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1. Memória Descritiva e Justificativa
1.1. Nota Introdutória
Inserido no âmbito da “Prestação de Serviços de Consultoria de Arquitetura Paisagista” que a
Limbo, Arquitetura Paisagista Lda. se encontra a fornecer à CM de Braga, e após solicitação do
Exmo. Sr. Vereador Dr. Miguel Bandeira, a 21 de Agosto de 2018, para a análise e apoio ao
Projeto do Parque Urbano das Sete Fontes, o presente estudo diz respeito ao Estudo Prévio para
a referida área de intervenção, tendo sido antecedido pela elaboração do Programa Base,
entregue a 15 de Janeiro de 2019.
O desenvolvimento do presente Estudo Prévio poderá conter imprecisões pontuais em
resultado da falta de acesso livre a algumas partes da área, seja devido à vegetação densa que
se desenvolve em alguns terrenos (em particular nas zonas com maior humidade do solo – zonas
baixas), seja pela impossibilidade de acesso a alguns terrenos que se encontram vedados pelos
proprietários.

1.2. Enquadramento
Esta fase de projeto é constituída por estudos para o desenvolvimento do futuro Parque Urbano
das Setes Fontes, um parque urbano com cerca de 30 ha, localizado na zona Nordeste de Braga,
junto ao Hospital da cidade. A área de intervenção (representada em tom rosa na figura 1)
configura grande parte do vale onde se encontra o Monumento Nacional designado por
“Sistema de Abastecimento de Águas à cidade de Braga no século XVIII, designado por «Sete
Fontes»”. MN - Monumento Nacional, Decreto nº 16/2011, DR, 1ª Série, nº 101 de 25 Maio 2011
/ ZEP, Portaria nº 576/2011, DR nº 110, 2ª série, 7 Junho 2011 (fonte:
http://www.monumentos.gov.pt)
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Principais características topográficas:
Área do futuro Parque = 291,140 m2
(29,1 ha)
Cota máxima aproximada = 304 m
Cota mínima = 208 m (zona SW)
Orientação do vale: NE/SW
Como bases de trabalho os serviços
técnicos da Câmara Municipal de Braga
forneceram:
• Cartografia da área de estudo na
escala 1/10.000 – de 14 de Maio de 2014
• Ortofotomapa da área de intervenção
em formato Tiff - de 17 de Julho de 2018
• Estudo Hidrogeológico - “Sistema de
Captação
das
Sete
Fontes”
Caracterização
Hidrogeológica
Relatório. n.º 2. Março de 2016.
Realizado pela Universidade do Minho,
coordenado por Paulo J. Ramísio.
•Estudo Prévio do Plano de Pormenor
de Sete Fontes - (Sete Fontes, S. Vítor,
Figura 1 - Área de intervenção sobre a área da ZEP.
Braga) Trabalhos Arqueológicos de
Fonte: Portaria nº 576/2011, DR nº 110, 2ª série, 7 Junho 2011
Levantamento,
Sondagens
e
Tom vermelho – Área de intervenção.
AcompanhamentoBRA13-14SFTom cinza - ZEP
UMINHO-UAUM/Comp. Nº 5-056/2013
(Sete Fontes, Braga) / 2013 - RELATÓRIO
FINAL. Luís Fontes (dir.); Mário Pimenta; Maurício Guerreiro; Francisco Andrade
Para além das referidas bases de trabalho foram realizadas diversas saídas de campo para
reconhecimento da situação de referência atual, assim como a realização de reuniões de
trabalho com os Técnicos e Executivo da CM de Braga.
As reuniões com os técnicos do Executivo ocorreram periodicamente enquanto, das visitas ao
terreno destacamos:
 Visita à infraestrutura hidráulica com o seu principal cuidador o Sr. Joaquim, funcionário
da AGERE, com a vista a algumas caixas, galerias e Mães de água, onde nos foi transmita
informação sobre as operações de manutenção e conservação dos vários elementos da
infraestrutura.
 Visita ao terreno com o Ex.mo Sr. Presidente da Junta de S. Victor, o Dr. Ricardo Silva. O
facto de grande parte da área do parque se insere em terrenos da sua freguesia e ter
tido ao longo dos anos um papel reivindicativo sobre a proteção do monumento e área
envolvente, o seu contributo foi importante na discussão do caracter e tipologia de
parque expectável pela opinião publica.
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Paralelamente efetuaram-se sessões de trabalho com a equipa que se encontra a desenvolver
o Estudo Urbanístico para a área em questão, procurando-se articular princípios de atuação que
sejam coerentes com as intenções urbanísticas e de salvaguarda do Monumento Nacional que
o Município pretende implementar.
Juntamente com as apresentações do Plano de Urbanização foram feitas apresentações do
parque, em seções públicas, uma realizada a 02 de Março do 2019, ainda com o projeto do
parque na fase de Pograma Base e outra a 08 de Fevereiro de 2020 já com o Estudo Prévio
elaborado. Ambas as secções foram divulgadas publicamente e realizadas no Auditório do
Museu D. Diogo de Sousa.

Figura 2 - O complexo patrimonial das Sete Fontes.
“O complexo patrimonial das Sete Fontes: a infraestrutura hidráulica/o sistema de captação e distribuição de
água”, Fonte: Retirado de “Sistema de Captação das Sete Fontes” Caracterização Hidrogeológica Relatório.
n.º2. Março de 2016, sobre cartografia fornecida pela CM de Braga.

O fator determinante da conceção e implantação do parque, e que tem que estar na génese
de toda a conceção, é a presença do Monumento Nacional, tanto na sua componente física
(minas, mães-de-água, fontes, galerias, etc.…) como na sua componente funcional (áreas de
captação, área de infiltração, etc.…).
A proteção ao sistema de abastecimento de águas extravasa a área do parque, bem como a área
da ZEP (Zona Especial de Proteção) do monumento, razão pela qual se pretende que, no âmbito
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do Plano de Urbanização, se tomem medidas que acautelem a conservação, a proteção e a
maximização da qualidade e da quantidade de água infiltrada a montante da área do parque,
procurando proteger todo o sistema de abastecimento das “Sete Fontes”.

