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 I | FICHA DE INDENTIFICAÇÃO 

 

Estagiária 

Nome: Irina Castro Coelho 

Numero: 8345 

E-mail: irinacoelho7@hotmail.com 

Localidade: Santa Maria da Feira 

Estágio a realizar entre: 21 de Setembro de 2009 e 6 de Novembro de 2009 

 

Instituição 

Nome: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | Divisão de Planeamento 

Morada: Praça da República, Apartado 135 

Código Postal: 4520-909 

Localidade: Santa Maria da Feira 

Telefone: 256370800 | Fax: 256370801 

 

Tutor na Instituição 

Nome: Pedro Nuno de Castro e Silva 

Nº de membro da Ordem do Arquitectos: 7272 N 

Bilhete de Identidade n.º 10116357, de 22/08/2002, Lisboa 

Cartão de Contribuinte n.º 186917988 

Morada: Rua de Arcozelo, 1956, 4505 684 Caldas de S. Jorge 

Telefone: 256 370800 (ext. 306) 

 

Orientador na Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Nome: João Carlos Cerejo Ayres de Miranda 

Grau Académico: Mestre em Engenharia Mecânica  
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II | AGRADECIMENTOS 

 

Agradecer, provem do latim “gratu” e significa render graças por; 

mostrar gratidão; retribuir com agradecimentos. 

 

O meu muito obrigado a todas as pessoas que me acompanharam, me apoiaram 

e ajudaram ao longo do meu percurso de sensivelmente 3 anos, como Estudante do 

Ensino Superior, e 2 meses como Estagiaria de Design de Equipamento em conclusão 

de uma Licenciatura. 

 Aos meus pais que sempre me deram o braço nos melhores e piores momentos, 

que sempre me apoiaram quer afectiva quer monetariamente com algum esforço e 

dedicação para que nada em faltasse. 

Ao meu irmão que sempre me acompanhou e consequentemente me apoiou. 

Aos meus amigos, Paulo, Duarte, Rui, Filipe, Márcio, Patrícia, Catarina, Filipa e 

Vânia, que me proporcionaram os momentos mais felizes e importantes destes 3 anos de 

convivência. 

Aos meus professores por toda a atenção que me disponibilizaram, em especial 

agradecimento ao meu Orientador de Estágio o Prof. João Miranda, pela inesgotável 

paciência e dedicação que teve para comigo na elaboração deste relatório. 

Ao Mestre Arquitecto Pedro Nuno por me ter acompanhado e orientado na 

empresa que me recebeu com todo o profissionalismo. 

À Câmara Municipal de Santa Maria da Feira por me ter acolhido e assim 

possibilitado a realização de mais uma etapa na minha vida, o Estágio Curricular. 

Aos meus colegas de Estágio que me receberam com todo o agrado e se 

mostraram sempre prestáveis em qualquer situação. 

À Escola Superior de Tecnologia e Gestão por me ter permitido concretizar o 

sonho de ser licenciada em Design de Equipamento. 
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III | PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

I | Introdução 

 

O presente Plano de Estágio, é parte integrante do programa curricular da 

estudante de Design de Equipamento, IRINA CASTRO COELHO, e tem como 

objectivo fundamental o conhecimento mais aproximado, relativo ao desempenho 

autónomo dos actos próprios da futura profissão de Designer de Equipamento. 

 

Foi elaborado conjuntamente pela Entidade Acolhedora, pelo Responsável pelo 

Estágio, e pela candidata a Estagiária, em conformidade com as solicitações desta, não 

esquecendo a adequação ao contexto profissional, que deverá estar sempre presente ao 

longo das 280 horas que compõem o estágio. 

