da loja do Município para realização de eventos 

promocionais dos produtos endógenos. 

 Prevê-se que os espaços destinados às peixarias, ao talho e às quatro lojas possam ser 

encerrados individualmente através de estores metálicos. 

 Nas coberturas, situam-se os equipamentos de apoio às redes de AVAC e de abastecimento 

de águas quentes sanitárias. 

 No espaço exterior do logradouro propõe-se a localização da feira semanal de venda de 

produtos hortícolas com a materialização no pavimento dos lugares de venda. Esta zona será coberta 

por uma pérgula composta por telas tensionadas fixas a uma estrutura em betão armado aparente. 

 A reformulação do espaço público envolvente consiste na eliminação das barreiras 

arquitetónicas do parque de estacionamento, sem ressaltos no pavimento, à cota dos passeios 

adjacentes, para cumprimento do pretendido, a realização de eventos de grande escala. 
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 Consiste ainda na repavimentação, no alargamento / recuperação das caldeiras das árvores 

existentes, colocação de balizadores de trânsito para definição da zona de parque de estacionamento, 

na reformulação das passadeiras de peões e passeios adjacentes para cumprimento da acessibilidade, 

na reformulação da localização da ilha ecológica existente, dos pontos de recolha de lixo indiferenciado 

e papeleiras, com aumento da capacidade oferecida e novas tipologias, valorizáveis orgânicos e OAU 

(óleos alimentares usados). 

 

 

REDES DE INFRAESTRUTURAS 

 As redes de infraestruturas de abastecimento de água, de alimentação eléctrica, de gás e de 

ITED deverão prever que os respectivos consumos sejam controlados em cada peixaria, talho, café, 

restaurante, lojas e serviços comuns. 

 Por causa do tipo de lavagens que se espera que sejam efectuadas, à mangueira, as tomadas 

de alimentação eléctrica e de dados deverão ser colocadas a alturas superiores ao normal. Na zona 

central, de venda de produtos hortícolas, flores e plantas, essa alimentação terá de partir do teto e 

encaminhada pelos pórticos dos toldos, para evitar o recurso a tomadas de pavimento. 

Instalação elétrica 

 A rede elétrica, definida pelo projeto da especialidade, deverá prever o recurso a painéis 

fotovoltaicos para produção de energia eléctrica destinada ao consumo dos serviços comuns. 

 A iluminação deverá ser preferencialmente em LED, com índice de restituição de cor a 90% e 

temperatura de 4000K (nas peixarias, talho, zona de venda de produtos hortofrutícolas, circulações, 

armazéns, zonas técnicas, cozinhas e copas) e de 3000K (nos gabinetes, instalações sanitárias, 

balneários / vestiários, sala de mesas e balcão do café e do restaurante, terraço. 

Detecção de intrusão e videovigilância 

 O edifício deverá ser equipado com sistema de detecção de intrusão e de videovigilância. 

ITED 

 A rede ITED, definida pelo projeto da especialidade, deverá prever rede de dados nos gabinetes 

e loja do Município. 

 Deverá ainda ser previsto rede de wi-fi a disponibilizar ao público no espaço central. 

Rede de abastecimento de gás 

 A rede de abastecimento de gás, definida pelo projeto da especialidade, deverá prever o 

abastecimento apenas do restaurante. 

Rede de abastecimento de água 

 A rede de abastecimento de água, definida pelo projeto da especialidade, deverá prever o 

recurso a painéis solares para aquecimento de águas sanitárias. 

 Nas zonas de laboração (manipulação de alimentos) prevêem-se lavatórios em número 

suficiente para lavagem das mãos, equipados com água corrente quente e fria, materiais para limpeza 

e dispositivos para secagem higiénica (toalhetes de papel). Os secadores automáticos de mãos com 



Mercado Municipal de Esposende e zona envolvente  

 Avenida Engenheiro Eduardo Arantes e Oliveira | União das freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra 

ARQUITETURA | ESTUDO PRÉVIO MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE  
Divisão de Projetos e Obras Municipais | Serviço de Estudos e Projetos 10 

 

ar forçado não serão usados, já que as correntes de ar que provocam poderão arrastar contaminantes 

para produtos ou equipamentos. 

