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1. No decurso do exercício da disciplina de planeamento urbano, apresenta-se a 

Memória Técnica descritiva e justificativa do Estudo de sequência e alinhamentos de 

cérceas e composição de volumetrias nas frentes para a Rua Belemino Ribeiro, Cangosta 

do Perfume e Travessa dos Pescadores, no contexto regulamentar em vigor. 

 

2. O presente documento, impresso em papel, deverá ser remetido para 

aprovação aquando da Reunião de Câmara, para a contextualização e 

implementação das orientações na área identificada para o efeito, como prevê o 

ponto n.º 4 do artigo 16.º do RPDM. 

 

3. Depois do procedimento regulamentar no ponto anterior, o posicionamento deste 

estudo deverá ser incluído na documentação urbanística digital, através do serviço 

municipal que monitoriza o Sistema de Informação Geográfica (SIG), ou outro, e ao 

conhecimento da DGU, para a uniformização dos requisitos de apoio à prática da análise 

externa e internamente, das operações urbanísticas futuras para o local. 

 

 

 

14/09/2020 

O técnico. 

 

 

_______________ 

josé costa pimenta, arquitecto 
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Memória Técnica descritiva e justificativa,  

do estudo de alinhamento de cérceas e volumetrias. 

DEFINIÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA PROPOSTA 

 

Enquadramento territorial 

Frentes urbanas edificadas em toda a extensão da Rua Belemino Ribeiro (nascente), na 

Travessa dos Pescadores (sul) e da Cangosta do Perfume (poente), localizada na Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) de Esposende, abrangida pela Unidade Operativa de Gestão 

(UOPG) na Centralidade Urbana (A1 Esposende), em conformidade com o PDM em vigor. 

 

 
 

(A) + (B)  EDIFICADO EM ANÁLISE     (1)  RUA BELEMINO RIBEIRO     (2)  TRAVESSA DOS PESCADORES     (3)  CANGOSTA DO PERFUME  
 

(Imagem sem escala – simulação da localização no extracto do Google Maps) 

 

Enquadramento legal 

Pontos n.ºs 1 dos artigos 16.º e 45.º, e o n.º 3 do artigo 46.º do RPDM, tal como se 

associam os artigos B-1/19.º, B-1/26.º e B-1/27.º do CRME. 

 

Adequação do estudo 

O presente estudo analisa e ajusta as normas contidas no documento regulamentar de 

planeamento e gestão do território, utilizando o suporte legal previsto no n.º 4 do artigo 16.º 

do RPDM, na concordância dos factores em análise e a implementação das directrizes 

identificadas, que servirão de referência e matriz orientadora nas propostas futuras. 
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(simulação da localização do estudo e da delimitação regulamentar da ARU) 

(elaboração própria sobre imagem - sem escala do extracto do Google Maps) 
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Conceitos do estudo e oportunidade de adequabilidade ao RPDM 

Na observação in loco do propósito deste procedimento identificamos o perfil da rua, 

travessa e cangosta (rua sem saída),  e o quarteirão onde se insere a volumetria edificada e, 

na observação à escala aumentada, compreendemos a necessidade deste estudo no 

cenário da cidade actual e na perspectiva que se prevê em transformação. Também 

verificamos que o número de pisos dominantes nesta área é de 2 e 3 pisos acima da cota de 

soleira com o uso de referência habitacional. 

 

Dados orientadores do estudo 

Rua Belemino Ribeiro (perfil longitudinal - extensão total) ~50,50m 

Travessa dos Pescadores (perfil longitudinal - extensão total) ~83,00m 

Cangosta do Perfume (perfil longitudinal) ~20,00m 

Alçado de conjunto (composição estudo) - frente para a Rua Belemino Ribeiro ~36,00m 

Alçado de conjunto (composição estudo) - frente para a Cangosta do Perfume ~18,00m 

Cércea máx. (4 pacs + cumeeira) - alçado de frente para a Rua Belemino Ribeiro ~12,70m 

Cércea máx. (2 pacs + cumeeira) - alçado de frente para a Cangosta do Perfume ~ 7,00m 
 

(pacs = pisos acima da cota de soleira) 
 

(dados de análise dimensional do local em estudo) 

 

O enquadramento nuclear desta matéria, além da análise altimétrica da composição urbana 

como resultado da harmonização plástica da volumetria edificada, passa pela sincronização 

das linguagens arquitectónicas e técnicas, procurando resolver os desequilíbrios 

identificados, colmatando desiguais e irregulares empenas laterais, resolvendo a diferença 

de cérceas no plano dos alçados frente e posterior/tardoz, nomeadamente na rectificação 

das linhas de cobertura e cumeeira, mantendo observados os critérios de 

implantação/ocupação e aproximação aos limites confinantes (vãos, vistas, logradouro, etc.), 

alinhamentos e afastamentos de acordo com o regulamento municipal e o REGEU.  

