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RESUMO  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma estratégia para aumentar a 

disponibilidade de espaço verde de uso público para a freguesia de Alfena. 

A estratégia é baseada no conceito de Parque Linear, consiste em intervenções 

simples e de baixo custo, em locais estratégicos, seguindo os princípios da acupuntura 

urbana.  

 Para o desenvolvimento da proposta, recorreu-se à análise da oferta e procura 

de espaços verdes de recreio de uso público, e identificação das oportunidades de 

recreio existentes na freguesia de Alfena.  

A proposta de intervenção – Parque Linear de Alfena - consiste numa rede de 

percursos pedonais e cicláveis que se desenvolvem ao longo do sistema ribeirinho, 

estabelecem ligações com a paisagem florestal e agrícola. Esta rede de mobilidade 

suave é assente em caminhos rurais e vias locais existentes estratégicas, ligando as 

diversas oportunidades de recreio identificadas na freguesia de Alfena. Ainda ao longo 

da rede de percursos localizam-se diversos espaços verdes, clareiras, formais e 

informais de uso público.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 Rio Leça, Corredor verde, Acupuntura na Paisagem, Acupuntura Urbana, 

Recreio, Estrutura verde, Espaços Verdes de Uso Público  
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ABSTRACT 

 

This work proposes a strategy to increase the offer of public green areas in the 

parish of Alfena. 

The strategy is based on the concept of Linear Park, and consists of simple and 

low-cost actions in strategic areas to obtain the maximum systemic benefit, following the 

principles of urban acupuncture. 

The proposal was informed by an analysis of the supply and demand of public 

recreation green areas, and the identification of recreation opportunities in the Alfena 

parish. 

 The proposal – the Linear Park of Alfena – consists in a network of pedestrian 

and bike paths running along the Alfena riparian system; establishing connections with 

the forest and agriculture surrounding landscape through the existing rural pathways; 

and connecting several points suitable for recreation activities.   

 

 

 

KEYWORDS 

 Rio Leça, Greenway, Acupuncture in the Landscape, Urban Acupuncture, Green 

structure, Types of Green Spaces, Green Spaces for Public Use 
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1. | INTRODUÇÃO 

 

1.1 Âmbito do Relatório de Estágio 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular inserido no 

plano de estudos do 2º ano do Mestrado em Arquitetura Paisagista da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto.  

Este estágio decorreu no Atelier OH!LAND STUDIO, localizado no Porto, no 

período de 04 de dezembro de 2017 a 29 de junho de 2018, sob a orientação da 

professora e arquiteta paisagista Isabel Martinho da Silva, da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, e do arquiteto paisagista Victor Esteves, do atelier OH!LAND 

STUDIO.  

Durante o estágio foram vários os projetos (Anexo I - 6.1) em que estive envolvida, 

nomeadamente na proposta para o Parque do Vale do Leça, na freguesia de Alfena, 

que serviu de base para o desenvolvimento do presente relatório de estágio. 

1.2 Tema e Problemática 

Este trabalho surge no seguimento de uma encomenda por parte da Junta de 

Freguesia de Alfena ao atelier OH!LAND STUDIO, para a realização de um parque 

urbano - Parque do Vale do Leça – com o objetivo de aumentar as oportunidades de 

recreio e a qualidade de vida da população local.  

A freguesia de Alfena, a mais setentrional do concelho de Valongo, está inserida 

na Grande Área Metropolitana do Porto e possui cerca de 16 mil habitantes. Apesar de 

com inúmeros espaços verdes, Alfena possui um número reduzido de espaços verdes 

de recreio de uso público, o que limita as oportunidades de recreio da população 

residente e consequentemente a sua qualidade de vida.  

O presente relatório visa apresentar um conjunto de estratégias para o aumento 

das oportunidades de recreio e por consequência para melhoria da qualidade de vida 

das populações dos aglomerados periurbanos.  
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1.3 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivos: 

1. Identificar as necessidades (procura) de recreio da população da 

freguesia de Alfena; 

2. Identificar as oportunidades (oferta) de recreio da população da freguesia 

de Alfena; 

3. Desenvolver uma proposta, a nível de estudo prévio, para potenciar as 

oportunidades de recreio da população da freguesia de Alfena, que 

proporcione o máximo benefício com o mínimo custo e intervenção. 

1.4 Metodologia 
 

A figura 1 apresenta a metodologia seguida neste trabalho.  

O trabalho decorreu em 4 fases. Primeiramente foi identificado o tema, definidos 

os objetivos e recolhidas as bases cartográficas. Numa segunda fase foi feita uma 

revisão de literatura sobre os conceitos de Corredor Verde, Parque Linear e Acupuntura 

Urbana.  

Na terceira fase foi feita uma análise, da oferta e procura de espaços verdes de 

recreio e as potencialidades de recreio da freguesia de Alfena.  

Na última fase, foi realizada uma proposta para o Parque Linear de Alfena.  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1 - Gráfico indicativo da metodologia 

Figura 1 | Metodologia aplicada no presente Relatório de Estágio 
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2. | Oportunidades de Recreio e Qualidade de 

Vida | Conceitos e Estratégias 

 

Bertram (2015), menciona que a disponibilidade, o planeamento de espaços 

verdes, e o contacto com os elementos naturais são relevantes para o bem-estar e 

qualidade de vida das populações citadinas. Os espaços verdes funcionam como 

promotores de recreio e lazer, permitindo a realização de múltiplas atividades que visam 

a satisfação das necessidades básicas de recreio da sociedade (Bertram, 2015, Silva, 

2014). 

O contacto com a natureza e com os espaços verdes, podem trazer diversos 

benefícios para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações: a nível 

psicológico, reduzindo os níveis de stress melhorando o estado emocional de cada 

individuo; a nível físico, estimulando a prática de exercício físico aumenta o que 

inequivocamente a saúde humana (fisicamente e psicologicamente); a nível social, 

aumentando as oportunidades de relacionamento e encontros sociais (Bertram, 2015; 

Silva, 2014); a nível económico por via da valorização ambiental e da melhoria dos 

níveis de saúde dos residentes (Silva, 2014); e a nível ecológico do meio urbano, 

regulando a temperatura da cidade; (Bertram, 2015; Silva, 2014).  