 

II | Entidade Acolhedora 

 

O estágio em questão, foi efectuado na Divisão de Planeamento da Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira, a qual desenvolve as seguintes competências: 

 

- Elaboração de estudos sectoriais relativos ao desenvolvimento sócio-económico 

nas diversas áreas da actividade do concelho; 

- Promoção de estudos de impacte ambiental de empreendimentos que, pela sua 

envergadura ou características especiais, possam gerar alguns inconvenientes em 

termos urbanísticos ou ambientais no tecido urbano; 

- Elaboração de planos de urbanização ou de pormenor no quadro dos parâmetros 

definidos no Plano Director Municipal, ou outros instrumentos de gestão de 

iniciativa da administração central, assim como organizar os processos relativos 

aos respectivos planos de ordenamento e submetê-los ao parecer dos organismos 

da administração central quando da lei decorra essa obrigação no quadro das 

competências do departamento; 

- Colaboração com outros departamentos na recolha e tratamento da informação 

necessária à elaboração dos instrumentos de planeamento e gestão urbanística; 
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- Elaboração de estudos, em cooperação com outros serviços competentes, 

destinados à criação e implementação de um plano municipal de equipamentos 

(sócio-educativos e desportivos...); 

- Sugestão de novas técnicas e métodos de planificação e ordenamento 

urbanístico, bem como a adopção de critérios gerais destinados a orientar a 

preparação de todas as decisões no domínio do planeamento urbanístico; 

- Desenvolvimento de estudos necessários à definição de zonas verdes públicas, 

bem como informar do interesse na preservação de espaços cobertos de 

vegetação em colaboração com o Departamento de Ambiente e Protecção Civil; 

- Promoção e coordenação da implantação do mobiliário urbano inerente ao 

exercício das competências que lhe estão confiadas; 

 

III | Conteúdo do estágio 

 

O estágio em questão será desenvolvido em duas fases distintas, tendo cada uma 

delas a duração de aproximadamente um mês: 

 

1ª Fase - Recolha de dados e sua sistematização, para apoio à realização de 

diversos Estudos Urbanísticos e Planos de Enquadramento Urbano. 

 

2ª Fase - Apoio ao Projecto de Desenho Urbano de espaços públicos da cidade 

de Santa Maria da Feira e Zona Desportiva de Lourosa. 

 

IV | 1ª Fase 

Conhecimento/Abordagens/Recolha de dados 

 

Na 1.ª Fase do Estágio, pretende-se que a Estagiária tome conhecimento dos 

vários níveis de intervenção do Planeamento e Instrumentos de Gestão Territorial, com 

especial incidência no Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira, bem como no 

conteúdo documental e material de cada um deles, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, na sua redacção mais actualizada. 
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Também se fará uma abordagem aos Planos Inter-Municipais, elaborados e a 

elaborar, no âmbito do Agrupamento dos Municípios de Entre Douro e Vouga. 

 

Será fundamental o conhecimento do Plano Director Municipal de Santa Maria 

da Feira (actualmente em fase de Revisão) e dos Planos de Urbanização que estão em 

desenvolvimento para o território concelhio. Do mesmo modo, a estagiária deverá ter 

um conhecimento do estipulado ao nível do Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação (Decreto Lei 163/2006, de 08 de Agosto) 

 

Em período mais avançado será necessária uma abordagem aos trabalhos que 

estão a decorrer no âmbito da Revisão do Plano Director Municipal, nomeadamente, no 

que respeita ao conteúdo programático definido para as diversas freguesias de Santa 

Maria da Feira. 

 

Os trabalhos de apoio e colaboração na elaboração dos estudos ou Planos, serão 

sempre desenvolvidos tendo em conta a legislação específica aplicável, bem como o 

conhecimento de toda a tramitação processual que lhe está subjacente. 

 

Refere-se que, todos os trabalhos estarão condicionados aos prazos específicos 

impostos regulamentarmente, nomeadamente, consulta a entidades superiores ou 

externas, discussão pública, aprovação superior, etc. 

 

Os trabalhos relativos a esta fase do Estágio, deverão ainda incidir nos seguintes 

parâmetros: 

 

► Promoção de Estudos de caracterização urbana, paisagística e ambiental, no 

âmbito de uma análise territorial concelhia e inter-municipal; 

  

► Recolha de dados, tratamento, informação e sistematização sobre os 

instrumentos de planeamento, propondo técnicas, métodos de planificação e 

ordenamento territorial, bem como a adopção de critérios gerais destinados a orientar e 

sustentar as sugestões no domínio do planeamento urbanístico; 
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Figura nº 1 - Cronograma 1 

 

V | 2ª Fase 

Projecto de Desenho Urbano e Equipamentos/Mobiliário Urbano 

  

Os objectivos centrais desta fase do estágio são, a identificação de problemáticas 

do espaço público localizado na área abrangida por um determinado Estudo urbanístico 

ou Plano de urbanização e dos espaços correspondentes à requalificação urbana nos 

terrenos confinantes. 

