
UNIDADE DE EXECUÇÃO

Av. NUN`ALVARES



Localização / Situação Actual

Castelo do Queijo

Av. da Boavista

Parque da Cidade

Montevideu / Brasil

Praça do Império

Igreja de Nevogilde

Estúdio 400

Garcia de Orta

Torrinha



Plano Director Municipal

UOPG 1

Área de Intervenção = 342.847 m2

20 % da Freguesia de Nevogilde



UOPG 1 Objectivos do PDM



Avenida Nun`Alvares Objectivos

• Remates das zonas envolventes sem a 
descaracterização dos actuais usos, e com a 
requalificação dos baldios existentes, 
permitindo dar-lhe função e usos na 
complementaridade da Freguesia e da cidade;

• Resolução do sistema viário, com a 
eventual possibilidade de interligação a 
Matosinhos e vir a requalificar toda a marginal;

• Atribuir o direito à construção e à
viabilidade dos terrenos dos diversos 
proprietários, que aguardam há anos por uma 
solução;

• Introduzir sistemas de transporte público 
eficientes na continuidade do Campo Alegre;



Avenida Nun`Alvares Discussão Pública



Avenida Nun`Alvares Discussão Pública





Avenida Nun`Alvares

Terrenos Municipais  - 25% da Área total

Cadastro

Pequenos proprietários - 37% da Área total

Grandes proprietários - 38% da Área total

Os grandes proprietários representam 
63%



Aquedutos

Linhas de água a céu aberto

Bacias de retenção

Avenida Nun`Alvares Hidráulica

Bacias de retenção

Aquedutos

Linhas de água a céu aberto



Avenida Nun`Alvares Eixos Estruturantes

Eixos estruturantes

Eixos Secundários

Nó a estudar

Não foi apresentado nenhum Estudo de Tráfego 
que justifique as opções propostas



Avenida Nun`Alvares Zonamento

Espaço público – 26.800 m2  ( 7,8%)

Áreas verdes – 25.274 m2  (7,3%)

Vias Novas  - 102.866 m2    ( 30%)



Frente urbana contínua

Avenida Nun`Alvares Edificabilidade

Habitação unifamiliar



Avenida Nun`Alvares Edificabilidade

Área Bruta de Construção 230.000 m2



Creche / Escola e Apoio à 3ª Idade

Avenida Nun`Alvares Equipamentos

Campo de Jogos / Piscina / Sala de Desporto

Escola e Apoio à 3ª Idade

Apoio à 3ª Idade
Equipamento cultural

População actual = 6.000

População prevista + 3.000

9.000 hab.



33,00 metros
350 m

Arvores

Avenida Nun`Alvares A Avenida

37,00 metros
1.200 m



Mar. Saldanha / Gondarém

Avenida Nun`Alvares Escala

Boavista

Gomes da Costa

Nun`Alvares



Avenida Nun`Alvares Escala



Avenida Nun`Alvares GERAL

Sendo de realçar a iniciativa da Câmara no 
desenvolvimento deste projecto, assim como pela 
forma proposta pela via da Perequação. 
Não deixa de se lamentar a “Forma Genérica”
como é apresentada.

A dimensão da intervenção nas áreas de 
Nevogilde e Foz e as suas características  muito 
particulares, obrigam a uma forma especial de 
“fazer cidade”, e que passa pela forma 
participativa dos cidadãos

Após a análise ao actual projecto, que os técnicos 
fizeram a pedido da Junta de Freguesia, 
concluímos que este não corresponde aos 
princípios correctos de ordenamento.

Das conclusões e sugestões que já se fizeram 
mais do que uma vez, dá-se aqui conhecimento e 
passa-se a justificar:



UNIDADE DE EXECUÇÃO

Av. NUN`ALVARES

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO:

• Sistema Viário;
• Transportes;
• Áreas Verdes;
• Edificabilidade;



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO SISTEMA VIÁRIO

A proposta apresentada contem um espírito 
“Rodoviário” de fazer cidade.

Actualmente parece que não se fazem mais ruas.

Esta solução pela sua dimensão de 37 metros, 
com 6 pistas, é uma Auto estrada que não tem 
qualquer documento de Estudo de tráfego que a 
sustente.