Bowler et al. (2010) realizou um estudo onde analisou de que forma as atividades 

de recreio realizadas em ambientes naturais são mais benéficas face às atividades 

realizadas em ambientes artificializados. Este estudo revelou que os indivíduos que 

realizaram atividades em ambientes naturais evidenciaram uma redução das emoções 

negativas, como a raiva, a fadiga, ou a tristeza (Bertram, 2015). Kaplan (2001) refere 

ainda, que as vistas sobre elementos naturais também podem contribuir para o bem-

estar da população (Bertram, 2015). 

No entanto, a maioria das cidades não oferece espaços verdes suficientes face às 

necessidades da população residente (Bertram, 2015). De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, a quantidade mínima de espaço verdes por habitante é de 12m², 

sendo que o aconselhado é de 36m². No entanto, Manuela Raposo Magalhães (1992), 

arquiteta paisagista, refere que em Portugal, o valor por habitante desejável para a 

estrutura verde total urbana é de 40m², divididos entre estrutura verde principal (30m²) 

e estrutura verde secundária (10m²) (Almeida, 2015). 
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Desta forma, surgiu a necessidade de reinventar modelos de cidades mais 

saudáveis, garantindo o contacto com a natureza, onde conciliar o natural com o 

construído é uma preocupação cada vez maior nos modelos de desenho urbano (Silva, 

2014), na tentativa de proporcionar melhores condições de vida, de desenvolvimento 

social e económico sustentável, e de satisfazer as necessidades básicas da população 

(Bertram, 2015).  

Contudo, atualmente é necessário adequar o conceito de espaços verdes de recreio 

de uso público, de forma a atender às necessidades da população, que vivem, cada vez 

mais, em ambientes artificializados, evitando a perda da sua qualidade de vida. No 

entanto, estes não devem ser apenas espaços de refúgio, mas espaços de recreio e 

lazer, onde a população possa ter contacto com a natureza. Assim destaca-se a 

importância da valorização, preservação e conservação dos elementos essenciais da 

paisagem natural, e da valorização do património cultural e natural. Ou seja, a paisagem 

natural deve estar presente na cidade de uma forma contínua, assumindo várias 

funções: lazer, recreio e enquadramento de infraestruturas (Silva, 2014). 

  

 

 

 

 

“está cientificamente provado que a contemplação de cenários naturais 

marcantes (…) é favorável para o vigor e boa saúde do Homem (…) a revigoração que 

resulta destes cenários naturais é já hoje, um factor compreendido”1 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Olmsted, 1865 cit. In Lopes, 2004. P. 8 (Gaspar, 2011) 
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2.1 Corredor Verde 

 

Frederick Law Olmsted foi um dos pioneiros no planeamento de Corredores 

Verdes nos Estados Unidos da América (Costa, 2018).  

Este conceito, corredor verde, foi evoluindo ao longo do tempo, estando na sua 

génese as boulevards e os parkways (Benedict e McMahon, s.d.; Salici, 2013) 

O conceito de Parkways, também criado por Olmsted, é designado como um 

corredor, com uma vertente mais social, permitindo a circulação através de diversas 

áreas verdes de recreio de uso público contínuas, sem modificar o carácter da paisagem 

existente (Quintas, 2014). 

Entre 1878 e 1895, Olmsted projetou o Boston Park System, mais conhecido como 

“Emerald Necklace” (Ahern, 2013). Este organizava-se através de um sistema contínuo 

de parques em redor da cidade, permitindo diversas ações desde o recreio e à proteção 

dos elementos naturais existentes, que se encontravam ligados por parkways, desde o 

Franklin Park até ao rio Charles (Bonzi, 2014). Este sistema era composto por cinco 

parques: Back Bay Ferns, Muddy River Improvement, Jamaica Park, Arnold Arboretum 

e Franklin Park; e pelos corredores de parques (parkways) que os unia: Fenway, 

Riverway, Jamaicaway e Arborway (Salici, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 | Mapa do Colar de Esmeraldas, Boston | Fonte: 
http://www.annegatling.com/bostons-original-emerald-necklace-and-

its-municipal-necklaces/ 
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O conceito de Corredor Verde foi bastante desenvolvido, nomeadamente, através 

dos trabalhos de Charles Little e Julius Fabos (Costa, 2018). 

Charles Little na sua obra “Greenway for American”, define corredores verdes 

como espaços “lineares ao longo de corredores naturais, como frentes ribeirinhas, 

cursos de água, linhas de festo, canais, vias cénicas, linhas férreas, direcionadas para 

a função de recreio, que ligam entre si grandes e pequenos espaços, como reservas 

naturais, locais históricos e património cultural e áreas habitacionais”. Propõe cinco tipos 

de corredores: fluviais, recreativos, ecológicos, históricos\cénicos culturais e 

redes de corredores verdes (Little, 1990; Ahern, 2003). Já para Julius Fabos a maioria 

dos corredores verdes enquadram-se em três categorias principais: corredor ecológico 

e sistemas naturais, corredores recreativos, e corredores verdes com património 

histórico e valores culturais (Ahern, 2003). 

Jack Ahern tem uma visão mais abrangente, define greenways como “sistemas 

de terrenos contendo elementos lineares que são planeados, projetados e geridos com 

múltiplos objetivos, nomeadamente ecológicos, recreativos, culturais, estéticos, ou 

outros fins compatíveis com o conceito de uso sustentável do solo2”. Este autor afirma 

ainda que existem três princípios para a definição de corredores verdes “coexistência 

de recursos naturais e culturais, compatibilidade de múltiplas funções, e conectividade3” 

(Ahern, 2002). 

Em Portugal, o arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral, introduziu o 

conceito de “continuum naturale”, que pretende preservar a natureza e conservar os 

elementos essenciais da paisagem natural, ligando os centros urbanos ao espaço rural 

envolvente, através de diversas funções, como o recreio e a ecologia (Costa, 2018).  

  

                                                           
2 Ahern, 2002 
3 Ahern, 2003, P.40 
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2.2 Parque Linear 

 

Parques Lineares são áreas destinadas à conservação e preservação de recursos 

naturais, possuindo a capacidade de ligar pequenas áreas verdes a outros elementos 

da paisagem, promovendo o lazer e a cultura (Oliveira, s.d.). 

