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MEMÓRIA DESCRITIVA – PROJETO DE DESENHO URBANO – ANTEPROJETO  
(Revisão 02.2022) 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
A presente memória descritiva refere-se a uma revisão do anteprojeto para o “Parque de Estacionamento 
Rua Fernando Assis Pacheco” localizado na proximidade da Sede da Junta de Freguesia de Santo António 
dos Olivais e da Igreja de Santo António dos Olivais no encontro das Ruas Fernando Assis Pacheco e Flávio 
Rodrigues, (freguesia de Santo António dos Olivais) e visa a melhoria e aproveitamento de um espaço que 
se encontrava desvalorizado e que funciona como parque de estacionamento improvisado.  
Esta revisão contempla uma nova distribuição dos lugares de estacionamento, o redesenho das escadas e 
dos percursos pedonais, e incluí uma área destinada a contentores enterrados para os diferentes resíduos 
urbanos. Inclui ainda um alargamento dos passeios no início da Rua Brigadeiro Correia Cardoso e no acesso 
à Rua Capitão Luís Gonzaga.  
 
2 – ENQUADRAMENTO  
A área de intervenção situa-se em área urbana, na freguesia de Santo António dos Olivais. 
 

   
Trata-se de uma operação urbanística promovida pelo Município de Coimbra em área abrangida por plano 
municipal de ordenamento do território, estando isenta de controlo prévio, conforme dispõe o artigo 7.º, n.º 
1, alínea a) do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 
A área de intervenção, localiza-se, de acordo com o PDM em vigor, em solo urbano/solo urbanizado, em 
área residencial R3. 
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Existem condicionantes no âmbito do Património dado que a área de intervenção se encontra incluída na 
Zona Especial de Proteção da Igreja de Santo António dos Olivais com o seu adro, escadório e capelas, na 
Zona 2 desta ZEP, pelo que o projeto deverá obter o parecer da DRCC. 
 
3 – DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 
A área a intervir é constituída por um espaço existente junto á via de acesso aos Olivais e que atualmente 
funciona como parque de estacionamento improvisado. Este espaço é também ocupado durante as festas 
da freguesia com estruturas para o convívio (com roulottes ou pavilhões com bancas de restauração e 
bebidas). 
 
4 – OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO 
Pretende-se com esta intervenção organizar o espaço de estacionamento e melhorar a acessibilidade do 
local. O objetivo principal é criar um espaço polivalente que possa ser utilizado como parque de 
estacionamento e que também tenha condições para albergar as estruturas de apoio às festas locais. Em 
paralelo pretende-se melhorar a acessibilidade pedonal do local e as suas condições de fruição.  
Nos muros e escadas a construir serão utilizados materiais de acabamento idênticos aos usados nos muros 
e escadas existentes nas imediações da Igreja de Santo António dos Olivais tentando ir ao encontro do 
espírito deste lugar. 
 

 
 
 
5 – ÂMBITO DA INTERVENÇÃO 
- Pavimentação de áreas de estacionamento e percursos 
- Realização de novas passadeiras de peões (uma no entroncamento da Rua Fernando Assis Pacheco com 
Rua Flávio Rodrigues e outra no entroncamento da Rua Visconde de Monte-São com a Rua Brigadeiro 
Correia Cardoso) 
- Muros de suporte 
- Escadas  
- Iluminação pública 
- Rede de rega  
- Plantações 
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6 – PROPOSTA – Principais alterações introduzidas 
 

 
(Proposta apresentada em 01.10.2020) 

 

 
(Proposta atual) 