Rede de drenagem de águas residuais 

 Na rede de drenagem de águas residuais, definida pelo projeto da especialidade, prevê-se a 

colocação de grelhas lineares no pavimento para recolha das águas das lavagens dos espaços, 

dimensionadas para que os resíduos sólidos e líquidos sejam contidos, rapidamente removidos e 

controlados de modo a minimizar a probabilidade de estes se espalharem no pavimento. 

 Esta rede deverá estar equipada com retentores de sólidos e separadores de gorduras (estes 

no café e no restaurante) antes da ligação à rede pública. 

Climatização / ventilação 

 A maioria dos espaços possui ventilação natural através de fenestração prevista para o efeito. 

 Nas zonas onde existe equipamento que liberta vapor será prevista a instalação de ventilação 

adequada para a remoção de vapor, prevenindo a ocorrência de condensação para reduzir o 

crescimento de fungos e a corrosão dos equipamentos. 

 Serão previstos sistemas de exaustão capazes de assegurar a remoção de fumos que se 

produzam nos processos, evitando que estes retornem à área e se espalhem por esta, transmitindo 

odores estranhos a outros produtos. 

Elevador 

 Prevê-se a instalação no edifício de um elevador de alimentação elétrica, monofásica, acessível 

com dimensões interiores mínimas da cabine de 1100x1400mm e da porta de 900x2100mm. 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 Prevê-se o reajuste do sistema de RSU em função do aumento da sua produção. Será previsto 

e implementado no interior e no exterior do edifício a recolha selectiva dos resíduos com 

disponibilização de ecopontos com separação pelas seguintes tipologias: vidro, embalagens, papel, 

OAU (óleos alimentares usados), orgânicos e indiferenciados. 

Proteção contra insetos e roedores 

 Serão previstas medidas de prevenção de pragas de insectos rastejantes e voadores e de 

roedores. 

 Prevê-se a instalação de electrocaptadores de insetos criteriosamente disperssos de pelo 

edifício. 

 A construção do sistema de drenagem deverá reduzir / impedir a probabilidade de alojamento 

e de movimentação de pragas através deste. As grelhas das calhas de drenagem serão aparafusadas 

ao pavimento de forma que roedores não sejam capazes de as levantar e penetrar nas instalações 

 Os tubos de queda, junto às paredes exteriores das instalações, para escoamento de águas 

pluviais das coberturas serão protegidos com uma proteção circular de forma a impedir que os roedores 

subam ao longo desta. 

 As frinchas das portas devem ser o mais pequenas possível (5 mm ou menos) de modo a, não 

permitirem o acesso a roedores 
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Segurança contra o risco de incêndio 

 As medidas de deteção, de prevenção, de proteção e de luta contra o incêndio serão definidas 

em projeto da especialidade. 

 Toda a zona de intervenção estará munida de extintores manuais (de solução aquosa) e de 

bocas-de-incêndio armadas tipo carretel. 

 Será prevista iluminação de emergência e sinalização das saídas de acordo com as normas de 

segurança em vigor. 

 Estas e outras medidas consideradas necessárias serão especificadas em projeto da 

especialidade. 

 

 

MATERIAIS 

Estrutura resistente 

 A estrutura do edifício será porticada com pilares e vigas de betão armado, e lajes aligeiradas 

constituídas por vigotas pré-fabricadas e abobadilhas cerâmicas vazadas. 

 A cobertura do espaço central de pé-direito duplo será realizada através de asnas metálicas. 

 As escadas interiores e as escadas exteriores serão em betão armado aparente. 

 A estrutura porticada da pérgula será em betão armado aparente. 