Este modelo possui um traçado linear em função da área disponível, tornando-se 

um elo de ligação entre áreas e valorizando-as. Tem como prioridade a conservação e 

preservação ambiental, e é acompanhado por equipamentos recreativos, percursos 

pedonais e cicláveis, que permitem aos utilizadores uma aproximação com a natureza, 

encorajando as atividades ao ar livre (Salici, 2013). Contribuem ainda para a melhoria 

da qualidade de vida urbana, para a manutenção, estabilidade e valorização dos 

sistemas naturais e rurais (Oliveira, s.d.). 

Os Parques Lineares podem ser intervenções urbanísticas que criam ou 

recuperam áreas verdes associadas a cursos de água, e são utilizados como elementos 

estruturadores de programas ambientais em áreas urbanas. São o resultado de 

preocupações ecológicas, programas de controlo de cheias e o aumento na procura de 

espaços de recreio (Oliveira, s.d.). 

Um Parque Linear apresenta funções distintas, mas todas elas relacionadas entre 

si: a função social relaciona-se com a possibilidade de lazer que oferece aos 

utilizadores; a função educativa, com a possibilidade de estas áreas oferecerem o 

ambiente para o desenvolvimento de atividades extra-curriculares e de programas de 

educação ambiental; a função ecológica, com a preservação da vegetação, do solo 

não impermeabilizado e da fauna mais diversificada, provocando uma melhoria no clima 

da cidade, da qualidade do ar, água e solo; a função psicológica, face ao contacto 

com a natureza, relaciona-se com as funções de lazer e recreio. Por último, a função 

estética, com a diversidade paisagística (Oliveira, s.d.). 
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2.3 Acupuntura Urbana 

 

Marco Casagrande, arquiteto e teórico finlandês, criou o conceito de Acupuntura 

Urbana, onde combina o desenho urbano com a terapia chinesa da “Acupuntura”. 

Segundo este autor, da mesma maneira que a acupuntura medicinal chinesa estimula 

pontos meridianos do corpo, que irradiam para o resto do corpo humano, a acupuntura 

urbana atua sobre pontos cruciais da cidade, através da realização de pequenas 

intervenções, que se fazem sentir por toda a área da urbe (Maia, 2017). 

De acordo com esta analogia, pode afirmar-se que, tal como as pessoas, as 

cidades também apresentam “fraquezas”. Estas podem originar doenças que, caso não 

sejam tratadas, podem comprometer o funcionamento de todo o sistema (Maia, 2017). 

Mudando progressivamente a dinâmica dos espaços urbanos degradados, 

abandonados e esquecidos, é possível criar uma melhoria da qualidade de vida, saúde, 

bem-estar e conforto social, e promover ainda a estabilidade económica e as funções 

ecológicas do lugar e da sua envolvente (Maia, 2017). 

Jaime Lerner defende que a malha urbana 

funciona como uma pele, que reveste as cidades. 

Sobre esta podem-se identificar os espaços que 

necessitam de uma “picada”. Lerner acredita que uma 

doença pode ser curada com uma picada, defendendo 

que a mesma, recuperando a energia de um ponto 

doente, também pode ser aplicada em locais 

danificados/doentes das cidades (Lerner, 2015). 

Lerner aponta a mobilidade, a 

sustentabilidade e a tolerância à sociodiversidade, 

como os principais desafios a ultrapassar atualmente 

nas cidades. Afirma ainda que “quantos mais 

elementos relacionados a estas questões, melhor a 

cidade será. Haverá mais contacto entre as pessoas 

e mais diversidade, contribuindo para que os locais se 

tornem mais humanizados”. Refere que uma boa 

acupuntura é ajudar a trazer gente para a rua, criar 

pontos de encontro e fazer com que cada função 

urbana catalise o encontro entre as pessoas (Lerner, 

2015). 

Figura 3 | - "Minha imagem de 
qualidade de vida metrópole é a 

tartaruga. Ela tem o abrigo, o trabalho 
e o movimento juntos, no mesmo 

espaço. Se você cortar o casco da 
tartaruga, vai matá-la. É exatamente 

isso que estamos fazendo com nossas 
cidades: morar num bairro, trabalhar 
em outro e buscar lazer num terceiro. 

Gasta-se energia 
desnecessariamente.” | Fonte: 

Anatomia da cidade, Jaime Lerner 
(data indefinida) 
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Algumas soluções bem-sucedidas da Acupuntura Urbana são os espaços 

verdes, como parques, praças, áreas de lazer, coberturas verdes, jardins verticais e 

fachadas verdes (Lerner, 2015). 

 

 

“A vegetação pode ser uma boa acupuntura urbana. Cidades que às vezes não 

têm grandes atrativos em determinadas regiões mudam radicalmente quando são 

arborizadas. Muitas cidades conseguem ganhar unidade por meio da vegetação 

intensa 4”  

 

2.4 Casos de estudo 

 

O Projeto de Requalificação da Pateira de Frossos (Anexo I - 6.2.1),  os Percursos 

de informação e sensibilização ambiental do Parque Natural do Litoral Norte (Anexo I - 

6.2.2), o Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo (Anexo I - 6.2.3), o 

Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo (Anexo I - 6.3.4) e a Ecovia do Rio Lima 

(Anexo I - 6.2.5) são exemplos de espaços verdes com base em estratégias de 

intervenção simples e de baixo custo, baseados na acupuntura urbana. Estes projetos 

são estruturados através de uma rede de percursos de mobilidade suave destinados à 

conservação e preservação dos recursos naturais, tornando-se um elo de ligação entre 

áreas, valorizando-as.  

Os casos de estudo identificados valorizam o recreio e o lazer, sensibilizam a 

população para a preservação de habitats, da paisagem envolvente e das formas 

ambientalmente sustentáveis de fruição das zonas ribeirinhas em causa. Apostam na 

promoção de um estilo de vida mais saudável, incentivando a utilização de meios de 

transportes alternativos como o uso da bicicleta. Estes consistem na execução de 

percursos de mobilidade suave, ao longo das margens dos cursos de água existentes.  

Os percursos de mobilidade suave são, na maioria inscritos em caminhos rurais e 

agrícolas já existentes, fazendo recuperações e adaptando-os a pistas cicláveis e 

pedonais. Estes trilhos ligam espaços verdes existentes a zonas culturais e patrimoniais 

criando zonas de recreio e lazer.  