O Monumento
“Sistema de Abastecimento de Águas à cidade de Braga no século XVIII, designado por «Sete
Fontes» - detalhe.
Designação - Sistema de Abastecimento de Águas à cidade de Braga no século XVIII, designado
por «Sete Fontes»
Outras Designações / Pesquisas - Aqueduto de Braga / Aqueduto das Sete Fontes (Ver Ficha em
www.monumentos.gov.pt)
Categoria / Tipologia - Arquitectura Civil / Fontanário
Inventário Temático
Localização
Divisão Administrativa - Braga / Braga / Braga (São Vítor); Gualtar
Endereço / Local
Proteção
Situação Actual - Classificado
Categoria de Protecção - Classificado como MN - Monumento Nacional
Cronologia - Decreto n.º 16/2011, DR, 1.ª série, n.º 101, de 25-05-2011 (sem restrições)
Procedimento prorrogado até 31 de Dezembro de 2011 pelo Despacho n.º 19338/2010, DR, 2.ª
série, n.º 252, de 30 de Dezembro.
Despacho de homologação de 29-05-2003 do Ministro da Cultura
Parecer de 7-05-2003 do Conselho Consultivo do IPPAR a propor a classificação como MN
Proposta de 5-05-2003 da DR do Porto para a classificação como CIP
Despacho de concordância de 2-04-2001 do vice-presidente do IPPAR
Proposta de 27-03-2001 da DR do Porto para a redefinição da área a classificar
Despacho de abertura de 18-04-1995 do presidente do IPPAR
Proposta de abertura de 11-04-1995 da DR do Porto
Proposta de classificação de 27-03-1995 da ASPA

ZEP
Portaria n.º 576/2011, DR, 2.ª série, n.º 110, de 7-06-2011 (sem restrições)
Despacho de 4-10-2010 do director do IGESPAR, I.P. a indeferir as reclamações apresentadas
Parecer de 29-09-2010 do Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P. a propor o indeferimento de
diversas reclamações apresentadas
Parecer favorável de 30-04-2009 do Conselho Consultivo do IGESPAR, I.P.
Proposta de 27-01-2009 da DRC do Norte”
Fonte: http://www.patrimoniocultural.gov.pt, consultado em 15 de Outubro de 2018
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Figura 3 - Fonte 1 e 2 (ao fundo). 2 julho de 2018, ditas “As Gémeas”

Da Toponímia
A profusão de nomenclatura associada aos diversos estudos das Sete Fontes gera alguma
entropia na comunicação e compreensão técnica da obra hidráulica existente.
A título de exemplo indicam-se algumas definições constantes do Relatório de Caracterização
Hidrogeológica “Sistema de Captação das Sete Fontes” e que se passa a adotar:
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Figura 4 - Sistema de Captação do Abastecimento de Água do Séc. XVIII.
Fonte: Extraído de: “O complexo patrimonial das Sete Fontes: a infraestrutura hidráulica/o sistema de captação e
distribuição de água”, Fonte: Retirado de “Sistema de Captação das Sete Fontes” Caracterização Hidrogeológica
Relatório. n.º2. Março de 2016.

Com o estudo arqueológico também se levantam, identificam e caracterizam todas as minas,
caixas e mães de água que compõem o sistema de captação.
Enquanto não são clarificadas as terminologias oficiais a utilizar, e para evitar a proliferação de
termos e classificações, que certamente terão uma validade curta optou-se por classificar as
fontes e as minas de acordo com a numeração definida no Relatório (ver figura 4). nº2 de
Caracterização Hidrogeológica - “Sistema de Captação das Sete Fontes” de Março de 2016.
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Para efeitos do Estudo Prévio e das fases subsequentes do projeto estabiliza-se a seguinte
nomenclatura, de acordo com a figura 4:


Fonte nº1 - Corresponde à Fonte (caixa) Dr. Alvim de Baixo



Fonte nº2 – Corresponde à Fonte (caixa) Dr. Alvim de Cima



Fonte nº3 – Corresponde à Fonte (caixa) no todo da Galeria da Fonte nº2 e acesso à fonte 4;



Fonte nº4 – Corresponde à Fonte(caixa) das Freiras ( No muro do Colégio das 7 Fontes)



Fonte nº 5 – Correspondente à Fonte (caixa) de no topo da galeria da fonte no 2 e receção da
conduta principal



Fonte nº6 – Correspondente à Fonte (caixa) Dr. Sampaio



Fonte nº 7 -Correspondente à Fonte (caixa) Dr Amorim
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1.3. Princípios Gerais da Proposta - Organização do Espaço

Objectivos

Como referido, o fator determinante da conceção e implantação do parque é a presença do
Monumento Nacional, tanto na sua componente física (minas, mães-de-água, caixas, galerias,
etc...) como na sua componente funcional (áreas de captação, área de infiltração, etc...).
Assim, a solução apresentada traduz o primado da sua conservação, proteção e valorização.
Os princípios gerais que orientam a proposta de intervenção centram-se na salvaguarda e
proteção da dimensão patrimonial do lugar.
A solução proposta procura assegurar a:
Conservação e a valorização do monumento nacional;
Salvaguarda da adução de água ao monumento;
Gestão das águas pluviais: drenagem, encaminhamento e retenção.

Apropriação dos sistemas naturais
Para além da dimensão de proteção e conservação do Monumento Nacional, uma visão
abrangente com vista à imagem da preservação de um sistema naturalizado do lugar surge como
intenção da proposta, procurando-se promover um desenho que facilite a apropriação dos
sistemas naturais (regeneração de habitats, promoção e instalação de novos habitats, os
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caminhos da água e a vegetação existente, etc...) e dos valores culturais e paisagísticos
presentes sem nunca se deixar de considerar a dimensão social e recreativa do espaço que se
pretende criar.
A orografia da área de estudo determina a existência de três realidades da paisagem que se
revelam sobretudo no coberto de vegetação existente, áreas que designamos como: sistema
seco; sistema húmido e sistema de transição.
O sistema seco corresponde à porção de terrenos do futuro parque que se encontra nas cotas
mais elevadas, correspondentes às zonas de recarga de aquíferos. Pela topografia do terreno,
uma zona de declives mais acentuados, os terrenos em causa são na sua maioria solos pouco
espessos e com menor teor em matéria orgânica, e consequentemente com menor capacidade
de retenção de água que os restantes solos que se identificam na área de estudo. Estas
circunstâncias, às quais se associa o facto de a bacia hidrográfica ser pequena, determina que
esta seja a área do parque com maiores teores de secura, na qual, de forma natural, se
desenvolve uma vegetação espontânea com mais características de sequeiro, com especial
destaque para o predomínio do Sobreiro (Quercus suber).