 

No decorrer do estágio, em função das necessidades da entidade de acolhimento, 

será definido qual o trabalho específico a realizar. 

 

Deverão ser aprofundados e estudados os processos metodológicos de 

intervenção para a resolução dos problemas da sinalética e do mobiliário urbano no 

contexto do espaço público, tendo em conta as directrizes definidas pelos Estudos, 

Planos ou Projectos Base das áreas a desenvolver. Do mesmo modo, deverá ser 

aprofundada a aplicabilidade e exequibilidade das propostas de sinalética e de 

mobiliário urbano em função da legislação aplicável. 

 

Nesta fase, será dada particular atenção à participação na elaboração de estudos 

e projectos necessários à (re)definição dos espaços verdes de utilização colectiva, tendo 

em conta o programa definido para o local e em convergência com o modelo territorial 

Semanas 
Trabalhos 

1 
 

2 3 4 

Estudos da Legislação Aplicável                           

Estudo do PDM de Santa Maria da Feira                           

Estudo dos vários Planos de urbanização 
em curso 

                          

Abordagem aos estudos realizados no 
âmbito da revisão do PDM de S M Feira 

                          

Estudos de caracterização da área de 
intervenção 

                          

Estudos Sectoriais                           

Recolha e síntese de dados                           

Definição de critérios e métodos de 
intervenção 

                          

Elaboração de Documentos Finais                           
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assumido pela autarquia. 

 

Está inclusa, ainda, a colaboração na elaboração do Projecto dos equipamentos e 

infra - estruturas. Os trabalhos relativos à 2.ª fase do Estágio deverão incidir sobre o 

seguinte cronograma: 

Semanas 
Trabalhos 

5 6 7 

2a - Análise                           

2b – Estudo Prévio                           

2c – Projecto Final                           

Figura nº 2 - Cronograma 2 
 

a) - Análise 

• Caracterização e levantamento da área de intervenção e recolha de dados; 

• Compilação e análise de todos os dados disponíveis, incluindo legislação 

aplicável; 

• Elaboração do Programa Base 

 

b) – Estudo Prévio 

• Colaboração na definição do programa preliminar e justificação do mesmo, 

após a análise decorrida anteriormente; 

• Elaboração de um esboço de intenções e da proposta definida pelo programa 

base; 

• Documento escrito de reflexão sobre as opções tomadas; 

 

 

c) – Projecto Final 

• Desenvolvimento e colaboração nos estudos e projectos definidos; 

• Colaboração no estudo e projecto de soluções de desenho urbano, de equipamentos e 

mobiliário urbano; 

• Desenho de pormenores - tipo; 

• Memória Descritiva que deverá incluir uma reflexão teórica acerca das opções 

tomadas; 
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VI  | Metodologia 

 

Perspectivando a elaboração uma proposta de intervenção sustentada e coerente 

com as dinâmicas sociais e urbanas da cidade, será elaborada uma análise 

pormenorizada de toda a área de intervenção, definindo um programa base e uma 

estratégia de intervenção, num respeito pela importância num contexto urbano que a 

área ou projecto possui. 

 

O resultado será o amplo conhecimento da área de intervenção bem como a sua 

função e interesse estratégico para a área urbana em causa. 

 

Esta fase do Estágio, e o projecto que lhe está subjacente, deverá ser 

permanentemente articulado com o modelo territorial definido no Estudo ou Plano, bem 

como, com o Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira ou outros estudos de 

interesse para o município. 