                                                           
4 Lerner 2015, P. 75 
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3. | PARQUE LINEAR DE ALFENA 

3.1 ANÁLISE 

3.1.1  Breve caracterização da área de estudo 

3.1.1.1   Concelho de Valongo 

 

O concelho de Valongo pertence ao distrito do Porto 

e à Área Metropolitana do Porto (AMP), localizando-se 

entre a faixa litoral Matosinhos-Porto e os vales do Sousa 

e do Tâmega. Possui uma área de, aproximadamente, 

75,7km² limitada pelos concelhos da Maia, Santo Tirso, 

Paços de Ferreira, Gondomar e Paredes e é composta 

pelas freguesias de Alfena, Ermesinde, Campo-Sobrado e 

Valongo (sede do concelho).  

A estrutura urbana do concelho é composta por 

dois aglomerados principais, Ermesinde e Valongo. 

Contudo o concelho apresenta uma estrutura de 

povoamento disperso, organizados ao longo das 

infraestruturas principais de transporte e dos cursos de 

água (rio Leça, rio Ferreira e afluentes).  

  

Figura 5 | Estrutura urbana, hidrográfica e rede viária principal do concelho de Valongo 

Figura 4 | Localização da AMP e 
do concelho de Valongo 
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A estrutura verde do concelho é composta por elevações florestadas, 

destacando-se a Serra de Santa Justa e a Serra de Pias, e pelos vales atravessados 

pelo rio Leça e pelo rio Ferreira. Nas margens destes cursos de água localizam-se 

grandes áreas agrícolas.  

 

No concelho de Valongo existem 11 espaços verdes de uso público destinados 

ao recreio (figura 6): Largo do Passal, Parque da Cidade de Valongo (figura 7), Parque 

da Juventude, Parque de Lazer de Santa Justa, Parque Municipal de Campo (figura 8), 

Parque Paleozóico (figura 9), Parque Socer, Parque Urbano de Ermesinde, Skate Park, 

Vila Beatriz e Zona de Lazer de São Lázaro.   

Figura 9 | Parque Paleozóico | 
Fonte: https://www.cm-

valongo.pt/frontoffice/pages/481
?poi_id=98 

Figura 8 | Parque Municipal de Campo 
| Fonte: https://www.cm-

valongo.pt/frontoffice/pages/481?poi_id
=97 

Figura 7 | Parque da Cidade de 
Valongo | Fonte: https://www.cm-

valongo.pt/frontoffice/pages/481?p
oi_id=95 

Figura 6 | Estrutura verde do concelho de Valongo 
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3.1.1.2   Freguesia de Alfena 

A freguesia de Alfena situa-se na extremidade norte do concelho e faz fronteira 

com as freguesias de Folgosa (Maia), Água Longa (Santo Tirso), Ermesinde e Valongo 

(Valongo). Alfena conta com aproximadamente 15 211 habitantes5, numa área com 

cerca de 13 km² (1 300 ha). 

Encontra-se dividida em 21 lugares: Aldeia 

Nova, Baguim, Berreiro, Cabeda, Codiceira, 

Costa, Ferraria, Gandra, Igreja, Lombelho, 

Outeiro, Pedrouços, Punhete, Reguengo, Ribeiro, 

Rua, Transleça, Trás-do-Casal, Várzea, Lilar e 

Xisto.  

A paisagem é composta por elevações 

florestadas e por vales atravessados pelo Rio Leça 

(figura 10) (Cos 2010).  

 

 

 

Alfena é servida por diversos eixos viários (figura 12). Destaca-se a A41 que 

rapidamente acede à A42, A3 e A4 garantindo um fácil e rápido acesso à Grande Área 

Metropolitana do Porto, ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e ao Porto de Leixões, e 

pela N105. A freguesia é ainda servida pela linha ferroviária do Douro, através do 

Apeadeiro de Cabêda, e por diversas empresas de transporte rodoviário de passageiros, 

incluído a STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto).  

                                                           
5 Fonte: Censos 2011 do INE (Instituto Nacional de Estatística) 

Figura 10 | Paisagem agrícola e florestal 
(adaptada de COS 2010) 

Figura 11 | Elevações florestadas e vales cultivados 
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O PDM de Valongo define 3 UOPG’s para Alfena (UOPG 2, 3 e 16), que de forma 

geral têm como objetivos promover uma centralidade em Alfena (UOPG 2), a 

requalificação das margens do rio Leça e a sua articulação com as áreas urbanas 

envolventes (UOPG 2, 3, 16) e assegurar a qualificação das áreas de maior 

sensibilidade ecológica (UOPG 16).  

A Estrutura Ecológica Municipal, integra os 

sistemas ecológicos considerados fundamentais 

para o funcionamento sustentável do território: 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva 

Ecológica Nacional (REN), áreas florestais e o 

sistema de Espaços Verdes6. A sua implementação 

é determinante para assegurar o desempenho das 

dinâmicas naturais dos sistemas biofísicos que 

estruturam o território de Alfena7 (figura 13).  

  

                                                           
6 Revisão do Plano Diretor Municipal – Avaliação Ambiental Estratégica, pág.111 (6.2.4) 
7 Revisão do Plano Diretor Municipal – Avaliação Ambiental Estratégica, pág.111 (6.2.4) 

Figura 12 | Mapa da Rede Viária | Fonte: Dados SIG fornecidos pela CMV | Anexo II - 6.5.1 

Figura 13 | Mapa das Condicionantes 
legais | Fonte: Dados SIG fornecidos pela 

CMV | Anexo II - 6.5.2 
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A RAN encontra-se ao longos dos cursos de água, e a REN, associada às 

cabeceiras de linhas de água, às zonas ameaçadas pelas cheias e a áreas de máxima 

infiltração. 

A EEM tem como objetivos: a preservação e promoção das componentes 

ecológicas e ambientais da freguesia; assegurar a defesa e a valorização dos espaços 

naturais e dos elementos patrimoniais e paisagísticos; a proteção de zonas de maior 

sensibilidade biofísica; e a promoção dos sistemas de recreio e lazer.  