Figura 5 - Sistema seco. Frame de vídeo de 10 de agosto de 2018

O sistema húmido identificado com as áreas do parque correspondentes às zonas de terreno de
cotas mais baixas que são, por seu lado, áreas de acumulação de águas de escorrência
provenientes do restante bacia, onde se depositam ao longo dos anos partículas de solo e
matéria orgânica, que enriquecem os solos, tornando-os mais profundos, férteis e com maior
capacidade de armazenamento de água. A estas áreas correspondem crescimentos de
vegetação característica de zonas húmidas, com predomínio dos Salgueiros (Salix spp.) e das
Silvas (Rubus spp.).
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Figura 6 - Sistema húmido. Frame de vídeo de 10 de agosto de 2018

O sistema de transição que, como o próprio nome indica, corresponde às áreas que se
implantam nas cotas intermédias da área de intervenção. A vegetação traduz as características
de uma área de transição, encontrando-se tanto vegetação do sistema seco como vegetação do
sistema húmido, numa espécie de gradação que se caracteriza pelo predomínio e presença do
Carvalho-alvarinho (Quercus robur)

Figura 7 - Sistema de transição. Frame de vídeo de 10 de agosto de 2018.
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Entradas no parque
Em estreita relação com os estudos urbanísticos, é proposta a criação de quatro entradas
principais, coincidentes com os principais pontos cardeais, e que permitem uma franca
articulação com o futuro tecido urbano e orografia do território, definindo-se diferentes cotas
de entrada no parque:

1)

Entrada do “Retail Park” (Entrada a sul - cota aproximada – 208m) – inserido no sistema
húmido

2)

Entrada do Hospital (Entrada nascente - cota aproximada – 280m) – inserido no sistema
seco

3)

Entrada da “Quinta do Pinheiro” (Entrada poente - cota aproximada – 233m) - inserido
no sistema de transição.

4)

Entrada da Senhora das 7 Fontes (Entrada norte - cota aproximada – 272m) - inserido
no sistema seco.

Figura 9 – Localização das entradas do parque

As entradas são encaradas como pontos essenciais de ligação do parque à cidade, onde se
concentram a maior parte dos equipamentos de apoio e vivência. Estrategicamente, com esta
opção procura-se concentrar os usos mais intensivos nestes pontos e desta forma filtrar e
reduzir a pressão sobre as zonas centrais do parque, reservando estas zonas para atividades de
menor carga e de proteção ao Monumento.
Acessos
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De igual forma, com o sistema de circulação pedonal proposto, procura-se dissipar a maior
intensidade de uso, concentrando-o em zonas periféricas ao Monumento, sendo proposta a
instalação de dois caminhos estruturantes que se implantam de forma aproximadamente
paralela à estrutura principal do Monumento, um em cada encosta da linha de água/
Monumento.
Para permitir as visitas ao Monumento, bem como o atravessamento de uma encosta para a
outra ao longo do parque, é proposta uma rede de caminhos secundários, cuja implantação no
atravessamento do Monumento se materializa com ligeiras estruturas pousadas no solo, cujas
fundações se afastam das porções enterradas do Monumento, por se manterem superficiais.

Camada de desgaste do pavimento
Estrutura de sustentação de cargas sobre
a infraestrutura
Base de pavimento
Apoios/ fundações de estrutura de
sustentação

Figura 10 - Pormenor tipo de estruturas pousadas no solo para apoio de caminhos.
Sem escala definida.

Perfil do terreno proposto
Perfil do terreno existente

infiltração

Figura 11 - Criação de faixas de retenção de águas pluviais para proteção da infraestrutura.
Sem escala definida.
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Perfil do terreno proposto
Perfil do terreno existente

Figura 12 - Pormenor tipo - Implantação de novos caminhos. Sem escala definida.

O desenvolvimento perimetral dos caminhos estruturantes propostos serve igualmente como
uma oportunidade para se estabelecer um sistema de drenagem de proteção à estrutura
hidráulica do Monumento, procurando-se reter as águas de escoamento superficial, a montante
do caminho com o recurso a faixas de infiltração.

Perfil do terreno proposto
Perfil do terreno existente

infiltração

Figura 13 - Pormenor tipo de criação de bacias de infiltração. Sem escala definida.

Na zona de cota mais baixa, a zona sul, a acumulação natural da água das chuvas aponta para a
necessidade de se criar uma bacia de retenção, que é formalizada pela criação de um lago
naturalizado, estudado de forma a que este se possa constituir como uma bacia com a função
de acumulação de águas, capaz de minimizar eventuais picos de cheia.
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Ao longo dos caminhos estruturantes do parque é proposta a consolidação e reconversão das
manchas de vegetação existentes, assim como a instalação de novas manchas de vegetação
arbóreo-arbustivas, que possam constituir um “filtro” de proteção ao núcleo central do parque
No núcleo central, que corresponde ao espaço limitado pelos dois caminhos estruturantes, no
qual se encontra a principal estrutura construída do Monumento, e sobretudo nas zonas mais
planas, definiram-se espaços de recreio informal, constituídos por clareiras abertas e livres de
equipamentos.