Assim, na observação regulamentar, e sem prejuízo das restantes normas e legislação em 

vigor, destacam-se os fundamentos balizadores deste estudo: 

a) A referência da empena do edifício a meio da Rua Belemino Ribeiro é o ponto de partida 

para a identificação desta avaliação, com 3 pisos visíveis (acs), pelo desfasamento 

dimensional entre pisos a cércea ajustada corresponde a 4 pisos. 

O alçado de conjunto da frente para a Cangosta do Perfume (rua sem saída), perpendicular 

à Travessa dos Pescadores, é viável a composição de 2 pisos (acs) no encontro do 

equilíbrio volumétrico e espacial entre as construções confiantes, em todas as frentes. 

(acs) = (acima da cota de soleira) 
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Nas duas propostas assinaladas resulta a correcção das cérceas em todo o edificado e em 

uniformidade com o quarteirão, no contexto do artigo 45.º do RPDM, através da observação 

dos alinhamentos dominantes das linhas das coberturas/cumeeiras e nas alturas dos 

edifícios, no plano dos alçados a tardoz e da frente para as vias habilitantes em questão.  

b) A correcta introdução dos acertos referidos não alterará a acessibilidade, salubridade e 

permeabilidade entre as edificações e as ruas, pelas “formas previstas para garantir uma 

correcta inserção urbanística e paisagística, do edificado, no território”, nas condições do 

artigo 16.º do RPDM, resultado do ritmo e equilíbrio volumétrico, no encontro da alínea a) do 

n.º 3 do artigo B-1/26.º do CRME. Assim, 

c) O uso de linguagens arquitectónicas contemporâneas na “peça” / obra, será de inclusão 

consonante com a disposição edificada existente no sítio, no “Enquadramento estético e de 

imagem harmoniosa com o local” descrito no artigo B-1/19.º do CRME, mesmo cumprindo 

com os parâmetros regulamentares de inserção urbana na superfície.  

d) A simulação gráfica identifica fisicamente a colmatação das empenas e da linha de 

cumeeira das coberturas confinantes, à qual deverão permitir continuamente o correcto 

contacto aquando do encosto dos edifícios limítrofes, na composição de um edificado de 

conjunto na relação com o descrito no n.º 5 do artigo B-1/26.º e do artigo B-1/27.º do CRME.    

e) Salvaguarda-se, também, a anotação da alínea a) do ponto n.º 3 do artigo 46.º do RPDM 

e do ponto n.º 4 do B-1/26.º do CRME, na consolidação e aplicabilidade dos requisitos e 

fundamentos mencionados anteriormente. 

f) As proporções e os dados apresentados são apenas indicadores do presente estudo, 

portanto, devem ser verificadas e adoptadas as dimensões e referências existentes no local. 

 

 
 

(imagens sem escala – extracto do PROC. 419/2019 – simulação do acerto de cérceas:  existente vs proposta) 

 

[ simulação gráfica de elaboração própria – desenvolvida e impressa na folha E01, em anexo, à escala 1:200 ] 
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(elaboração própria – alinhamentos e volumetrias da frente da Rua Belemino Ribeiro) 

 

 
(elaboração própria – frente edificada para a Cangosta do Perfume e laterais para a Travessa dos Pescadores) 

 

 
(elaboração própria – frente edificada para a Travessa dos Pescadores e início da Rua Belemino Ribeiro) 

 empena 

 empena 

cércea não 
contabilizada 
neste estudo 

 

1piso 

2pisos 

0 pisos acima da 
cota de soleira 
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Conclusão dos resultados obtidos 

Através do exercício da disciplina de planificação e ordenamento, instrumento de gestão 

territorial, verificou-se a oportunidade para a realização deste estudo integrado na promoção 

e enriquecimento da estrutura edificada e sócio-económica do local, e naturalmente do 

concelho, nas acções para a mobilidade, acessibilidade e fixação das pessoas, 

proporcionando a “cidade como cenário físico da vida humana”, sem colocar em causa as 

orientações regulamentares em vigor para a área circunscrita e os valores fundamentais e 

operantes do urbanismo, paisagístico e ambiental, intensões e planos de progresso urbano. 

 

No conceito da imagem conjunta, que se pretende harmoniosa estética e 

volumetricamente, na relação urbanística com o local em contraponto com a 

heterogénea envolvente edificada, dentro e fora do aglomerado construído, resulta na 

proposta de cércea máxima de 4 pisos (acs) na frente para a Rua Belemino Ribeiro, e 

de 2 pisos (acs) na frente para a Cangosta do Perfume, através da modelação 

volumétrica dos alçados (frente e tardoz), na concordância das cérceas e na 

colmatação de todas as empenas possíveis. 