3.1.2 Oferta de Espaços Verdes Públicos de Recreio 

A oferta de espaços verdes de uso público de recreio em Alfena foi determinada 

através da análise da estrutura verde. 

A freguesia de Alfena é composta pela estrutura verde, cinzenta, castanha e azul 

(Marques et al. 2014) (figura 14). 

A estrutura verde, que ocupa cerca de 71% da freguesia, engloba todas as áreas 

cobertas de vegetação, incluindo parques, jardins, ruas arborizadas, campos 

desportivos, hortas, cemitérios, florestas, campos agrícolas, espaços expectantes, mata 

ribeirinha, taludes de estradas e autoestradas. 

A estrutura cinzenta, que corresponde a 28,5% do território, corresponde às 

estruturas construídas, compostas por superfícies impermeáveis do território, como 

edifícios, ruas e pavimentos pedonais.  

A estrutura azul, representa 0,46%, é 

constituída pelo rio Leça e seus afluentes: 

ribeira de Ferraria, ribeira de Tabão e ribeira 

de Cabêda. 

A estrutura castanha, corresponde a 

0,04% do território, sendo constituída por 

áreas ocupadas por estruturas abandonadas.  

A freguesia de Alfena caracteriza-se 

por possuir uma área impermeável (30%), 

bastante inferior à área permeável (70%).  

   

Figura 14 | Mapa da Estrutura Verde de Alfena  
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3.1.2.1   Tipologias de Espaço Verde  

Para uma melhor caracterização da estrutura verde da freguesia de Alfena, esta 

foi classificada nas seguintes em tipologias, que são uma adaptação das tipologias 

definidas por Farinha Marques et al (2014): 

Margens de cursos de água: faixa de terreno contígua ou sobranceira à linha 

de água com uma largura de 10 metros8; 

Espaços Florestais: espaços em que a percentagem de coberto arbóreo é 

superior a 60%; 

Espaços Agrícolas: espaços que evidenciam ter uma ocupação atual agrícola 

(área superior a 2000m²); 

Espaços Expectantes: conjunto de espaços urbanos não edificados, 

eventualmente sobrantes ou abandonados, públicos ou privados, aparentemente sem 

função atual programada ou uso humano explícito, com um coberto vegetal inferior a 

60%;  

Praças: espaços não edificados, abertos na malha urbana, com a presença de 

estruturas construídas, de uso público direto, e com uma área permeável inferior a 35%: 

Praças inertes: 0-5%; Praças arborizadas: 5-15%; Praças ajardinadas: 15-35%; 

Parques e Jardins de Acesso Público: espaços não edificados, ordenados e 

desenhados, com pelo menos 35% de área permeável, de uso público direto; 

Jardins Privados: todos os espaços exteriores privados, com distinto valor ao 

nível da organização, desenho, composição florística e carácter histórico-referencial; 

Logradouros: todos os espaços verdes em interiores de quarteirão que formam 

manchas contínuas: 

● Logradouro impermeável: área com mais de 60% de área 

pavimentada:  

● Logradouro permeável: espaço maioritariamente permeável, com 

função recreativa ou de enquadramento; 

o Logradouro de cultivo: logradouro maioritariamente destinado 

ao de cultivo de alimentos;  

                                                           
8 art. 11º da Lei nº 54/2005 



FCUP   
Estratégias para aumentar as oportunidades de recreio em Alfena | PARQUE LINEAR DE ALFENA      

 
 

30            
                 

 

Espaço Verde Associado a Urbanizações: espaços verdes ligados a conjuntos 

habitacionais multifuncionais; 

Espaço Verde Associado a Equipamentos e Infraestruturas (comércio): 

espaços com vegetação situados na envolvência de edifícios públicos ou de acesso 

público; 

Espaço Verde Associado a Indústria: espaços com vegetação situados na 

envolvência de áreas industriais; 

Espaço Verde Associado a Eixos Viários: espaços verdes ligados a vias de 

circulação automóvel;  

Ruas arborizadas: vias de circulação que apresentam estrato arbóreo em 

caldeira ou em faixa verde contínua, em alinhamento ou em pontuação; 

Cemitérios: espaços verdes situados na envolvência dos cemitérios; 

Rotundas: interseção de vias de circulação que apresentam vegetação;  

  

 

  

Figura 15 | Mapa das Tipologias de Espaço Verde | Anexo II - 6.5.3 
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As tipologias de espaço verde com maior expressão em Alfena são: Espaço 

florestal (≈ 40%) e Espaço agrícolas (≈ 18%). Com cerca de 5,6%, a tipologia Espaços 

expectantes é composta na sua maioria por lotes não edificados (figura 15, gráfico 1). 

A estrutura verde de Alfena possui 9,1% de logradouros. 86,8% desses 

logradouros são permeáveis, nomeadamente, 69,2% são cultivados e 17,6% são 

logradouros com espaço permeável com função recreativa ou de enquadramento. 

 

A tipologia Parques e Jardins de Acesso Público ocupa apenas 0,6% da 

estrutura verde. Nesta tipologia destacam-se o Parque do Vale do Leça (≈ 82%), a Zona 

de Lazer de São Lázaro (≈ 6%), e o Parque Infantil (≈ 6%). Foram também incluídos 

nesta categoria pequenos jardins de proximidade, nomeadamente as zonas verdes com 

mesas de piquenique, na Rua dos Ougueiros (norte) e na Travessa Castanhal (sul), e 

os Calvários da Costa e de Cabêda. A tipologia de Jardins Privado ocupa 0,2%, 

destacando-se o jardim da Quinta de Telheiras. A tipologia menos expressiva na 

freguesia de Alfena é a tipologia de Praças com apenas 0,02%.  

Figura 16 | Planície associada à tipologia: Espaços Verdes Agrícolas  

Gráfico 1 | Percentagens das Tipologias de Espaço Verde de Uso Público identificadas em Alfena 
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3.1.2.2   Espaços Verdes de Uso Público  

Foram considerados como Espaços Verdes de Uso Público, os espaços verdes 

pertencentes às seguintes tipologias: Praças; Parques e Jardins de Acesso Público; 

Espaço Verde Associado a Urbanizações e Ruas arborizadas. 

Verifica-se que apenas 2,3% da Estrutura Verde são espaços verdes de uso 

público.  