Núcleos de Equipamentos
Considerações gerais
Para apoio aos utilizadores do futuro parque, entende-se que é necessário incluir, para além dos
equipamentos associados às 4 portas principais do parque, três núcleos de equipamentos que
podem funcionar como destinos prioritários dos visitantes e áreas de estadia do parque,
enquanto espaço de concentração de atividade e oferta de serviços (instalações sanitárias,
pontos de informação, serviços de cafetaria, apoio dos serviços do parque, etc)
Aproveitando as preexistências construídas que se identificaram nos levantamentos de campo,
é proposta a reabilitação de dois núcleos que se designaram por:
1) Núcleo das Gémeas (próximo da entrada do Retail Park)
2) Núcleo da Memória (próximo da entrada da “Quinta do Pinheiro”
E a construção de um núcleo designado por:
3) Núcleo da Mata (próximo da entrada do Hospital)
A definição de três núcleos para complemento do funcionamento do Parque traduz-se numa
distribuição que se procura harmoniosa e pouco densa de pequenos edifícios que se localizam
em zonas cuja ocupação edificada já existe, ou ainda é reconhecível, por ter existido. Estes
acabam por coincidir com pontos relativamente próximos a acessos ao Parque, ocupando zonas
de transição entre a periferia do parque e o Monumento que constitui a sua «espinha dorsal».
Entende-se que, à semelhança do que representam as fontes que constituem a faceta mais
carismática do Monumento, mas que são apenas uma muito pequena parte de um todo, os
pequenos edifícios do Parque devem representar pequenos volumes, ocultando-se
possivelmente uma parte considerável da sua volumetria e funções nos pisos que se constroem
ou reconstroem apoiados em muros de suporte.
Mesmo que a diversidade de estruturas construídas que hoje se identificam nos limites do
Parque seja significativa, interessa reter, na reconstrução ou construção do edificado que
constitui os três núcleos, o uso da alvenaria de pedra aparente, as paredes de reboco pintado e
as carpintarias de madeira aparente pelo exterior, devendo as coberturas, nos casos de
volumetrias reconstruídas, ser em telha cerâmica.
Nesta escolha, o objetivo é atenuar a presença destes edifícios no Parque, evitando-se que
possam contrastar com uma imagem tradicional e característica da paisagem minhota e, em
particular, de Braga. Estas escolhas não devem impedir que a construção seja estilizada e
adaptada às exigências contemporâneas das funções que compõem o programa.
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À escala do Parque, no que se refere à sua qualidade paisagística, o edificado deve ser destituído
de qualquer protagonismo, procurando-se que este seja exclusivo dos elementos construídos
do Monumento.

Localização e Caracterização
A Nascente, próximo do extremo montante do Parque e da bolsa de estacionamento que serve
o Hospital de Braga, localiza-se o «Núcleo da Mata», cujo nome o associa à proposta para esta
zona, no que se refere à sua estrutura verde. Este é o único núcleo constituído por um edifício
novo, não estando, contudo, afastado do que foi um antigo assento de lavoura, disperso e
relativamente desordenado em torno de uma casa principal, que ainda se identificava em
fotografias aéreas de 2013, mas que deu lugar a um espaço constituído por três “pracetas” e
uma fonte comemorativa, de desenho contemporâneo, inauguradas recentemente.
A este núcleo associa-se a estadia e contemplação do meio onde se insere, uma Mata de
Sobreiro, tirando partido de pontos de vista privilegiados sobre as zonas mais baixas do parque,
numa. Neste local não se espera uma grande concentração de atividades, mas sim uma
ocupação extensiva adaptada à capacidade de carga que o ecossistema habitat natural permite.
A Norte, próximo do acesso a partir da Travessa Rafael Bordalo Pinheiro, localiza-se o «Núcleo
da Memória», cujo nome se deve essencialmente ao programa proposto para o edifício que o
deve constituir, e no qual se pretende instalar um pequeno ponto de apoio ao percurso
Interpretativo do monumento, dotado de uma sala polivalente destinada a eventos e ações de
formação cujo principal objeto é a memória e a interpretação do significado do Parque e do
Monumento que o estrutura. Este edifício deve resultar de um projeto e intervenção de restauro
de um edifício existente, cuja ruína evidencia uma pequena construção em pedra de um piso
construído sobre outro em meia-cave com apenas uma frente, a que foram acrescentados,
aparentemente em momentos diferentes, mais corpos: um em pedra, mas coberto por uma laje
aligeirada construída com vigotas pré-fabricadas de betão e um outro em tijolo cerâmico
vazado. O edifício encontra-se em estado de ruína, sem coberturas.
A proposta de um percurso interpretativo do monumento em vez de um centro interpretativo
adequa-se mais á escala e tipologia de parque proposto, e nesse sentido esse percurso poderá
ser iniciado neste núcleo, com a disponibilização de informação base.
A este núcleo associam-se também hortas pedagógicas trazendo à memória a utilização
hortofrutícola e agrícola que dominava estes terrenos.