 
Em fase de elaboração do projeto de execução verificou-se a necessidade de proceder a alguns ajustes à 
proposta e ao alargamento da área de intervenção. 
A atual proposta contempla uma nova distribuição dos lugares de estacionamento, o redesenho das escadas 
e dos percursos pedonais, e incluí uma área destinada a contentores enterrados para os diferentes resíduos 
urbanos. Inclui ainda um alargamento dos passeios no início da Rua Brigadeiro Correia Cardoso e no acesso 
à Rua Capitão Luís Gonzaga.  
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7 – PRINCÍPIOS GERAIS DA INTERVENÇÃO  
Com o objetivo de melhorar as acessibilidades em toda a área de intervenção e tornar o espaço confortável 
para os veículos e para o trânsito pedonal será realizada a pavimentação de algumas áreas e percursos da 
área de intervenção. Trata-se de uma área na influência da Igreja de Santo António dos Olivais.  
Pretende-se com esta intervenção organizar o espaço de estacionamento e melhorar a acessibilidade do 
local. O objetivo principal é criar um espaço polivalente que possa ser utilizado como parque de 
estacionamento e que também tenha condições para albergar as estruturas de apoio às festas locais. Em 
paralelo pretende-se melhorar a acessibilidade pedonal do local e as suas condições de fruição.  
 
Será criado um muro de suporte que irá conter o talude junto ao passeio das ruas Fernando Assis Pacheco 
e Flávio Rodrigues. O muro de suporte será em betão rebocado e pintado de branco e terá um capeamento 
em calcário de 50mm no topo superior. Os acabamentos dos muros (calcário e reboco pintado de branco) 
pretendem dar continuidade à linguagem dos muros existentes no Largo Padre Estrela Ferraz e área junto 
à Igreja de Santo António dos Olivais. 
 
Será também realizada uma escada que dará acesso à passadeira que liga ao espaço envolvente da igreja 
de Santo António dos Olivais e que terá degraus com os patins também em lajetas de calcário de 50mm 
(acabamento bujardado e focinho boleado).  
A escada terá ainda uma guarda / corrimão em ferro pintado (Barras chatas na horizontal e prumos em varão 
distanciados de 90mm pintado com tinta cinza forja) que terá continuidade ao longo do muro de suporte. 
 
O pavimento do parque de estacionamento será em cubos de granito de 11cm e os lugares de 
estacionamento serão demarcados com linhas no sentido longitudinal compostas por cubos de calcário de 
11cm. O espaço será delimitado com um lancil sobrelevado de forma a servir de limite exterior da área de 
estacionamento.  
 
Demolição de uma construção precária existente junto ao muro de uma das habitações e consolidação dos 
muros existentes no limite da propriedade. 
 
Criação de uma cortina de árvores entre os passeios e o novo muro de suporte com uma faixa arbustiva 
densa. As árvores a plantar junto ao passeio serão Jacaranda mimosifolia (8unid.). Junto ao estacionamento 
serão colocados Laurus nobilis (5 unid.). Os arbustos a colocar junto á via serão Juniperus horizontalis (1,2 
pl/m). Na zona dos taludes serão plantados Rosmarinus prostatus (1 pl/m). Deverá ser instalada rede de 
rega. 
 
Serão realizadas duas novas passadeiras de peões (uma no entroncamento da rua Fernando Assis Pacheco 
com a Rua Flávio Rodrigues e outra no entroncamento da Rua Visconde de Monte-São com a Rua 
Brigadeiro Correia Cardoso) devendo os passeios ser rebaixados na zona das passadeiras e colocado 
pavimento podotátil na sua continuidade.  Nas passadeiras existentes na Rua Flávio Rodrigues também 
deverá ser colocado pavimento podotátil.   
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A passagem pedonal que liga os passeios opostos no entroncamento da Rua Capitão Luís Gonzaga (no 
acesso ao Largo Padre Estrela Ferraz e entrada da Igreja dos Olivais) com a Rua Flávio Rodrigues será 
ampliada, dando continuidade ao passeio da Rua Flávio Rodrigues no sentido da Rua Brigadeiro Correia 
Cardoso e privilegiando a circulação pedonal nessa área. 
 
Tendo em conta que atualmente existem alguns contentores de RSU e Ecopontos na área de intervenção 
foi ainda colocada uma bateria de contentores enterrados de forma a dar resposta ao problema de recolha 
de resíduos urbanos desta área (localização concertada com a Divisão de Saúde e Ambiente da CMC). 
 