 

• Oferta de Espaços Verdes de recreio de uso público 

Dentro dos espaços verdes de uso público destacam-se com maior potencial de 

recreio a Zona de Lazer de São Lázaro, o Parque Infantil, são espaços públicos 

destinados, exclusivamente, ao recreio e ao lazer para a população onde predominam 

elementos naturais como a vegetação contendo ainda equipamentos e infraestruturas 

de apoio, e o Parque do Vale do Leça ainda em fase de execução.   

Figura 17 | Mapa de Espaços Verdes de Uso Público | Anexo II - 6.5.4 
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A Zona de Lazer de São Lázaro é composta por uma zona de merendas e uma 

clareia de recreio e lazer. Contém diversos equipamentos e infraestruturas de apoio, 

como mesas de piquenique, bancos e elementos de fitness. O moinho existente foi 

reconstruído e convertido em cafetaria. Este permite a realização de diversas atividades 

de recreio e fruição social.  

 

O Parque Infantil é um espaço maioritariamente dedicado às crianças. Possui 

conjuntos de equipamentos infantil, equipamentos de apoio à estadia e ainda uma 

praça, que permite a realização de diversas atividades.  

 

O Parque do Vale do Leça desenvolve-se nos campos agrícolas adquiridos pela 

Junta de Freguesia de Alfena. Esta entidade projetou e executou neste parque uma rede 

de percursos, desprovidos de qualquer estrutura de apoio. No entanto, foi desenvolvida 

no local de estágio, uma nova proposta para este parque, encomendada pela Junta de 

Freguesia de Alfena.   

Figura 18 | Zona de Lazer de São Lázaro – 
Mesas de piquenique/Clareira  

Figura 19 | Zona de Lazer de São Lázaro – Zona de 
equipamentos fitness  

Figura 20 | Parque Infantil  Figura 21 | Parque Infantil: zona de estadia 

Figura 22 | Parque do Vale do Leça atualmente (1 – Vista oeste/este / 2 – Vista norte/sul) 

1 

2 
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Existem outros espaços verdes públicos de menores dimensões, que funcionam 

como jardins de proximidade: Calvário da Costa (C), Calvário de Cabêda (G) e as zonas 

de merendas (A). Alguns destes possuem pontos de vista fantásticos sobre a freguesia 

de Alfena, como o Calvário da Costa (C) e a Zona de merendas localizada a norte de 

Alfena (A).  

 

Feita uma reflexão sobre a “Disponibilidade de Espaço Verde Público por 

Habitante” (anexo I - 6.3), Manuela Raposo Magalhães (1992), arquiteta paisagista, 

aconselha 40m² de espaço verde total, sendo 30m² de Estrutura Verde Principal e 10m² 

de Estrutura Verde Secundária (Almeida, 2015). 

Verifica-se que a disponibilidade de espaço verde público por habitante em 

Alfena é de 4,57m², valor muito inferior ao mínimo recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) 12m².  

  

Figura 24 | Calvário da Costa (C) 

Figura 23 | Vista sob Alfena a partir do Calvário da Costa (C) 

Figura 25 | Zona de merendas a norte (A) 

Figura 26 | Vista a partir da Zona de merendas a norte de Alfena 
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• Áreas potencias para Espaços Verdes de Recreio 

De acordo com a informação recolhida no local de estágio, sabe-se que o Parque 

do Vale do Leça terá, em princípio, três áreas de expansão, assinaladas na figura 17 e 

na figura 27 (nº 1, 2, 3).  

Através das visitas à freguesia, foi possível identificar outros espaços 

expectantes com bastante potencial, devido à sua proximidade ao rio Leça.  

 

 

 

  

 

 

3.1.3 Padrões e Necessidades de recreio da população de Alfena 

 

De forma a identificar e caracterizar os padrões de recreio e as necessidades de 

recreio da população de Alfena, foi elaborado um questionário para identificar as 

realizadas pela população.9 

Este questionário pretende responder a 3 perguntas: 

1. Onde realizam, os habitantes de Alfena, as suas atividades de recreio ao 

ar livre numa base diária; 

2. Onde realizam, os habitantes de Alfena, as suas atividades de recreio ao 

ar livre numa base de fim-de-semana; 

3. Que oferta de espaços verdes de recreio gostariam, os habitantes de 

Alfena, de ter na sua cidade?  

Foram realizados 50 inquéritos, 26 durante os dias da semana e 24 ao fim-de-

semana durante o período de tempo fevereiro a julho. 

  

                                                           
9 Inquérito no Anexo I - 6.4 

1 

Figura 27 | Áreas de expansão (identificadas na figura 17: 1, 2 e 3)   

1 2 3 
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3.1.3.1   Resultados 

 

54% dos inquiridos são do sexo masculino, e 46% do sexo feminino, sendo a 

maioria pertence à faixa etária entre os 25 e 64 anos (gráfico 2). 

  

 

 

 

 

 

Todos os inquiridos à exceção de dois, residem na freguesia de Alfena. 

30% dos inquiridos são reformados e 54% encontram-se empregados (gráfico 3) 

na sua maioria fora do concelho de Valongo (gráfico 4).  

 

64% dos inquiridos não têm qualquer tipo de espaço verde ou área de lazer 

exterior pavimentada, na sua residência (gráfico 5).  

 

  

Gráfico 2 | Intervalos da Faixa Etária 

Gráfico 3 | Ocupação | Atividade 

 Gráfico 4 | Local onde trabalha 

 

Gráfico 5 | Tipo de espaço exterior da área de residência 
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A. Hábitos de Recreio diários 

32,5% dos inquiridos afirmou “Andar a pé e/ou correr” e 26% “Dar um passeio 

e/ou estar ao ar livre” diariamente (gráfico 6). 

As restantes atividades de recreio praticadas diariamente reportadas são: 

“Praticar outros desportos” (6,5%), “Passear o animal de estimação” (13,8%), “Passear 

e/ou brincar com as crianças” (10,6%) e “Passear com outros elementos de agregado 

familiar” (10,6%) (gráfico 6).  

 

 

 

 

 

 

94,9% dos inquiridos utilizam nas suas atividades de recreio diárias os espaços 

verdes da freguesia de Alfena, nomeadamente o Parque do Vale do Leça, as vias de 

circulação automóvel em seu redor, o Parque Infantil e a Zona de Lazer de São Lázaro. 