A Sul, próximo da rotunda de onde parte o acesso ao Hospital de Braga, localiza-se o «Núcleo
das Gémeas», cujo nome se deve à sua proximidade do conjunto de fontes do Monumento
correntemente conhecido por «Gémeas», e cuja contemplação deverá ser possível a partir dos
edifícios que o irão constituir. Estes devem resultar da reconstituição de um grupo de corpos
construídos que atualmente compõe uma propriedade privada, ainda habitada, envolvida por
pequenos campos agrícolas em aparente estado de degradação ou mesmo abandono. Os
edifícios existentes são constituídos por anexos de uma casa principal, cuja construção é
desqualificada e, num caso em particular, aparenta ter ficado por terminar.
Tendo em conta a localização deste núcleo, atribui-se a ale um caracter mais urbano na oferta
de atividades complementares à utilização do parque, instalação sanitárias, o dentro de gestão
e logística do próprio parque assim como restauração com esplanadas, parque infantil e outros
elementos que suportem uma utilização mais intensiva.
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À semelhança do conjunto existente no «Núcleo da Memória», os edifícios no «Núcleo das
Gémeas» são tendencialmente construídos apoiados em muros de suporte, resultando a sua
volumetria numa presença adossada ao terreno, qualidade que se pretende manter.
Características programáticas
Núcleo da Mata
A dificuldade de implantar um núcleo edificado na área destinada ao núcleo da Mata resulta do
facto de que qualquer edifício nesta zona que tenha volumetria e exposição expressiva poderá
entrar em conflito com as fontes emblemáticas do monumento.
A proposta para o edifício de cafetaria deste núcleo é, por essa razão, baseada num princípio de
“camuflagem”, em que o edifício se desenvolve no tardoz de muros em alvenaria de pedra,
ocupando o espaço entre os muros e o terreno, que se modula de forma a cobrir o próprio
edifício e dissimular a sua presença. Se os edifícios forem projetados de forma a que os seus
vãos sejam interrupções nos panos de alvenaria de pedra, os muros de pedra acabam por ser a
sua única expressão visível, evitando-se desta forma o diálogo com as pré-existências existentes
no parque.
O edifício deve ser implantado com o objetivo de que a janela voltada a Nordeste enquadre a
fonte do Monumento que lhe é próxima, ficando o espaço interior dominado pela sua presença.
Os panos de vidro, entre muros paralelos ou na interrupção das alvenarias aparentes são janelas
que permitem a iluminação, o acesso e a ventilação do edifício. Os seus dois vãos de maior
dimensão permitem uma vista privilegiada sobre o Parque, condicionada ao carácter de um
edifício semienterrado numa mata, de onde se olha sem se ser visto.
Área de implantação – 144,00m2
Área bruta de construção – 144,00m2
Programa:
Átrio principal de entrada (área útil = 4,95m2);
Entrada de serviço (área útil = 11,15m2);
Bar (área útil = 24,85m2);
Vestiário e instalações sanitárias de serviço (área útil = 4,50m2);
Cafetaria (área útil = 61,60m2);
Átrio para acesso às instalações sanitárias (área útil = 3,45m2);
Instalação sanitária (área útil = 1,45m2);
Instalação sanitária (área útil = 1,45m2);
Instalação sanitária e fraldário (área útil = 4,85m2).
Núcleo da Memória
O núcleo é constituído por apenas um edifício, que se consolida a partir do existente,
atualmente construído sobre um piso em meia-cave, com uma série de corpos anexos ao que
terá sido um edifício original, de pedra. Para adequação do edifício existente ao programa,
propõe-se a demolição dos corpos anexos que menores qualidades construtivas têm, e que não
pertenciam ao edifício original, acrescentando-se, a partir do piso superior, um corpo de
construção ligeira, em madeira, que se apoia sobre dois pilares e se projeta em direção ao
Parque, para Sul.
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Neste corpo, abrem-se duas grandes janelas que têm o Parque como fundo, instalando-se aqui
uma sala polivalente de apoio a atividades de interpretação do Parque, ou outras de natureza
educativa ou cultural. O edifício está preparado para a informação necessária ao conhecimento
e interpretação da história do Parque e, em particular, do Monumento. No piso em meia-cave,
instala-se uma zona de escritório, complementada por arrumos, onde pode manter-se material
de apoio ao funcionamento da sala polivalente e das funções de informação do edifício.
O edifício é coberto por um telhado de duas águas; o piso em meia-cave é construído com panos
de pedra aparentes, enquanto que o piso superior é construído com paredes exteriores
rebocadas, que estabelecem uma transição para paredes em madeira, na zona em que este se
projeta sobre o desnível do terreno, cobrindo parte de uma eira pavimentada em pedra de
granito, a que se acede através do piso em meia-cave, e que permite estender para o exterior,
as atividades que venham a ter lugar no edifício.
Área de implantação – 87,15m2
Área bruta de construção – 194,40m2
Programa:
Átrio principal de entrada (área útil = 17,40m2);
Átrio secundário, com arrumos (área útil = 3,90m2);
Instalação sanitária e fraldário (área útil = 6,20m2);
Átrio de acesso a instalações sanitárias (área útil = 8,00m2);
Instalação sanitária (área útil = 3,00m2);
Instalação sanitária (área útil = 3,00m2);
Sala polivalente (área útil = 58,80m2);
Zona de escritórios (área útil = 25,30m2);
Arrumos (área útil = 14,00m2);
Escadas para acesso ao piso superior (área útil = 3,50m2).

