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Memória descritiva
Enquadramento e análise espacial
O Estudo Prévio que ora se apresenta destina-se aos espaços verdes cedidos para
domínio público no âmbito do loteamento Pinhal de Marrocos, com alvará n.º 452/2000, situado
junto à Rua Luís Carlos Rodrigues da Silva, a norte, à Rua José Marques Dias Ferreira, a sul e
a nascente, à Rua Luís da Costa Almeida, em Santo António dos Olivais.
A receção definitiva da obra ocorreu em 2010, sendo que da operação de loteamento e
respetivas obras de urbanização resultaram 30 lotes, 12 dos quais cedidos ao domínio privado
do Município de Coimbra, destinados ao uso de equipamentos, comércio e habitação:
Lote 1 – área de 1225 m2, equipamento
Lote 16 – área de 227,5 m2, comércio
Lote 19 – anexação dos lotes 17 e 18 ao 19, área total de 1645,1 m2, equipamento
Lote 20 – área de 700 m2, equipamento
Lote 12 – 495,1 m2, habitação (já construído)
Lote 13 – 755,5 m2, habitação (já construído)
Lote 14 – 263,3 m2, equipamento
Lote 15 – 263,3 m2, equipamento
Lote 23 – área de 626,4 m2, habitação (já construído)
Lote 24 – área de 610,2 m2, habitação (já construído)
Antes de falarmos sobre a intervenção propriamente dita, alusão ao previsto no lote 1,
um estacionamento, que inclui lugares para pessoas com mobilidade condicionada, de apoio à
Escola Secundária de Vale das Flores.
Resultante de área cedida no âmbito do alvará de loteamento, o local alvo de projeto de
requalificação situa-se nas traseiras dos lotes construídos para habitação e junto de outros
expectantes (14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20). Ainda sobre este assunto, as frentes dessas habitações
dão para as anteriormente mencionadas Ruas a norte e a sul, estando portanto de costas
voltadas para o espaço a intervir, que constitui notoriamente elo de passagem e de ligação nesta
direção (norte-sul).
A construção dos lotes expectantes cedidos ao Município com os usos previstos
(comércio e equipamento), contíguos ao espaço objeto de intervenção, contribuirá para a sua
dinamização e consolidação em termos formais.
A água é o elemento marcante e constante, não só pela existência de minas, mas
também pela construção de vários tanques, dos quais se destaca o espelho de água / tanque
que acompanha e evidencia a linearidade do espaço. Existem ligações subterrâneas entre o
tanque 1 e o tanque 2 sendo ambos alimentados por minas. O tanque 2 alimenta por sua vez o
3 e assim sucessivamente.
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Ainda relativamente ao sentido linear, é reforçado nomeadamente por “corpos de betão”
que definem a estrutura espacial, como, escadas, rampas, muros, e dois patamares. Tanto um
como outro estão relacionados entre si, através de escadas e rampas, e com Rua Luís da Costa
Almeida. Quanto aos percursos que estruturam o local encontram-se, na sua maioria,
interrompidos, materialmente inacabados e não existem ligações sem condicionantes à
mobilidade. Com efeito, apesar da existência de rampas de acesso entre patamares, estão
associados obstáculos, nomeadamente, degraus no seu remate. Refere-se igualmente que para
proceder ao movimento pedonal entre as Ruas a norte e sul executaram-se uns degraus
improvisados que se formalizam na proposta.
Voltando à temática da água, sobre os tanques, destacam-se os conjuntos florístico e
faunístico associados ao ecossistema de charco, muito peculiar no meio urbano, constituindo bio
riqueza a cuidar, a diversificar, a potenciar e dar a conhecer.
Salienta-se também o aparecimento espontâneo de uma horta urbana, com duas
Laranjeiras a pontuá-la, junto do lote 12.
De indicar ainda os alinhamentos de árvores no patamar a cota mais baixa, para as quais
se propõe elevar as copas, conduzindo-as através de poda de formação.
A contrapor, denota-se o parco ensombramento do patamar superior e a ausência de
equipamentos que permitam uma maior usufruição e dinamização do espelho de água.
Quanto a materiais, destaca-se o betão, quer nas estruturas, como rampas e muros, quer
nos revestimentos e pavimentos, em forma de lajetas.
Em termos gerais, o espaço necessita de manutenção, no que diz respeito às áreas
plantadas e também ao construído. É o caso do revestimento dos muros e dos pavimentos, bem
como da ineficiente impermeabilização das construções que revelam infiltrações e desgaste ao
contato permanente com a água. Situações estas que estão, agora, a ser minoradas pela
intervenção dos serviços camarários.
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Ligação de espaço a intervir com Rua Luís da Costa Almeida