  

VII | Proposta  

 
Tendo em conta as características de área de intervenção e os objectivos 

traçados, consideraram-se como pontos centrais na definição do projecto, a qualificação 

do espaço urbano, como um sistema em que se articulam todas as questões relacionadas 

com vivência, espaços públicos / privados, espaços verdes, lazer e circulação, com a 

adequada estruturação e estabilização da malha urbana.  

 

Assim, entende-se que a qualificação do espaço passa por um conjunto de acções 

integradas que, de certo modo, se prendem com o conceito a atribuir à Área de 

Intervenção: 

• Reabilitação através do tratamento adequado dos espaços públicos, com o 

estudo de pavimentos e mobiliário urbano adequados; 

• Definição de um programa e manchas de implantação, usos e volumetria, a 

considerar em futuras construções com carácter de equipamento; 

• Arborização da área em causa bem como execução de espaços ajardinados; 
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• Tratamento adequado e defesa do binómio de ligação entre espaços de lazer e a 

malha urbana da cidade; 

 
 

VIII |  Resultados esperados 

 

Pretende-se através deste estágio, adquirir experiência prática e profissional, 

relativamente ao âmbito global da profissão de designer, no sentido de, no fim do 

mesmo, estar preparada para realizar os actos próprios do ofício. 
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IX | RESUMO DO PROJECTO 

 

 O projecto mais à frente apresentado, tem como inspiração os tempos remotos 

da cidade de Santa Maria da Feira, pelo simples facto de que a maior parte dos espaços 

a serem trabalhados se inserem na zona histórica da cidade.  

 O principal desafio era criar, criar algo com funcionalidade e com harmonia, 

uma linha limpa e geométrica… e assim sendo foi necessário dar uma forma a estas 

ideias, para que tudo fluísse e construísse um conjunto agradável visualmente. 
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 1 | APRESENTAÇÃO DA CIDADE DE SANTA MARIA DA FEIRA 

 

1.1 | Enquadramento geográfico 

  

 Santa Maria da Feira é uma cidade portuguesa situada na Grande Área 

Metropolitana do Porto, situada na região norte e sub-região de Entre Douro e Vouga, 

com cerca de 11040 habitantes. 

 

É sede de um município com 213.45 km ² de área e 147 406 habitantes (2008), 

subdividido em 31 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vila 

Nova de Gaia e Gondomar, a leste por Arouca, a sueste por Oliveira de Azeméis e São 

João da Madeira, a sul e oeste por Ovar e a oeste por Espinho. O município de santa 

Maria da Feira inclui 3 cidades (Fiães, Lourosa e Santa Maria da Feira), e diversas vilas. 

 

A Terra de Santa Maria dispõe de um posicionamento geográfico que, desde 

tempos remotos fez, desta região, local de encontro e de passagem de muitos povos. 

Situa-se a 270 km de Lisboa e 30 km do Porto.  

 

 

Figura nº 3 - Enquadramento geográfico da cidade 
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Figura nº 4 - Mapa do Concelho 

 

1.2 | Enquadramento Histórico 

 

Pensa-se que aqui se terá localizado a povoação celta de Lancóbriga. Foi o ponto 

central das Terras de Santa Maria, facto que, conjuntamente com a realização de feiras 

desde tempos remotos, provocou as oscilações do topónimo entre Vila da Feira e Terra 

de Santa Maria.  

 

A primeira fortificação é anterior à nacionalidade e terá sido aí que, em 1128, 

teve origem o movimento que culminou no combate de São Mamede (entre as forças de 

Afonso Henriques e D. Teresa) marco decisivo para a fundação de Portugal. O actual 

aspecto do castelo (gótico e provençal) deve-se à reconstrução ordenada por D. Afonso 

V em 1448.  

 

Recebeu foral novo de D. Manuel I, em 1514, com o nome de Vila da Feira e 

Terra de Santa Maria. 