(acs) = (acima da cota de soleira) 

 

As inserções propostas estão descritas em concordância com os critérios regulamentares, 

contextualizadas e validadas pelos argumentos técnicos expostos. 

Em tudo descrito, e na falta por omissão, respeitar-se-á a legislação e normas vigentes. 

 

 

 

14/09/2020 

O técnico. 

___ 

josé costa pimenta, arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordo Ortográfico anterior. 
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ALÇADO DE CONJUNTO DA FRENTE DE RUA

SPOSENDE
- divisão de projetos e obras municipais

www.cm-esposende.pt

Tel.: 253 960 100   -   FAX: 253 960 176

Praça do Município -  4740-223 Esposende

câmara municipal

ESTUDO DE ALINHAMENTOS DAS CÉRCEAS E VOLUMETRIAS NAS FRENTES URBANAS

UF ESPOSENDE, MARINHAS E GANDRA - RUA BELEMINO RIBEIRO, ESPOSENDE

PROJ: josé costa pimenta

DESENHO:   

DESN: LEV:

Julho de 2020

COLAB:

ESC:

DATA:

OBS.:

1:200

---

SEU - SERVIÇO DE ESTUDOS URBANÍSTICOS

CÉRCEAS E VOLUMETRIAS URBANAS

FOLHA:

E01

imagens representativas da localização na estrutura urbana   -   sem escala dimensional

Alçado de conjunto da frente para a Cangosta do Perfume Alçado de conjunto da frente para a Rua Belemino Ribeiro

2
3

2

1

5

7

4

2

DADOS DO PROC. 419/2019

josé costa pimenta DO PROC. 419/2019

1 Rua Belemino Ribeiro     2 Travessa dos Pescadores     3 Cangosta do Perfume

4  Rua António Abreu     5 Rua Jão de Freitas    6 Largo Tomás de Miranda    7 Av.Eng.E.A.eOliveira 

6

PROCESSO 419/2019

grafismo/desenhos do

Dados/referências

APONTAMENTO S/ ESCALA

Localização e implantação da zona em estudo! Axonometrias (isométrica) Volumétricas

Axonometrias (isométrica) Volumétricas

(simulação do acerto/alinhamento de cérceas na frente norte do arruamento)

Acerto das cérceas, através dos alinhamentos dominantes, em concertação com

(dentro do logradouro) e da frente em toda a extensão das vias habilitantes

1) . 

a colmatação da(s) empena(s) existente(s), pela linha dos alçados posterior/tardoz

2) . 3) . 

(arruamentos só com um sentido) com as toponímias identificadas:

Cércea máxima de 4 pisos acima da cota de soleira

e com 2 pisos acs para a Cangosta do Perfume,

na frente para a Rua Belemino Ribeiro,

Rua Belemino Ribeiro (nascente), Cangosta do Perfume (via sem saída) (poente)

As proporções e os dados apresentados são apenas

aquando da operação efectiva no terreno,

indicadores e ilustrativos do presente estudo, assim,

devem ser verificadas e adoptadas as dimensões

e referências existentes no local.

e Travessa dos Pescadores (sul).

resultado da modelação volumétrica dos alçados de

conjunto nas frentes dos arruamentos em questão.

Alçado de conjunto da frente para a Cangosta do Perfume Alçado de conjunto da frente para a Rua Belemino Ribeiro

CUMEEIRA

(1º PLANO)

(2º PLANO)

(2º PLANO)

(2º PLANO)

(2º PLANO)

PLANO FRONTAL, E A TARDOZ, EM PROPOSTA VOLUMETRIA EXISTENTE DE REFERÊNCIA

PLANO VOLUMÉTRICO EXISTENTE!

PLANO VOLUMÉTRICO EM PROPOSTA!

(2º PLANO)

VOLUMETRIA NÃO CONSIDERADA!

(1º PLANO / CORTE)

VOLUMETRIA NÃO CONSIDERADA!
2piso

1piso

COBERTURA

PLANO FRONTAL, E A TARDOZ, EM PROPOSTA VOLUMETRIA EXISTENTE DE REFERÊNCIA

pisos acima da

1piso

2piso

3piso

4piso

COBERTURA

CUMEEIRA

pisos acima da
cota de soleira cota de soleira

Cangosta do Perfume

Rua Belemino Ribeiro

Travessa dos Pescadores

Travessa dos Pescadores

Rua António Abreu

Largo Tom
ás de M

iranda

Rua Jão de Freitas

Trv. Pescadores

COBERTURA

CUMEEIRA

(2º PLANO)

VOLUMETRIA NÃO CONSIDERADA!

VOLUMETRIA NÃO

(1º PLANO)

CONSIDERADA!
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