Linearidade do espaço –
patamar 1 e 2

Horta urbana e as suas Laranjeiras
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Mina junto à Rua Luís da Costa Almeida e poço junto a rampa

A presença da água e os seus tanques
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Caminhos de “pé posto” /
degraus improvisados

Caminhos de “pé posto” /
vala

Degraus junto a rampa /
percurso

materialmente

inacabado
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Objetivos da intervenção
Antes de falar com maior pormenor nas soluções adotadas, importa referir que se optou
por uma intervenção de carácter mais pontual por forma a não desvirtuar os conceitos
arquitetónicos da obra já construída.
Colmatar os caminhos existentes, proporcionar percursos acessíveis entre patamares,
dinamizar a área de estada contígua ao tanque 1, resolver a ineficiente drenagem de águas e
consequentes infiltrações são as intenções do projeto. Mas o fulcral reside no olhar e pensar
neste espaço como potencial lar de diversas espécies associadas a massas de água não
paradas, pela Vida que significa e pelos ensinamentos que nos pode transmitir.
Neste âmbito, tendo objetivos primordiais comuns com os viveiros de plantas aquáticas
da Escola Superior Agrária de Coimbra, em parceria com o Centro de Ecologia Funcional e com
a Associação KEEP, e com o apoio do investigador Ecólogo Jael Palhas, no referente ao
ecossistema aquático, propomos cooperação conjunta nomeadamente no sentido de:
- Controlo das espécies invasoras.
- Valorização da biodiversidade dulçaquícola, plantando elementos florísticos de linhas
de água ameaçados, tendo em vista a sua conservação e para prevenir a sua extinção regional.
- Promoção do uso de plantas ornamentais nativas da região, a fornecer gratuitamente
pelos viveiros acima indicados, reduzindo importações e contribuindo para a biodiversidade
urbana e do melhoramento da qualidade da água e aumento da resiliência dos ecossistemas
urbanos.
- Divulgação científica e promoção da utilização de espaços verdes urbanos para
educação ambiental. Neste ponto, com o intuito de dar a conhecer a vegetação adotada,
incluindo a dos tanques, espécies autóctones, algumas em risco de extinção, referência para a
possível colocação de painéis interpretativos e placas de identificação com base QRcode, onde
códigos são impressos em placas e que permitem ao visitante ter acesso a um conjunto vasto
de informação através de telemóvel sobre a flora, e ainda sobre a fauna e respetivos habitats.
Este sistema de indicação e orientação, acompanhado pela presença de placas de identificação
in situ facilita o desenvolvimento de diversas atividades de caracter formativo e pedagógico:
visitas guiadas, exposições temporárias e permanentes, aulas de educação ambiental, entre
outras.
- Recuperação de coleção de fruteiras tradicionais, em vias de extinção, usadas pelos
nossos ancestrais, com possibilidade de se estender para terreno a nascente.
- Avaliar a presença de plantas espontâneas com interesse ornamental e de conservação
e propagação no local e acompanhamento das intervenções a efetuar nos tanques e dos
trabalhos de plantação.
É de salientar que a requalificação de espaço exterior do Loteamento Pinhal de Marrocos
contribui para atender aos objetivos de desenvolvimento sustentável, nos pontos n.º 2 (acabar
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com a fome), n.º 6 (água limpa e saneamento), n.º 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e
n.º 15 (vida de ecossistemas terrestres).