8 – PROJETOS ENVOLVIDOS  
- Projeto de arquitetura / desenho urbano;  
- Projeto de estabilidade; 
- Projeto de iluminação pública; 
- Projeto de rede elétrica; 
- Projeto de drenagem de águas pluviais; 
- Projeto de rede de abastecimento de água; 
- Projeto de rede de rega. 
 
9 - ACESSIBILIDADES 
Esta área será alvo de uma intervenção decorrente da necessidade de melhoria das acessibilidades, 
renovação do pavimento e reformulação de infraestruturas. No sentido de otimizar a acessibilidade e 
mobilidade, a estratégia de intervenção terá sempre que possível em consideração as diretrizes e princípios 
fundamentais do estabelecido no Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de agosto.  
 
10 – PRAZO DE EXECUÇÃO 
Para a execução da obra prevê-se um prazo de 6 meses, de acordo com a calendarização que integra o 
presente anteprojeto.  
 
 
Coimbra,17 de fevereiro de 2022 

A arquiteta, 

 

________________________ 

Ana Lúcia Canelas  
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CALENDARIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

 

FASES Meses 

1 2 3 4 5 6 

Trabalhos Preparatórios     
  

Demolições e movim. terra     
  

Redes     
  

Muros e escadas      
  

Pavimentos      
   

Serralharias     
  

Plantações e Mobiliário Urbano     
 

 

 

 
Coimbra,17 fevereiro de 2022 

 

A arquiteta, 

 

________________________ 

Ana Lúcia Canelas  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJETO  

 
Ana Lúcia Tomás de Abreu Canelas de Castro, arquiteta ao serviço da Divisão de Estudos e Projetos, do 

Departamento de Espaço Público, Mobilidade e Trânsito,  da Câmara Municipal de Coimbra, sita no Pátio 

da Inquisição nº7, 3000-221 Coimbra, inscrita na Ordem dos Arquitetos sob o n.º 7989, declara, para efeitos 

do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que 

o projeto de que é coordenadora, relativo à obra “Parque de estacionamento Rua Fernando Assis Pacheco”, 

localizada na freguesias de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra, cuja elaboração foi requerida 

pela Câmara Municipal de Coimbra, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente 

o RJUE (Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 

n.º136/2014 de 9 de Setembro); Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto (Acessibilidade de Pessoas com 

Mobilidade Condicionada); o RMUE, Decreto-Lei nº64/90 de 21 de Fevereiro, o Plano Diretor Municipal, e 

restante legislação em vigor. 

 

 
Coimbra, 17 de fevereiro 2022 

 

A arquiteta, 

 

________________________ 

Ana Lúcia Canelas  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA 
 

(Conforme o anexo I da portaria n.º232/2008 de 11 de março) 

 
Ana Lúcia Tomás de Abreu Canelas de Castro, arquiteta ao serviço da Divisão de Estudos e Projetos, do 

Departamento de Espaço Público, Mobilidade e Trânsito  da Câmara Municipal de Coimbra, sita no Pátio da 

Inquisição nº7, 3000-221 Coimbra, inscrita na Ordem dos Arquitetos sob o n.º 7989, declara, para efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi 

conferida pela Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro (RJUE), que o Projeto de Arquitetura/ Desenho 

Urbano, de que é autora, relativo à obra “Parque de estacionamento Rua Fernando Assis Pacheco”, 

localizada na freguesias de Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra, cuja elaboração foi requerida 

pela Câmara Municipal de Coimbra, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente 

o Regulamento Jurídico da Urbanização e da Edificação, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o 

Regime Jurídico de Reabilitação Urbana – decreto-lei n.º 307/2009 de 23 de Outubro, alterado e republicado 

pela lei n.º 32/201 de 14 de agosto, o decreto-lei n.º163/2006 de 8 de agosto, o Regime Jurídico de 

Segurança Contra Incêndios, o Plano Diretor Municipal (Aviso n.º 7635/2014 do Diário da República, 2.ª 

série – n.º 124 de 1 de julho de 2014), o Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação, Taxas e 

Compensações Urbanísticas de Coimbra e restante legislação subsidiária. 

 
Coimbra, 17 de fevereiro de 2022 

 

A arquiteta, 

 

________________________ 

Ana Lúcia Canelas  
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