Coberturas 

 Propõe-se quatro tipos de cobertura para o edifício: 

- Cobertura plana, invertida, com camada de forma em betão leve tipo “Leca”, impermeabilizada com 

duas telas de PVC, isolada termicamente com placas de poliestireno extrudido tipo “Roofmate” de 

8cm de espessura, e com proteção pesada de gravilha numa camada de pelo menos 5cm. 

- Cobertura plana acessível, invertida, com camada de forma em betão leve tipo “Leca”, 

impermeabilizada com duas telas de PVC, isolada termicamente com placas de poliestireno 

extrudido tipo “Roofmate” de 8cm de espessura, e com proteção pesada de lajetas de betão. 

- Cobertura inclinada, sobre espaço central de pé-direito duplo (revestida a painéis sandwich de 

revestimento metálico, acústicos, com 7,5cm de espessura, com zonas translúcidas revestidas a 

chapa de policarbonato). 

- Cobertura das escadas interiores revestida a painéis GRC (betão reforçado com fibra de vidro) 

aplicados sobre a laje maciça de betão impermeabilizada tela mineralizada. 

Alvenarias e revestimentos 

 As paredes exteriores serão simples, constituídas por paramentos em alvenaria de blocos 

térmicos de 25cm de espessura, regularizados e acabados pelo exterior com revestimento ETICS com 

isolamento térmico de 6cm de espessura. 

 As paredes interiores serão simples, constituídas por paramentos em alvenaria de tijolo 

cerâmico vazado de 20, 15, 11 e 9cm de espessura. 

 No piso térreo, o revestimento exterior será protegido com lambrim em painéis GRC (betão 

reforçado com fibra de vidro). 
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 No interior, as paredes serão revestidas a mosaico cerâmico (nas circulações, peixarias, talho, 

instalações sanitárias, balneários / vestiários, copas, cozinhas, armazéns), a reboco estanhado e 

pintado a tinta plástica (nos gabinetes, instalações sanitárias, balneários / vestiários, copas, cozinhas, 

armazéns, zonas técnicas interiores, salas do café e do restaurante), a reboco areado nas zonas 

técnicas com ventilação permanente para o exterior. Todos os rebocos serão acabados com pintura a 

tinta plástica aplicada sobre primário antialcalino. 

 Os muretes dos canteiros serão em betão armado aparente. 

Tetos 

 Os tetos interiores serão revestidos a painéis de gesso cartonado, com exceção feita a: 

- tetos dos balneários / vestiários, copas e cozinhas que serão revestidos a painéis de gesso 

cartonado hidrófugo; 

- tetos das salas do café e do restaurante que serão revestidos a painéis de gesso cartonado 

acústido; 

- teto das escadas interiores em betão armado aparente. 

 Todos os tetos em painéis de gesso cartonado normal, hidrófugo ou acústico serão acabados 

com pintura a tinta plástica aplicada sobre primário antialcalino. 

 Os tetos exteriores serão revestidos a painéis sandwich revestidos a painéis de aglomerado de 

hidrofugo com isolamento térmico de 8cm de espessura, e acabados com revestimento ETICS. 

Vãos exteriores 

 Os vãos exteriores serão preenchidos com caixilharia de alumínio termolacado, lacagem para 

ambientes marítimos, de cor cinza, com corte térmico, com venezianas, com vidro duplo liso, incolor, 

laminado de 3+3mm pelo interior e termoendurecido de 8mm pelo exterior. 

 Os vãos exteriores serão protegidos pelo interior por estores de rolo scren com acionamento 

manual. 

Vãos interiores 

 Os vãos interiores serão preenchidos com: 

- Caixilharia de alumínio termolacado, de cor cinza, sem corte térmico, com venezianas, com vidro 

simples liso, incolor, laminado de 3+3mm; 

- Portas corta-fogo de classe de resistência a definir pela especialidade, constituídas por estrutura 

perimetral em réguas de madeira, interior em aglomerado de particulas de alta densidade, faces 

em placas de aglomerado partículas, orlas em madeira densa, rodapé em chapa de aço inox 

316AISI; 

- Portas interiores com folha pré-fabricada em contraplacado de madeira folheado a madeira, com 

aros e guarnições em madeira maciça acabamento a verniz, rodapé em chapa de aço inox 316AISI; 

- Portas e divisórias, nas instalações sanitárias e balneários / vestiários, em painéis fenólicos HPL. 