Núcleo das Gémeas
O núcleo organiza-se em três edifícios, que se relacionam com três patamares em cotas
distintas, separados por muros em socalco. O acesso principal, a partir de Norte, faz-se numa
cota intermédia entre os dois patamares de cota mais baixa, separando-se através de duas
rampas de pendente suave; uma que desce em direção a um piso em meia-cave, onde se
localizam funções de serviço, como uma cozinha ou as instalações sanitárias de acesso público,
e outra que sobe para um patamar de cota intermédia, onde se localizam zonas de esplanada
exterior, contíguas a salas de bar, restaurante ou cafetaria e, também, uma área exterior com
equipamentos de jogo para crianças.
Ao longo da rampa ascendente, um edifício alongado serve de arrumo e armazém para apoio
ao funcionamento do Parque. A sua área e forma permitem o estacionamento de um ou mais
veículos agrícolas ou para jardinagem no seu interior, para além de um amplo espaço de
arrumação para instrumentos agrícolas, de jardinagem ou outros materiais.
Para além do edifício de armazém e arrumos do Parque, os outros dois, ambos com dois pisos,
garantem a comunicação vertical entre os três patamares que estruturam o núcleo, que se torna
possível também através de escadas exteriores. No patamar de cota intermédia a relação de
proximidade entre estes edifícios, que se intercalam com áreas exteriores de esplanada, resulta
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num espaço relativamente complexo e rico de estadia, sobre um patamar que o destaca do
Parque.
Esta situação de algum destaque espacial resulta num encerramento benéfico do equipamento
de jogos infantis, cuja proximidade relativamente a uma das áreas de esplanada permite que
esta possa ser comodamente supervisionada por adultos.
A relação entre os três patamares separados em socalcos é reforçada com a implantação de dois
novos tanques de água, que recolherão a água de um tanque existente no patamar de cota mais
alta.
Os edifícios são cobertos por telhados de duas águas, sobre panos em pedra, quando encostados
a muros de suporte, rebocados e pintados, quando isolados, ou então em madeira, no caso do
corpo mais alto do núcleo edificado. Neste, o revestimento exterior de madeira enfatiza o
contraste entre o corpo mais ligeiro, que se destaca no ponto mais alto, e os corpos adossados
aos muros de suporte, cujo revestimento em alvenaria aparente de pedra faz parecer mais
pesados.
Edifício com duas salas de cafetaria e restaurante
Área de implantação - 67,30m2
Área bruta de construção - 134,60m2
Programa:
Escadas de acesso ao piso no patamar intermédio (área útil = 11,85m2);
Sala de cafetaria ou restaurante à cota alta (área útil = 26,90m2);
Escadas de acesso ao piso superior (área útil = 11,85m2);
Sala de cafetaria ou restaurante na cota intermédia (área útil = 26,90m2);
Edifício com instalações sanitárias, cozinha, bar, e zonas de serviço
Área de implantação - 111,10m2
Área bruta de construção - 193,10m2
Programa:
Átrio de acesso a partir do exterior (área útil = 3,55m2);
Instalação sanitária e fraldário (área útil = 4,85m2);
Sala de cafetaria ou restaurante na cota intermédia (área útil = 28,30m2);
Bar (área útil = 25,10m2);
Escadas de acesso ao piso inferior (área útil = 6,80m2);
Escadas de acesso ao piso superior (área útil = 6,10m2);
Vestiário com instalação sanitária de serviço (área útil = 6,85m2);
Arrumo (área útil = 2,20m2);
Área técnica (área útil = 2,85m2);
Átrio de entrada no piso inferior e corredor (área útil = 13,80m2);
Instalações sanitárias masculinas (área útil = 11,45m2);
Instalações sanitárias femininas (área útil = 10,40m2);
Cozinha (área útil = 24,60m2);
Despensa (área útil = 7,20m2);
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Armazém e arrumos para apoio à manutenção do Parque
Área de implantação - 100,30m2
Área bruta de construção - 100,30m2
Programa:
Armazém/ Arrumos de apoio ao Parque (área útil = 42,10m2);
Zona com acesso para veículos (área útil = 44,60m2).
Infraestruturas afetas ao edificado proposto
Cada núcleo /área de estadia será suportado por infraestruturas de eletricidade e
telecomunicações, para além de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais,
devendo as águas pluviais serem tratadas de acordo com o princípio geral do projeto do Parque,
que dita a sua retenção e reaproveitamento, sempre que as circunstâncias o permitam.
No que se refere às redes de abastecimento, serão adotadas as linhas infraestruturadas que se
integram nos caminhos estruturantes do Parque, sendo que os edifícios previstos se implantam
a distâncias inferiores a 20m, relativamente à implantação prevista para estes caminhos. Para
além da rede de abastecimento de água, também as redes elétrica e de telecomunicações
deverão ser enterradas, e integradas na base estrutural dos caminhos previstos.
Esta questão é de particular relevância no caso de se fasear a construção da proposta construída
para o Parque, pelo que deverá integrar o projeto, mesmo que o edificado, por alguma razão,
não seja construído na mesma altura que o Parque.
No que se refere à drenagem de águas residuais, o Núcleo das Gémeas é o único cuja relação de
proximidade e de cotas com vias pré-existentes já infraestruturadas permite a sua ligação à rede
pública. Os outros dois deverão ser servidos por mini-ETARs (Estações de Tratamento de Águas
Residuais), cujo dimensionamento obedecerá à estimativa de carga máxima de cada edifício, ou
núcleo, que abaixo se descreve.
Para referência, no que se refere ao dimensionamento geral das infraestruturas a prever, tanto
o Núcleo da Mata, cuja Cafetaria terá uma área útil de cerca de 60 m2, como o Núcleo da
Memória, cuja Sala polivalente, terá uma área útil semelhante, de cerca de 58 m2, poderão ser
considerados edifícios cuja utilização representará uma carga máxima de 55 pessoas, em que se
consideram 50 utilizadores e até 5 funcionários.
O Núcleo das Gémeas é constituído por 3 edifícios, um dos quais funcionará exclusivamente
para armazém de apoio à manutenção do Parque, sendo neste prevista apenas uma zona de
lavagem de instrumentos ou equipamentos de jardinagem com um ponto de esgoto. Os outros
dois funcionarão como um só estabelecimento de restauração, cujo funcionamento se distribui
por 3 espaços distintos. Na sua totalidade, as áreas úteis das 3 salas de cafetaria, bar ou
restaurante previstas representam cerca de 80m2, pelo que se entende que, considerando-se
um número significativo de funcionários que, no mínimo, poderão representar um número de 3
ou 4, entende-se que se deverá estimar uma carga máxima de ocupação deste conjunto de
edifícios que corresponde a 90 pessoas, considerando-se 85 utilizadores, tendo em conta a
quantidade considerável de zonas de esplanada que estão também previstas, e 5 funcionários.
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Em síntese, no que se refere à drenagem de águas residuais, deverá ser prevista uma ligação à
rede pública do edificado que compõe o Núcleo das Gémeas, cuja ocupação máxima se estima
corresponder a 90 pessoas, e sendo que esta ligação corresponderá a um comprimento total de
cerca de 240 metros lineares, devendo os restantes dois núcleos edificados estarem equipados
com mini-ETARs, cada uma dimensionada para edifícios com uma ocupação máxima de 55
pessoas.
Estas deverão ser integradas nas fases posteriores de projeto para o Parque, sendo essencial a
articulação da solução para a sua implantação num trabalho conjunto entre as disciplinas de
Hidráulica e Arquitetura Paisagista.