 

A elevação a cidade ocorreu em 1985, data em que recebeu a actual designação 

de Santa Maria da Feira. 
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2 | DESENVOLVIMENTO 

 

Devido ao elevado número de tarefas a realizar para que o todo funcionasse, foi 

necessário a criação de um esquema ou um fluxograma que permitisse a elaboração de 

todas as tarefas com uma ordem e para que não me esquecesse de nenhuma. Assim 

sendo, apresento a seguinte figura: 

 

1º Definição da área a trabalhar: 
 
 

Cidade de Santa Maria da Feira 
Equipamento urbano 

Sinalética 
 
 
 

2º Caracterização da cidade a nível: 
 
 

Económico 
Ambiental 
Territorial 

 
 
 

3 º Trabalho de campo: (análise do espaço) 
 
 

Identificação de problemas/ necessidades 
Identificação de vantagens 

 
Resumo, escrito e fotográfico, do que se observou lá fora 

 
 
 

4º Estruturação do problema e forma de intervenção 
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3 | METODOLOGIA 

 

3.1 | Definição da área a trabalhar 

 

O presente projecto foi realizado com o intuito de melhorar, funcional e 

esteticamente, os espaços urbanos, jardim da cidade e parque dos lóios, de Santa Maria 

da Feira. Santa Maria da Feira é uma cidade bem situada geograficamente, com bastante 

movimento e visitas turísticas, pela história que apresenta. 

 

Com toda esta envolvente, há uma necessidade acrescida de se melhorar o seu 

desempenho, quer a nível informativo quer a nível paisagístico. 

 

Para melhor responder às necessidades, apresentadas pela cidade, elaborou-se 

um plano de intervenção, para que tudo fosse elaborado com coerência. Assim sendo, o 

plano foi estruturado da seguinte forma: 

 

1º Fase 

Estruturação do problema 

 

a) Necessidades: 

  

- Reaproveitamento dos espaços verdes, com o intuito de permitir aos habitantes 

e visitantes desfrutarem da natureza e do ar livre, pois existem muitos e bons espaços, 

que servem diversas funções, e que podem ser rentabilizados ao máximo com a 

introdução de equipamento urbano e equipamento urbano infantil. 

 

b) Objectivos 

 

 1º - Adicionar equipamento urbano nos espaços comuns e mais utilizados na 

cidade, como bancos, papeleiras, estacionamentos para bicicletas, floreiras, entre outros; 
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2º - Reaproveitar as zonas verdes com tratamentos de jardinagem e 

implementação de floreiras. 

 

2º Fase 

 Recolha de Dados 

 

3.2 | Análise do espaço 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5 - planta dos espaços a trabalhar 

Zonas de inserção de equipamento urbano 

Zonas de regeneração do ambiente e introdução de floreiras 

 

Ao realizar uma visita pela cidade, Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, 

deparei-me com situações, a nível estético, bastante desagradáveis. Mas quem fala de 

Santa Maria da Feira fala também de outras cidades que não apresentam espaços verdes 

cuidados nem minimamente equipados.  

 

Ainda não existe uma preocupação muito grande com os equipamentos urbanos, 

nem se são ergonomicamente funcionais, nem se são esteticamente agradáveis, e como 

designer ou ser usufruidor desses espaços acho que há necessidade urgente de 
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intervenção, não só em Santa Maria da Feira como em muitas outras cidades do pais. 

 

 Quanto a Santa Maria da Feira em específico, a cidade apresenta alguns erros, 

desde a iluminação ser diferente, em jardins ao lado uns dos outros, e a iluminação da 

faixa de rodagem, por sua vez, é também diferente das duas anteriores, assim como as 

papeleiras e bancos de toda a cidade, que diferem atravessando apenas a rua. 

 

Começando pela imagem apresentada em seguida, é visível uma profunda 

degradação de um espaço verde. Espaço este situado entre o Convento dos Lóios e o 

Parque Infantil. Todo o espaço se encontra cheio de pedras, já não se vê a terra, nem a 

relva que possa lá ter existido. Passou de um espaço agradável para um espaço 

descuidado, e tendo a Câmara Municipal responsabilidade sobre ele, e tendo esta 

mesma, funcionários de rua como jardineiros e varredores, é incompreensível tal 

situação. 

 

 

Figura nº 6 – Chão Parque dos Loios I 

Ainda no mesmo parque deparo-me com uma outra situação, estamos no 

Outono, e é natural, a queda das folhas das árvores, como mostra a imagem seguinte. 