Os restantes 5,1% dos inquiridos, frequentam espaços verdes de recreio fora da 

freguesia de Alfena, como o Parque da Cidade do Porto, a Zona de Praias e o Parque 

Urbano de Ermesinde (figura 28).  

Figura 28 | Padrão dos espaços verdes frequentados diariamente   

Gráfico 6 | Atividades realizadas diariamente 
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B. Hábitos de Recreio durante o fim-de-semana 

Ao fim-de-semana as atividades de recreio ao ar livre mais realizadas são: 

“Andar a pé e/ou correr” (26,3%), “Dar um passeio e/ou estar ao ar livre” (23,7%), 

“Passear em família ao ar livre” (20%) e “Passear e/ou brincar com as crianças” (16,9%) 

(gráfico 7). 

 

 

 

Os espaços verdes frequentados são bastante diversos e dispersos. 42,2% dos 

inquiridos frequentam os espaços verdes de Alfena, como o Parque do Vale do Leça, a 

Zona de Lazer de São Lázaro. Contudo 57,8% dos inquiridos frequentam espaços 

verdes fora da freguesia, sendo os mais frequentados o Parque da Cidade do Porto, o 

Parque da Ribeira do Matadouro (figura 29).    

Figura 29 | Padrão dos espaços verdes frequentados ao fim-de-semana   

Gráfico 7 | Atividades realizadas ao fim-de-semana 
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C. Necessidades de áreas de recreio 

Relativamente à questão “Que espaços verdes gostaria de ter perto de sua casa”, 

27,3% dos inquiridos respondeu “Parque Urbano”, seguindo-se as opções “Parques 

infantis” (26,3%) e “Zonas de desporto ao ar livre” (23,2%).  

As opções menos escolhidas foram “Hortas comunitárias” (10,1%) e “Praças 

ajardinadas ou pequenos jardins” (13,1%) (gráfico 8) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2   Discussão dos resultados 

De acordo com os resultados acima descritos, verifica-se que os espaços verdes 

de recreio de Alfena, são frequentados tanto numa base diária como ao fim-de-semana. 

É notória a dispersão da população pelos espaços verdes de recreio dos concelhos 

vizinhos, durante o fim-de-semana.  

Relativamente às necessidades de recreio apontadas pelos inquiridos, a opção 

mais assinalada, “Parque Urbano”, surge com o intuito de critica à falta de infraestruturas 

e equipamentos de apoio, ao parque urbano de Alfena – Parque do Vale do Leça.  

 No decorrer da realização dos inquéritos, foram muitos os habitantes, que 

mostraram o seu descontentamento com a falta de espaços verdes de recreio de uso 

público. Muitos dos inquiridos referiram ainda, que a população necessita de espaços 

onde possam caminhar, correr, passear o cão, entre outras atividades, sem estar 

confinadas a apenas um espaço verde, de forma a tirar partido dos recursos e da 

paisagem local. Principalmente de espaços que estejam distribuídos pela freguesia e 

não concentrados numa só zona.   

Foi ainda mencionado, diversas vezes, a falta de um parque infantil ou uma área 

destinada a crianças no sul da freguesia de Alfena.   

Gráfico 8 | Tipologias de Espaço Verde perto da sua área de residência  



FCUP   
Estratégias para aumentar as oportunidades de recreio em Alfena | PARQUE LINEAR DE ALFENA      

 
 

40            
                 

 

3.1.4 Oportunidades de recreio ao ar livre na Freguesia de Alfena 

O potencial de recreio da freguesia de Alfena foi inventariado através de uma 

análise da sua paisagem ribeirinha, florestal e agrícola; dos elementos culturais e de 

outros elementos potenciadores de atividades de recreio existentes; e da rede de 

mobilidade suave prevista no PDM de Valongo. 

 

3.1.4.1   Paisagem Ribeirinha   

As paisagens ribeirinhas são um valor importante a preservar devido ao seu 

interesse ecológico, à oferta de oportunidades recreativas e à sua beleza cénica natural 

(Mestre, 2010).  

A recuperação de espaços urbanos ribeirinhos é bastante benéfica para o meio 

urbano, não só pelas valências acima mencionadas, mas também pela oportunidade de 

estabelecer uma relação entre a população e a natureza (Saraiva, 1999). 

A freguesia de Alfena é 

atravessada pelo rio Leça, no sentido 

NE/SO, ao longo de 6,34 km. Este rio 

percorre a freguesia num traçado sinuoso, 

num vale aberto com encostas suaves 

(0% - 5%).  

Como principais afluentes, do rio 

Leça, destacam-se a ribeira de Ferraria, a 

ribeira de Cabêda e a ribeira de Tabãos.  

 

 

 

 

 

 

Destaca-se ainda na paisagem ribeirinha de Alfena, a galeria ripícola 

fragmentada e degradada, constituída por Amieiros (Alnus glutinosa), Freixos (Fraxinus 

sp.), Choupos (Populus sp.) e Salgueiros (Salix sp.). Apesar da degradação e 

fragmentação de alguns troços da galeria ripícola, o sistema ribeirinho presente constitui 

um sistema linear estruturante, de grande qualidade cénica e com elevado potencial 

recreativo na freguesia de Alfena.   

Figura 30 | Mapa da Paisagem Ribeirinha de Alfena | Anexo II - 6.5.5 



FCUP   
Estratégias para aumentar as oportunidades de recreio em Alfena | PARQUE LINEAR DE ALFENA      

 
 

                                                                                                                                                                                           41 
                   

3.1.4.2   Paisagem Florestal  

As encostas do vale do Leça com 

maior declive acolhem povoamentos 

florestais de produção constituídos, 

maioritariamente, por eucalipto 

(Eucaliptus globulus) e pinheiro bravo 

(Pinus pinaster), o que resulta numa baixa 

variação sazonal em termos cromáticos e 

texturais na paisagem florestal. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas áreas florestais são atravessadas por diversos caminhos rurais em terra 

batida.  

 

 

De acordo com o PDM de Valongo, os povoamentos florestais têm diversos 

objetivos referentes ao recreio: adequar estas áreas à crescente procura de atividades 

de recreio e espaços de interesse paisagístico; promover percursos pedestres e outras 

atividades lúdicas.  