1.4. Princípios de Rega: Zonamento e funcionamento
De uma forma geral, as áreas regadas previstas para o futuro parque concentram-se nas zonas
onde se espera maior uso. Pela própria organização proposta para o espaço, estas áreas devem
estar sobretudo associadas às principais portas de entrada do parque, onde predominam áreas
de rega localizada associadas a plantações de vegetação herbácea e arbustiva, e onde se
concentra o maior número de equipamentos de apoio do parque, assim como em zonas
definidas como sendo zonas de receção, com especial destaque para as clareiras regadas (Áreas
com rega por aspersão), nas redondezas do núcleo construído da memória.
Para além desta concentração de áreas regadas, entende-se que será necessária a criação de
uma rede pressurizada de abastecimento de água (Anel de distribuição de água) ao longo dos
caminhos estruturantes, que permitirá não só apoio à rega de instalação de eventuais novas
áreas de plantação, como ao fornecimento de água para ações de limpeza e manutenção do
parque, através da instalação de rede de Bocas de Rega.
Para uma otimização do uso da água está prevista a criação de um sistema de captação com
base em várias fontes naturais/ou naturalizadas. Associada ao lago, na zona de cota mais baixa,
será instalada a principal captação de água, procurando-se concentrar aí um sistema de
“bypass” onde se concentram águas de origens diversas, com especial destaque para a água de
acumulação do lago, uma água proveniente de “penas” de da própria infraestrutura, assim como
águas encaminhadas de antigas minas, desativadas aquando da construção do Hospital e dos
seus acessos.
Tendo em conta que nesta fase estão definidos como áreas verdes a regar cerca de 11.500 m2,
assim como as características edafodoclimáticas da área de estudo; o tipo de vegetação e a
eficácia normal dos sistemas de rega, podemos fazer uma estimativa preliminar dos consumos
anuais de água cujos valores se aproximam 950 m3 anuais, distribuídos pelos meses de menor
precipitação.
O tipo de vegetação a instalar requer consumos baixos de água, devendo o recurso à rega ser
baixo e limitado à disponibilidade de água proveniente das fontes referidas e armazenadas para
efeitos de rega.
Admite-se que a necessidade de rega será sobretudo importante nos primeiros anos de
instalação de vegetação nova, reduzindo com o tempo e podendo ser suprimida caso falhe na
captação e caso se verifique o esgotamento do armazenamento.
A capacidade de armazenamento do sistema lacustre estará limitada pela oscilação do nível das
águas, assumindo que o consumo de água de rega não comprometa a qualidade e níveis
mínimos de água no sistema.
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1.5. Princípios de Drenagem: Esquema
O princípio adotado na drenagem consiste em promover a infiltração das águas, sempre que
possível, nas cotas mais altas, dentro da área de intervenção. Este princípio garante o
abastecimento do sistema de captação, evita a concentração de caudais e a criação de grandes
infraestruturas de recolha e encaminhamento de águas pluviais. Esta opção mitiga também o
efeito erosivo que o excesso de água em escoamento torrencial possa provocar, e o
consequente processo erosivo que poderia implicar a degradação das estruturas contruídas do
monumento.
Nas áreas declivosas, as faixas de infiltração nas cotas intermédias garantem a infiltração pluvial
evitando a sua acumulação e escorrência sobre caminhos e outros elementos construídos. Na
cota mais baixa, sempre que for necessário assegurar a infiltração, essa será garantida, quer
através de bacias de infiltração, quer a através da recolha pontual e encaminhamento para
poços.
No ponto mais baixo da área de intervenção, o fundo do vale terá potencial para a instalação de
um sistema lacustre que permitirá a acumulação de água pluvial, mas também da que a
infraestrutura hidráulica poderá fornecer. Esta água poderá ser usada para a alimentação do
sistema de rega que assegurará a rega parcial do parque, conforme indicado no respetivo
esquema. Este lago será também um elemento estético de interesse, que garantirá o
estabelecimento de fauna e flora variada, incrementando assim a biodiversidade e amenidade
na sua envolvente,
No núcleo construído das Gémeas, admite-se a recuperação de uma mina e tanque existente,
acrescentando-se mais dois tanques novos em patamares a diferentes cotas unidos entre si por
canaletes que acumularão a água até ao lago.
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1.6. Princípios da Iluminação: Zonamento
O sistema de iluminação e fornecimento de energia do parque proposto aponta para uma
concentração da iluminação associada às principais entradas do parque, e às três núcleos onde
se encontram os equipamentos do parque (Núcleo das Gémeas; Núcleo da Memória e Núcleo
da Mata), assim como a iluminação eficiente dos dois caminhos estruturantes propostos,
complementados pela iluminação de alguns caminhos de ligação transversal que permitam o
atravessamento de nascente para poente e vice-versa.
Complementa esta proposta geral para a iluminação do parque, uma proposta de iluminação do
Monumento Nacional, permitindo a sua valorização noturna, e aumentando assim a
possibilidade e o interesse pela visitação do mesmo. O estudo de iluminação a desenvolver deve
ser desenvolvido em articulação com as entidades que tutelam a proteção ao monumento e
técnicos especialistas, por forma a mitigar eventuais possibilidades de danos causados pela
implantação no sistema.
A iluminação cénica do Monumento será feita por focos direcionais que permitam evidenciar as
formas mais visíveis da infraestrutura, com especial destaque para as capelas e respiros. A
localização destes elementos deve ser estudada de forma a que se minimize o impacto visual da
sua presença durante o período diurno.
Nas áreas de entrada, e tendo em conta a tipologia de praças que se definem, a iluminação é o
mais zenital possível, procurando-se reduzir a presença de elementos que denunciem a
presença dos equipamentos; por esta razão são utilizados focos instalados em postes de grandes
dimensões (cerca de 10 m de altura) que, pelo alcance que permitem, poderão ser implantados
em pequeno número. Esta opção procura igualmente reduzir o risco de eventuais atos de
vandalismo que, em soluções deste tipo, por uma questão de inacessibilidade às luminárias, é
quase inexistente.
A iluminação dos caminhos principais é feita por luminárias instaladas em colunas com 5 m de
altura, com um espaçamento ajustado à criação de um percurso de visibilidade noturna regular.
Relativamente aos caminhos de atravessamento, pretende-se que tenham uma leitura mais
ténue que os principais, o que se reflete no espaçamento entre luminárias, assegurando-se
sempre uma iluminação de segurança para a circulação noturna.
A iluminação do espaço exterior associada aos edifícios é maioritariamente assegurada por
Iluminação a instalar nas paredes dos edifícios, sendo complementada pela iluminação dos
caminhos de acesso a cada um dos núcleos construídos.
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1.7. Circulação e Área funcionais
Como já descrito acima, a entrada no Parque é feita pelas quatro portas formalizadas na
periferia do parque e que coincidem com novas áreas urbanas que se prevê virem a ser
construídas na envolvente do Parque, ao abrigo do PU em elaboração.
Estas entradas têm uma ligação próxima com a rede de caminhos principais, rede essa definida
pelos dois caminhos que ladeiam o monumento, caminhos esses com cerca de 3,5 m de largura,
que se desenvolvem ao longo de ambos os lados da encosta, numa implantação que se
desenhou procurando sempre algum afastamento relativamente ao monumento. O
afastamento definido tem por objetivo assegurar menor pressão dos futuros visitantes sobre os