Mas se as deixarmos caídas, dá um certo aspecto de abandono do local, não sendo muito 

agradável. 
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Figura nº 7 - Chão Parque dos Loios II 

Há uma necessidade urgente de limpeza e manutenção do espaço, pois tudo isto 

é património, e para mim, muito mais importante do que ser património, é ser um 

espaço de lazer, para todos, e neste estado, não vejo muitas pessoas que dele queiram 

usufruir. Não há um caminho em que se possa caminhar em segurança, todos eles estão 

cheios de pedras bem como de lixo, o que não transmite nem conforto nem bem-estar. 

 

Depois de apontar alguns erros também me deparei com algumas vantagens, a 

nível de acessibilidades, na medida em que já há alguma preocupação com a circulação 

de quem se desloca sozinho pela rua, e numa cadeira de rodas. 

 

Figura nº 8 – Rampa para peões 

Na imagem anterior, vemos uma rampa, realizada na saída/entrada de uma 

passadeira, rampa essa que serve de auxilio a quem mais precisa de se movimentar em 

segurança. 
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Mas 5 metros á frente, o cenário apresentado é bem diferente. 

 

Figura nº 9 – Marco do correio 

Esta situação é desagradável, pois 5 metros antes, temos rampa, agora temos um 

marco do correio que não permite a passagem nem pela esquerda nem pela direita, pois 

não tem a largura suficiente. Assim sendo há uma necessidade de retirar o marco do 

correio do passeio para que a rampa funcione e o sujeito fique livre de obstáculos. 

 

Quanto á iluminação, há muita coisa para esclarecer e melhorar, visto que cada 

espaço é dotado de uma iluminação diferente, ao nível do seu suporte. Este é um 

exemplo, da rua que vai do Rossio ao Castelo. 

 

Figura nº 10 – Iluminação da via 

Esta é a iluminação, não que tenha alguma coisa contra, pois já que é uma zona 

histórica, acho que a decoração se deve adequar ao seu tempo, agora o que não 
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concordo é com a situação que vamos ver de seguida, é que de um lado desta mesma 

rua, a iluminação é assim: 

 

Figura nº 11 – Iluminação do jardim dos Loios 

 

E do outro, assim: 

 

Figura nº 12 - Iluminação do jardim das Bailarinas 

Num espaço de 300 metros, em linha recta, temos três tipos de iluminação (no 

mínimo), sem contar com a rua do Rossio que é dotada ainda de uma outra iluminação 

como mostra a imagem seguinte. 
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Figura nº 13 – Parque do Rossio 

A minha opinião, em relação á iluminação, é que há uma necessidade urgente de 

criar uma linha e de equilibrar as coisas. Concordo um pouco, com a faixa de rodagem 

ter uma iluminação própria, para se destacar, e os espaços verdes e de lazer, outra, agora 

mais do que isso, acho um pouco insensato. 

 

A imagem anterior apresenta um caixote do lixo, caixote este que permite á 

cidade manter-se mais limpa. Estes caixotes não foram desenhados com o mínimo 

cuidado, e pior, soa caixotes estandardizados, existindo em imensas cidades. Resumindo 

isto não é um contentor de resíduos de habitação, isto é um pequeno caixote, que 

aguente o lixo produzido na rua. Pode efectuar com eficácia o objectivo mas 

 

Figura nº 14 – Caixote do lixo SUMA 
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esteticamente não tem qualquer vantagem, há necessidade de se manter o equilíbrio. 

 Mais acima nos jardins anteriores ao castelo, já as papeleiras são assim: 

 

Figura nº 15 – Caixote lixo madeira 

 

Quanto ao equipamento urbano, bancos mais propriamente, também não são os 

melhores, na medida em que cada um tem um material, bem como uma linha diferente, 

aqui estão os exemplos: 

 

Figura nº 16 - Banco I 
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Figura nº 17 – Banco II 

 

 

Figura nº 18 – Banco III 

Embora não pareça, continuamos na mesma cidade, cidade esta que apresenta, 

no mínimo 3 tipos diferentes de bancos. 