A sua dimensão e escala, é como uma VCI, que  
partirá a Freguesia em dois – Nascente / Poente.
Correspondem estas vias a 30% da área de 
intervenção.

Em vez de vir resolver as ligações actuais à malha 
existente, vem complicá-las, acentuando a política 
de transito, que apenas atribui aos cidadãos a 
característica de serem:
“Cabeça, tronco e rodas”

Pelas suas características, transportará consigo a 
velocidade e  transitoriedade, qualidades 
contrárias ao núcleo habitacional de que a Foz é
exemplar.



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO SISTEMA VIÁRIO

Inserção de um esquema viário à escala do 
contexto com a diminuição do perfil proposto para 
4 vias.

Proposta de execução de um Estudo de todo o 
sistema de transito da Foz e Nevogilde, com vista 
a adequar as actuais soluções ao sistema 
habitacional existente.

Desenvolver um novo perfil para a via que não se 
caracterize pelo desenho puramente rodoviário. 
Redesenho de passeios,  placa central ajardinada, 
etc…



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO SISTEMA VIÁRIO

A provar-se ser necessária a ligação a Matosinhos, 
através do atravessamento do Parque da Cidade, 
propor solução que comporte o transito previsto, 
sem a obrigatoriedade de duplicação das vias.



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO TRANSPORTES

Independente da existência de linhas de 
Autocarros, prever um canal para uma futura linha 
de Metro.

Esta linha ao contrário da prevista na Boavista, 
teria a qualidade de servir um numero 
considerável de população.
Na possível ligação a Matosinhos e estendendo-se 
por Nevogilde e Foz, serviria toda a zona da 
Pasteleira, Pólos Universitários, Hospital Santo 
António e Centro.



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO ÁREAS VERDES

Considera-se muito pequena a percentagem de 7% 
de áreas verdes, mesmo se forem somadas com a 
dos espaços públicos, outros 7%, e perfazendo um 
total de cerca de 15%.
Significam no total metade das vias projectadas.

Estas áreas são diminutas face à a qualidade 
habitacional.

Propõe-se a ampliação das áreas livres e 
ajardinadas, na extensão a Poente da Avenida 
projectada.
Estas áreas deveriam estar interligadas com o 
Parque da Cidade, e serviriam para a inclusão de 
equipamentos comunitários e desportivos.



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO EDIFICAÇÕES

Considera-se que o desenho urbano apresentado 
não é compatível com as estruturas urbanas 
actuais. 
Introduz os mesmo conceitos e erros das zonas de 
Matosinhos Sul, com a criação de frentes contínuas 
e sem uso para o interior dos quarteirões.



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO EDIFICAÇÕES



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO EDIFICAÇÕES



Avenida Nun`Alvares - SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO EDIFICAÇÕES

Alterar o conjunto de edificação
Restringir o lado Poente apenas a áreas verdes e a 
habitação unifamiliar Desenvolver espaços Públicos que criem “Lugar”, 

com a introdução de pracetas onde deverão coexistir 
com usos mistos.



Avenida Nun`Alvares CONCLUSÕES

A execução desta unidade operativa necessita de viabilidade económica. Alterar o conjunto de edificação não 
significa restringir a sua capacidade de construção.

Significa antes de tudo outros conceitos de desenho e de forma, que contribuam para a qualificação do espaço 
urbano.

Não será pela restrição em altura, porque disso dependem os projectos de arquitectura;
Nem será pelo enfoque excessivo de “frente Urbana”, e pela restrição de habitação unifamiliar, porque esta terá
porventura melhores resultados económicos.

Será sobretudo do conjunto de soluções que possam trazer a esta área o melhor compromisso de resolução 
das ambições, do gosto e das vontades não só dos moradores, mas também de todos os cidadãos. 

Reafirma-se da necessidade de resolução dos baldios, da “costura” da malha urbana existente, e dos 
pressupostos contidos no PDM, com a introdução da Via Nun`Alvares.

Espera-se que as dificuldades aparentes que aqui se levantaram, não sejam um obstáculo ao desenvolvimento 
desta Unidade Operativa, mas ao contrário, com a participação pública,  sirvam para o seu melhoramento.