elementos construídos da infraestrutura protegida. O estudo da implantação final, em fase de
projeto de execução, deve assegurar em articulação com a proposta de vegetação uma série de
pontos de vista a partir do caminho sobre a infraestrutura protegida, permitindo deste modo
reduzir a curiosidade dos visitantes, que eventualmente se traduza na aproximação sistemática
ao monumento.
A circulação no Parque é complementada por uma rede de caminhos secundários, na sua
maioria transversais relativamente ao eixo do vale, e que permitem um atravessamento
facilitado entre as duas vertentes, ligando a malha urbana nos sentidos NW/ SE. Os caminhos
desta rede têm cerca de 2,5 m de largura, sendo que, sempre que possível, assentam em
caminhos pré-existentes, tirando-se partido nomeadamente da compartimentação por antigos
muros de divisão de propriedade, existente.
Para além da circulação nas duas redes que acima se descrevem, são preservados e mesmo
reabilitados grande parte dos trilhos periféricos existentes, com principal destaque para os que
se concentram nas zonas de cota mais alta, correspondente ao sistema seco, que, em particular,
permitem o acesso aos afloramentos rochosos existentes, de onde se pode ver uma vista
panorâmica do Parque e da cidade de Braga.
O traçado dos caminhos, a topografia e a vegetação existente e proposta, permitem a definição
de clareiras, merecendo destaque duas de maiores dimensões: a Clareira / Anfiteatro – com a
que se procura tirar partido da topografia definida na criação da charca/ lago, junto à entrada
do Retail Park, procurando-se criar uma grande clareira capaz de albergar eventos de maior
dimensão, com características de espetáculo do tipo concerto ou teatro ao ar livre; a Clareira
multifuncional de grandes dimensões – definida na proximidade da Entrada da “Quinta do
Pinheiro”, ao contrário da anterior, é criada sobre uma topografia mais plana, permitindo
atividades de lazer mais exigentes no que se refere à regularidade do terreno como, por
exemplo, alguns jogos informais.
Na proximidade do “Núcleo da Memória”, definido como a zona de receção principal do parque,
são criadas clareiras multifuncionais com maior capacidade de carga a pisoteio, por serem
compostas por prados regados e mantidos com cortes mais frequentes. Sendo uma área em que
se prevê uma maior concentração de pessoas, são criadas condições que permitam aumentar a
capacidade de uso destas zonas, possibilitando o acontecimento mais regular de eventos no
espaço exterior, como festas, merendas, aulas, etc.
Ao longo do parque, são também formalizadas outras clareiras, com prados de sequeiro, que se
distinguem sobretudo pelo sistema onde se inserem, assim como pelas características de
manutenção que se definem consoante o tipo de uso ou função que se lhes atribui.
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Assim, distinguem-se: as Clareiras informais em zonas de transição - clareiras inseridas nas zonas
de transição entre o sistema húmido e o sistema seco, e que na sua maioria tem por objetivo
assegurar campos visuais e leituras de paisagem associadas à circulação pedonal ao longo do
parque. Serão mantidas com cortes relativamente frequentes, permitindo o uso pedonal de
recreio, sobretudo nas épocas de crescimento mais húmidas (Primavera e princípios do Verão);
Clareiras informais em zonas de sequeiro – definidas de acordo com os mesmos princípios da
anterior, e que apresentam uma menor janela de uso em boas condições, devido à redução mais
rápida da humidade do solo; por último, definem-se as Clareiras informais em zonas secas –
Localizadas nas cotas mais altas, apresentam uma função sobretudo de gestão de
permeabilidade visual à cota alta. Tendo em conta a topografia e a pouca profundidade do solo,
serão sempre prados mais sensíveis ao pisoteio, pelo que devem ser mantidos de forma a que
se tornem menos apelativos ao uso para atividades que se traduzam em cargas significativas.
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1.8. Revestimento Vegetal
De uma forma geral, com a introdução da vegetação no parque, procura-se manter os elencos
florísticos existentes, privilegiando-se a presença de vegetação espontânea não invasora, com
especial destaque para a vegetação autóctone. Ao longo da área de intervenção, distinguem-se
assim quatro grandes tipologias de vegetação existente/proposta:
A vegetação de zonas secas / altas é dominada pela regeneração e predomínio do
sobreiro (Quercus suber), sendo igualmente comum o pinheiro manso (Pinus pinea), Carvalhoalvarinho (Quercus robur) e o pinheiro-bravo (Pinus pinaster). No estrato arbustivo e
subarbustivo, predominam os tojos (Ulex spp), a torga (Calluna vulgaris) e o medronheiro
(Arbutus unedo).
Nas zonas de transição, a vegetação predominante é o carvalho-alvarinho (Quercus robur); o
amieiro (Alnus glutinosa); o castanheiro (Castanea sativa); o Loureiro (Laurus nobilis); o pilriteiro
(Crataegus monogyna); salgueiros (Salix spp); a aveleira (Corylus avellana); a pereira-brava
(Pyrus cordata), o sanguinho-de-água (Frangula alnus), o folhado (Viburnum tinus) entre outros.
Nas zonas mais húmidas a vegetação predominante corresponde aos salgueiros, com especial
destaque para o Borrazeira-preta (Salix atrocinerea); assim como o freixo (Fraxinus angustifolia)
e o amieiro (Alnus glutinosa)
A vegetação associada à malha urbana, tanto à periferia do Parque, como às praças de entrada
e estacionamentos, tem um carácter menos autóctone, sendo privilegiado o uso de vegetação
de carácter mais ornamental, como por exemplo, os bordos (Acer spp); os liquidâmbares
(Liquidambar styraciflua); as tílias (Tilia spp); os tulipeiros (Liriodendron tulipífera); a faia (Fagus
sylvatica); o carpino (Carpinus betulus), entre outras.
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1.9. Princípios de Manutenção
Tendo em conta a grande extensão do Parque, a que se associa a intenção de reduzir os custos
de manutenção e a opção conceptual de manter e melhorar os estratos de vegetação existentes,
justifica-se a definição de um zonamento que cruza estas premissas com a capacidade de
suporte das diferentes áreas, e o tipo de usos pretendido para o parque:
Áreas de prados com corte frequente (média de 2x / mês)
Áreas de uso intensivo, onde se admite, em alguns locais, a instalação de um sistema de rega
automático, com necessidade de cortes frequentes e outras operações de manutenção próprias
de um prado. Devido a estas características, estas áreas são pontuais e próximas das frentes
urbanas.
Áreas de prados com corte pouco frequente (2x / ano)
Áreas de uso pouco intenso e mesmo ocasional, onde se admitem prados floridos de
autorregeneração com uma forte componente estética associada.
Áreas de matos baixos (cortes seletivos de 2 em 2 anos)
Corresponde à tipologia dominante no parque, que garante a manutenção da vegetação
autóctone, sobretudo nos estratos subarbustivos e herbáceos. Os cortes com a periodicidade
indicada serão importantes para controlo de combustível e segurança na utilização do parque
Áreas de regeneração espontânea da vegetação
Zonas pontuais onde o crescimento da vegetação espontânea, nos estratos arbustivo,
subarbustivo e herbáceo será assegurado. Formalmente, zonas de compartimentação em
taludes, espaços de enquadramento visual, que se constituem como áreas de promoção e
conservação da biodiversidade da flora e fauna.
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2. ANEXOS
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Anexo I – Estimativa Orçamental
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Anexo II – Cadernos de Encargos
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Anexo III – Programa base
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