 

A nível paisagístico, também encontrei a cidade muito descuidada, e relva já não 

é relva mas sim terra, não há um único banco ou baloiço para as crianças, parece que o 

espaço foi apenas criado com o intuito de lá se realizar a feira medieval, porque depois 

disso não se sucede lá mais nada, nem um cuidado acrescido para, já que não serve para 

nada, ficar bonito. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR | DESIGNER ESTAGIÁRIA IRINA COELHO 

 

25 
| DEPARTAMENTO DE PALENAMENTO 

 

Figura nº 19 – Jardim do Rossio 

Acho que se poderia aproveitar todo este espaço introduzindo mais uma zona de 

lazer á cidade, mais um espaço de convivência agradável. 

 

Vantagens da cidade: 

Espaços verdes; 

Monumentos e edifícios históricos; 

Parque infantil; 

Piscinas; 

Parques naturais. 

 

Desvantagens: 

Degradação dos espaços verdes; 

Inexistência de estética na implementação dos equipamentos; 

Diversos modelos de iluminação; 

Diversos modelos de equipamentos (bancos); 

Falta de coerência. 
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4 | FORMAS DE INTERVENÇÃO 

 

 Depois de uma análise detalhada da cidade e dos seus constituintes, reparo que 

há uma necessidade urgente de criar uma linha de equipamentos urbanos. Uma linha 

com um seguimento, com uma razão, com equilíbrio e funcionalidade, esteticamente 

agradável. 

   

A começar pelos espaços verdes, todos eles precisam de ser renovados, desde as 

plantas aos bancos e à iluminação. Estamos perante uma cidade grande, com imensos 

locais de lazer, que se encontram desaproveitados, e em plena degradação, não havendo 

interesse nem nenhum tipo de cuidado por parte das Entidades responsáveis. 

  

Realizei uma pequena visita por alguns espaços da cidade, e é visível em toda 

ela a falta de algo. Começando pelos jardins, que vão do Rossio ao Castelo, que em 

tempos eram  muito agradáveis, encontram-se cheios de pedras nos seus percursos, bem 

como de folhas e outro tipo de lixo orgânico. Há uma necessidade urgente de restaurar e 

limpar esses espaços, para que sejam utilizados por todos, sem haver algum tipo de 

perigo iminente. 

  

 Na minha opinião, a forma como podemos intervir, é mesmo recomeçar do 

zero, dando uma nova cara a todos estes espaços tão agradáveis. 

 

Primeiro, uma limpeza a todos os detritos que lá se encontram, e em seguida a 

reconstrução da própria via, em que muitas já lhes faltam a terra, estando visíveis as 

próprias tampas de saneamento. 

 

Segundo, uma regeneração dos jardins, com tratamentos adequados para a relva 

bem como o cultivo de novas flores e plantas, para dar um ar jovem à cidade. 

Tudo isto a nível paisagístico, e em seguida o tratamento dos equipamentos urbanos. 

 

Terceiro, substituição dos bancos de jardim, pois encontram-se muito 

degradados, e por mais que sejam pintados a própria madeira já não aguenta e acaba por 
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saltar a tinta toda. 

 

Quarto, alteração das papeleiras pois não são nem de fácil limpeza nem de fácil 

manutenção 

 

Quinto, substituição da iluminação, pois cada espaço é dotado de uma 

iluminação diferente, sem qualquer critério. Sou da opinião em que a via deve ter um 

tipo de iluminação diferente dos jardins, mas já os jardins devem ter todos o mesmo tipo 

de iluminação, para que não se cometam excessos de variação de elementos de 

iluminação, criando uma linha, um sentido com harmonia. 

 

Sexto, introdução de novos equipamentos no espaços verdes, bem como 

estacionamentos para bicicletas, pilaretes a demarcar as ruas e dando mais alguma 

segurança, quiosques, cinzeiros, bebedouros, floreiras e grelhas de protecção para as 

arvores. 
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5 | MEMÓRIA DESCRITIVA 

 

O presente projecto foi realizado com o intuito de regenerar os espaços verdes 

da cidade de Santa Maria da Feira. 