Pavimentos e soleiras 

 O revestimento do pavimento deverá responder às fortes exigências de higienização com 

recurso ao uso intensivo e frequente de água quente e/ou produtos químicos agressivos para limpeza. 
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Assim, prevê-se o revestimento a micro-betonilha em poliuretano-cimento auto-alisante e 

antiderrapante, aplicado sobre base devidamente isolada de humidade ascendente. 

 Nas peixarias, talho, copas, cozinhas e armazéns do restaurante e do café será executada 

meia-cana na junção do pavimento com a parede para facilitar a higienização dos espaços. 

 As soleiras serão em granito de grão fino com acabamento amaciado. 

Guardas e corrimãos 

 As guardas exteriores (a aplicar no terraço) e interiores (a aplicar na circulação do piso 2) serão 

em vidro laminado temperado 5+5mm, de arestas polidas / boleadas e ferragens de fixação em aço 

inox 316AISI. 

 Os corrimãos exteriores (a aplicar em escadas, rampas e guarda do terraço) e interiores (a 

aplicar em escadas e na guarda da circulação do piso 2) serão em perfil tubular de aço Inox 316AISI. 

Elevador 

 A estrutura de suporte e fixação do elevador será composta por perfis metálicos. 

 O encerramento da caixa do elevador será em chapa quinada e acabada a tinta a tinta de 

esmalte aplicada sobre primário anticorrosivo, e em vidro laminado temperado 5+5mm com filtro 

ultravioleta baixo emissivo, de arestas polidas / boleadas e ferragens de fixação em aço inox 316AISI. 

Rampas exteriores 

 À semelhança das escadas, as rampas exteriores de acesso ao edifício serão executadas em 

betão armado aparente. 

Pavimentações exteriores 

 A opção para os materiais de revestimento dos pavimentos intervencionados é a seguinte: 

- Guias serradas em granito cinza claro igual às guias existentes, de dimensões 200x1000-

1200x350mm; 

- Contraguias serradas em granito cinza claro igual às guias existentes, de dimensões 200x1000-

1200x220mm; 

- Calçada de cubo 9/11cm de aresta em granito cinza claro no parque de estacionamento; 

- Calçada de cubo 7/9cm de aresta em granito cinza escuro na definição dos lugares de 

estacionamento e zonas de floreiras; 

- Calçada de cubo 7/9cm de aresta em granito cinza escuro e claro na definição dos lugares de 

venda da feira semanal; 

- Calçada de microcubo 4/6cm de aresta em calcário branco nas zonas pedonais; 

- Faixa decorativa em microcubo 4/6cm de aresta em basalto igual ao existente nas zonas pedonais; 

- Calçada de cubo 7/9cm de aresta em calcário branco assente em terra nas caldeiras das árvores 

a redimensionar; 

- Calçada de cubo 7/9cm de aresta em calcário branco assente em base de tout-venant com 

almofada de areia na entrada e saída do parque de estacionamento; 
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ACESSIBILIDADES 

 A proposta elaborada considerou as “Normas técnicas para melhoria da acessibilidade das 

pessoas com mobilidade condicionada” constantes do anexo do Decreto – Lei n.º 163/2006, de 8 de 

Agosto, quanto ao dimensionamento percursos, de instalações sanitárias públicas, transição entre 

pisos, características de vãos, escadas, rampas e elevador, diferenças de cota de pavimentos, e opção 

de materiais de revestimento relativamente à textura e diferenciação cromática. 

 Face ao acima exposto, considera-se que o projeto apresentado está em conformidade, à 

exceção supra exposta, com as normas técnicas acima referidas. 

 

 

Esposende, 14 de novembro de 2018 

 

 

Os Técnicos 
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(Elsa Vieira, Arquiteta) 
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