Imagem tipo de painel interpretativo

Descrição de trabalhos principais

Patamar superior
Em termos de intervenção temos aproximadamente 515 m2 e 157 m2 de áreas a plantar
e a pavimentar (excluindo medição as correspondentes à modelação de terreno e ao pomar),
respetivamente.
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Abrange remate do acesso com origem na Rua José Marques Dias Ferreira à rampa
longitudinal existente, que pressupõe a pavimentação de uma pequena parte da vala, sendo a
restante plantada. A implantação do percurso implica também a modelação de terreno nas suas
laterais, permitindo continuar a aceder à horta existente e a um pomar a plantar (com
possibilidade de crescer).
Compreende igualmente o espaço pavimentado junto ao canteiro de Aveleiras, que
desenha o remate entre o atravessamento sob o tanque 1 e zona circundante.
Relativamente às preexistências, minas e poço, ambos a céu aberto, tal como as ruínas,
sugere-se a sua sinalização e vedação. Especial atenção aquando da vedação do poço, em
virtude da não obstrução do movimento de morcegos, propondo-se vedação que deixe 35 cm de
abertura no cimo.
As escadas a inserir servem o propósito de facilitar o movimento entre as Ruas a norte
e sul retirando-se as improvisadas.
Com o intuito de tornar o espaço mais aprazível, prevê-se o ensombramento da área,
por elementos arbóreos, e a colocação de mobiliário urbano, contígua ao tanque que se pretende
valorizar e dinamizar. As ações para o efeito são a sua limpeza, replantação e construção de
murete de proteção à estada. Para o arrelvado, apontam-se cortes com maior frequência e redede-rega associada.
No referente às plantações escolhidas recaem em espécies autóctones, desde o
alinhamento de Freixo-comum, passando pelas Aveleiras e pelo Sanguinho, às herbáceas,
Palha-de-armar-vinha, Junco e Lírio-amarelo-dos-pântanos. Quanto à escolha das espécies de
fruteiras, pretende-se recuperar as que antigamente os nossos antepassados plantavam nos
seus quintais. Sugere-se que a rega da vegetação seja encaminhada das minas e do poço.
No que diz respeito ao mobiliário urbano, para além dos bancos acrescem as papeleiras,
a eco papeleira, bem como um ninho.
Em termos de concretização, quer das escadas, quer dos pavimentos, o betão colorido
constitui o material eleito, sendo que na segunda situação aplica-se betão drenante.
Patamar inferior e escadarias a poente
A área a intervir é de cerca de 225 m2, correspondente a canteiro, superfície pisável e
9m2 relativos aos canais de superfície entre tanques.
Contempla a redefinição e pavimentação de ponto de confluência de acessos, redesenho
de transição das rampas de ligação entre patamares através da demolição de obstáculos e
construção de novo remate, e ainda a inclusão de Salgueiro existente em caldeira. O betão
colorido dá forma ao idealizado, utilizando-se betão drenante para o piso.
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No que diz respeito aos canais de ligação entre tanques, sugere-se, à superfície, o seu
alargamento e delimitação utilizando pedra calcária. Sob a superfície um tubo que desagua
nesse.
Em termos de manutenção, propõe-se a substituição de lajetas que estejam partidas, em
mau estado e / ou que tenham descolado da superfície, tal como reparação de estruturas de
betão que se encontrem fissuradas e em mau estado de conservação.
Tanques
São cinco os tanques interligados entre si, alimentados por minas e poço. Seguem
descrição das intervenções idealizadas e imagem / esquemas tipo correspondentes.

Imagem exemplificativa de introdução de espécies dulçaquícola em tanques

- Tanque 1
Limpeza de sedimentos, de fauna e flora (exceto tufos pontuais de Typha spp.,
renovação da massa de água e introdução de plantas emergentes e submergentes, tais como:
Iris pseudacorus (Lírio-amarelo-dos-pântanos), Lisimachia ephemerum e Lysimachia vulgaris
(Erva-moedeira), Potamogeton spp.. Execução de duas rampas laterais de salvamento de
espécies faunísticas, de eventuais quedas, constituídas por vasos de 50 L camuflados com
pedras com dimensão aproximada de tijolos.
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Esquemas tipo de rampas laterias e introdução de espécies dulçaquícola em tanques

- Tanque 2
Limpeza total da flora, exceto tufos pontuais de Typha spp., renovação da massa de
água e introdução de plantas emergentes e submergentes. Execução de duas rampas laterais
de salvamento de espécies faunísticas, de eventuais quedas, constituídas por vasos de 50 L
camuflados com pedras com dimensão aproximada de tijolos.
- Tanque 3
Eliminação de Lentilhas invasoras impelindo a massa verde para um dos cantos do
tanque e sua remoção com camaroeiro, limpando o remanescente através do seu enchimento
com água.
Construção de duas rampas laterais de salvamento de espécies faunísticas, de
eventuais quedas, constituídas por vasos de 50 L camuflados com pedras com dimensão
aproximada de tijolos. Ao centro, introdução de vaso recetor de plantas aquáticas.
Prever plantas emergentes e submergentes.
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- Tanque 4 e tanque 5
Enrocamento de rampas de salvamento para a fauna, de eventuais quedas, com pedras
com dimensão aproximada de tijolos.
Considerando a profundidade do tanque 5, executar rampa prateleira embutida na
parede do muro.
Introduzir plantas emergentes e submergentes.

Esquemas tipo de rampas prateleiras e introdução de espécies dulçaquícola em tanques

A Arquiteta Paisagista,

Nélia Fragoso
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