 

Essa regeneração tem como objectivo a criação de uma linha de equipamentos 

urbanos, que proporcionem à cidade um ambiente mais acolhedor e mais confortável.  

 

Assim sendo comecei por fazer uma pesquisa de toda a sua envolvente, e 

definindo os espaços a trabalhar. Com todos estes parâmetros a seguir, achei que o mais 

coerente era a realização de uma linha toda ela estilizada, com influência de algumas 

peças de Philipe Stark, apresentando cortes horizontais, permitindo às peças a ruptura da 

robustez que apresentariam caso fossem um paralelepípedo maciço. Todos os cortes, 

dos diferentes equipamentos apresentam 1.5 centímetros de largura e 10 centímetros de 

profundidade, mas por exemplo, nos bancos comuns a mais do que um utilizador, existe 

a preocupação de entre cada corte, existir um espaço plano de 45 a 50 centímetros, para 

que um utilizador possa estar a vontade e o outro também. 

 

 O grande objectivo é a criação de algo nobre, atendendo ao meio em que se 

inserem (zona histórica), mas com um toque de design e actualidade, talvez por isso 

tenha sido tão grande o desafio. Toda a linha é geométrica e funcional, respeitando o 

facto de ser um equipamento que vai estar exposto continuamente ao ar livre. Com algo 

que se insere perfeitamente no meio, que é esteticamente agradável, e que é confortável, 

os espaços vão despertar nos utilizadores o desejo de o frequentarem. 

 

Quanto aos materiais, o predominante é o PVC, pela sua elevada durabilidade 

quando exposto a rigorosas condições climatéricas, e como a cidade em questão 

apresenta um clima relativamente ameno, responde com perfeição, quer à peça quer ao 

ambiente em que estará inserido. Mas, no entanto pode apresentar outra vertente, o 

betão, pois para o ambiente em que foi estudado e criado, talvez seja a melhor opção, 

pois o espaço que os vai rodear é todo ele antigo e patrimonial. Existem ainda outros 

materiais, como o facto da torneira do bebedouro ser em alumínio inoxidável, bem 
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como os tubos do toldo. 

Todos os elementos encontram-se para consulta em anexo, com a respectiva 

planta e uma rendezição em ambiente artificial a 3D. 
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7 | CONCLUSÃO 

 

Com esta experiência, de apenas 280 horas, pude ter contacto com o mundo do 

trabalho e com o saber estar inserida num meio, meio esse que é o de espírito de equipa 

e entre ajuda. 

 

Foi interessante a realização deste projecto, que me levou a criação de toda uma 

linha de equipamentos de exteriores com aplicação de legislação bem como de 

conhecimento do terreno. A cidade que explorei necessita de grandes intervenções quer 

a nível estético e funcional, no que toca à regeneração de alguns espaços comuns com a 

introdução de novos equipamentos em detrimento dos antigos, para dar aos usufruidores 

o bem-estar e o conforto que tanto necessitam. Trabalhei em conjunto com esta vertente, 

o nível paisagístico, pois na maior parte dos jardins, sendo estes pequenos, há apenas 

uma necessidade de tratamento de jardinagem e introdução de elementos ligados a essa 

área, como as floreiras. 

 

Foi também uma temporada gratificante na medida em que enriqueci o meu 

currículo e a minha experiencia pessoal. 

 

Resumindo, encontro-me muito mais preparada para enfrentar o mundo do 

trabalho. 
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9 | ANEXOS 
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1 | INSERÇÃO NUM AMBIENTE 3D 

 

A escolha de um ambiente 3D, estandardizado, para a colocação dos 

equipamentos em questão, deve-se ao facto de o AUTOCAD ser um programa 

extremamente rígido para trabalhar imagens e ambientes.  

 

Assim sendo optei por enquadrar os objectos num outro programa, o 

SHOWCASE, também da Autodesk, permitindo muito mais realismo as peças e à sua 

função. Este programa permite mostrar o objecto na sua forma mais realista, dando-lhe 

os brilhos e as sombras necessárias para que tudo se encaixe com harmonia. 
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 2 | PLANTAS DOS OBJECTOS  
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