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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo corresponde a um investimento enquadrado nos Planos de Ação de 

Regeneração Urbana (PARU), integrando dois projetos de reabilitação do espaço público 

localizados em Marinhas: Recuperação e Expansão do Espaço Verde Central das Marinhas 

(V2.1.) e Requalificação do Campo de S. Miguel (V1.2.). O primeiro visa recuperar os espaços 

verdes existentes e expandir a área destes espaços para utilização coletiva, destacando-se a 

expansão do espaço verde Central das Marinhas, desde o espaço verde existente junto à 

Igreja até ao Campo de S. Miguel. O segundo pretende criar um parque urbano dotado de 

espaços para a prática de atividades ao ar livre e que sirva ainda de prolongamento exterior 

ao albergue de São Miguel. 

A zona de intervenção corresponde ao Albergue de S. Miguel e respetivo logradouro e ao 

Campo de S. Miguel, zona desportiva integrando o antigo campo de futebol, um polidesportivo 

e um campo de basquetebol. Estes espaços são delimitados pela Rua de S. Miguel, a poente, 

pela Av. João Paulo II, a sul, e por propriedades privadas, a norte e nascente. 

Esta zona alberga o evento Festa do Pão, que ocorre anualmente, pretendendo-se que o 

projeto de requalificação garanta condições para a continuidade do mesmo. 

 

Pesada a continuidade geográfica e similitude de objetivos foi entendimento integrar os dois 

programas numa única intervenção para efeitos de projeto e execução de obra. 

Avaliados os equipamentos existentes e pesado o seu estado de degradação pareceu 

consensual a demolição total dos mesmos, pelo que não serão condicionantes da organização 

do espaço. 

Para além dos terrenos referidos o polígono integra também a Rua de S. Miguel, dando 

continuidade à intervenção da Zona Central de Marinhas, e o passeio norte da Av. João Paulo 

II, na extensão contígua ao polígono de intervenção (uma vez que não respeita as dimensões 

previstas no PDM nem nas Normas Técnicas de Acessibilidade), correspondendo a uma área 

de cerca de 12 520m2. 
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A planta anexa resulta do desenvolvimento do Programa Base previamente aprovado e ilustra 

a proposta de intervenção. 

A Rua de S. Miguel deverá ser reperfilada, garantindo uma faixa de rodagem com 6.00m, 

passeio com 1.60m e estacionamento paralelo, onde possível, com 2.25m. Destes trabalhos 

resulta a necessidade de retificação do muro poente do Campo de S. Miguel. 

No passeio da Av. João Paulo II, procede-se à ampliação das caldeiras existentes (que 

contam atualmente apenas com 80cm livres, evidenciando já algumas deformações face ao 

crescimento das árvores) e ao alargamento do passeio para garantir 1.60m de corredor de 

circulação. 

Paralelo à avenida foi dimensionado um parque de estacionamento, que dará apoio à Zona 

Central de Marinhas, garantindo de 137 lugares dos quais 4 são reservados a pessoas com 

mobilidade condicionada. Este espaço não apresenta quaisquer desníveis nem elementos 

verticais (árvores ou colunas de iluminação pública), permitindo a livre instalação das 

estruturas da Festa do Pão, sendo a iluminação pública do espaço feita exclusivamente com 

recurso a colunas periféricas. 

 

A poente do estacionamento, entre este e a Rua de S. Miguel, serão instalados conjuntos de 

mesas / bancos de piquenique, em granito, aproveitando e reforçando a arborização 

existente. Para além destes, serão ainda construídas duas pistas, uma para malha e outra 

para pétanca. Para o topo norte deste espaço prevê-se a concessão / futura construção de 

um equipamento de restauração, ficando desde já garantida a infraestruturação necessária. 

Na zona envolvente ao albergue deverá ser beneficiado o piso, com ampliação e 

pavimentação em microcubo de granito, substituindo a betonilha existente e promovendo as 

condições de acessibilidade entre os dois níveis. 

 

Em termos de equipamentos a instalar, é proposto um novo recinto polidesportivo, com 

bancada a norte, destinado à prática de voleibol e ténis. A sul, entre este recinto e o 

estacionamento, serão construídos dois campos de padel e um edifício de 

balneários / sanitários. Para além destas valências, será também criado um espaço destinado 

ao “streetbasquet” e a ténis de mesa.  

  



REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CAMPO DE S. MIGUEL - MARINHAS 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA 

ARQUITETURA PAISAGISTA | ESTUDO PRÉVIO 

 

 

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

 

A finalizar, no que respeita a equipamentos, será instalado um parque infantil aproveitando a 

zona mais resguardada, entre o albergue e as instalações desportivas. Este será constituído 

por uma pirâmide de cordas, com ligação a um escorrega, e um baloiço, sendo o piso em 

areão rolado. 

O restante espaço deverá ser limpo, regularizado e revestido com terra, para permitir a 

sementeira de prado e o reforço da arborização. Para circulação entre as diferentes zonas é 

proposto um circuito de caminhos, com piso em saibro, sendo distribuídos bancos e papeleiras 

ao longo do percurso. Este mobiliário será em plástico reciclado de forma a garantir menores 

custos de manutenção futuros. 

 

 

Esposende, 22 de novembro de 2018 

 

o técnico 

_________________________ 
(José da Silva Ferreira) 