Figura 31 | Mapa da Paisagem Florestal de Alfena | 
Anexo II - 6.5.6   

Figura 32 | Zonas declivosas povoadas de eucaliptos   Figura 33 | Caminhos rurais nas 
áreas florestais   
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3.1.4.3   Paisagem Agrícola 

As áreas agrícolas localizam-se, 

maioritariamente, ao longo da bacia 

hidrográfica do rio Leça e dos seus 

afluentes. 

Acolhem um sistema de exploração 

predominantemente intensivo, que tem 

como base pelo menos uma cultura 

forrageira anual, o milho, tanto para silagem 

como para grão. Para além deste tipo de 

produção é possível observar que algumas 

destas áreas estão ocupadas com hortas.  

 

 

 

 

Os campos agrícolas são maioritariamente divididos em parcelas agrícolas, 

compartimentadas por latadas de vinha, muros de pedra, vegetação espontânea 

associada na maioria a linhas de água e caminhos rurais que possibilitam a circulação 

e o acesso de máquinas agrícolas.  

 

 

 

 

Os caminhos rurais são geralmente em terra batida limitados pelas próprias 

parcelas agrícolas, muros de pedra de dimensões variadas e por latadas de vinhas.   

Figura 34 | Mapa da Paisagem Agrícola de Alfena | Anexo II - 6.5.7   

Figura 35 | Cultura forrageira anual - 
milho 

Figura 36 | Parcelas agrícolas dividas por 
latadas de vinha 

Figura 37 | Caminhos rurais em terra batida, limitados por: 1 – muros de pedra de maiores dimensões 
/ 2 – muros de pedra de pequenas dimensões / 3 – cultura forrageira 

1 2 3 
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3.1.4.4   Elementos Culturais  

A freguesia de Alfena conta com a presença de diversos elementos de valor 

cultural, nomeadamente igrejas, capelas, quintas, calvários, pontes e moinhos (figura 

39). No entanto, apenas está classificado um bem, a Ponte de São Lázaro (Imóvel de 

Interesse Municipal – Decreto 129/77, DR 226, de 29-09-1997). 

A Ponte de São Lázaro (figura 38) é uma 

ponte romana, do século XIII, que ligava o Porto a 

Guimarães, permitindo a passagem sobre o rio 

Leça. Apresenta uma estrutura em pedra granítica, 

assente em dois arcos desiguais, destinado ao 

escoamento mais eficiente da água10. 

 

  

                                                           
10 www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-

classificacao/geral/view/71072/ 

Figura 38 | Ponte de São Lázaro 

Figura 39 | Mapa dos elementos culturais de Alfena | Anexo II - 6.5.8 
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Existem outros elementos classificados como “Imóveis inventariados”, pela 

Direcção-Geral do Património Cultural, devido ao seu valor histórico e arquitetónico: o 

Portal da Quinta do Ribeiro (A), a Capela de São Roque (B), a Capela de São Lázaro 

(C), a Igreja Matriz de Alfena e o Sarcófago da antiga Igreja de São Vicente da 

Queimada (G), a Quinta de Telheiras (H), a Casa da Juventude (J), a Ponte do Arquinho 

(K), a Ponte dos Sete Arcos (L), e a Capela da Nossa Senhora da Conceição (M). Os 

restantes elementos foram identificados devido ao seu valor patrimonial e cultural: o 

Calvário da Costa (E), o Centro Cultural de Alfena (F) o Calvário de Cabêda (I), e a 

Capela da Nossa Senhora do Amparo (N).  

 

 

 

Ao longo dos cursos de água encontram-se vários moinhos, designados pelo 

PDM como “Moinhos do Rio Leça, da Ribeira de Cabêda e da Ribeira de Tabãos” que 

se encontram, na sua maioria, degradados e sem uso aparente. 11 À exceção do Moinho 

de São Lázaro, que foi recuperado e reconvertido em infraestrutura de apoio à Zona de 

Lazer de São Lázaro, e o moinho localizado junto à ponte do Arquinho.   

                                                           
11 Relatório de Caracterização do Plano Diretor Municipal de Valongo 4.1 Fichas de Identificação do Património 

Edificado – Pag. 41 

Figura 40 | Elementos Culturais:  1: Igreja Matriz de Alfena e o Sarcófago da antiga Igreja de São Vicente da Queimada 
(G); 2: Portal da Quinta de Telheiras; 3: Quinta de Telheiras (H); 4: Ponte do Arquinho (K); 5: Capela de Nossa Senhora 

do Amparo 

 

 

Figura 41 | Moinho degradado ao 
longo do rio Leça 

Figura 42 | Moinho recuperado e 
convertido em cafetaria 

Figura 43 | Moinho em bom estado de 
conservação 

1 2 3 

4 5 
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3.1.4.5   Outros elementos potenciadores de atividades de recreio 

Para além dos elementos culturais, foram identificados outros pontos de 

interesse relevantes e potenciadores de atividades de recreio que se encontram 

dispersos por toda a freguesia de Alfena. Estes foram agrupados em diversas classes: 

i. Ação social (Centro Sénior, Centro Social e Paroquial de Alfena); 

ii. Cultura (Casa da Juventude, Centro Cultural de Alfena, Calvário da Costa e 

de Cabêda); 

iii. Desporto (Campo de Futebol Atlético Clube Alfenense, Piscina Municipal, 

Campos de Futebol); 

iv. Educação (Escola EB Xisto, Escola EB Codiceira, Escola EB Alfena, Escola 

EB Berreiro, Escola EB Cabêda, Escola EB Lombelho, Escola Secundária de 

Alfena); 

v. Saúde (Hospital Privado de Alfena, Futura Unidade de Centro de Saúde); 

vi. Segurança Pública e Administração Interna (Junta de Freguesia de Alfena, 

Correios de Alfena, Guarda Nacional Republicana); 

vii. Aglomerados rurais (áreas onde se localizam pequenos conjuntos de 

edificações, cuja a génese se encontra ligada à matriz rural, que ainda 

conservam a estrutura e os elementos morfológicos originais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 44 | Centro Cultural de Alfena 

 

 

Figura 45 | Mapa de outros elementos potenciadores de 
atividades de recreio em Alfena | Anexo II - 6.5.9 
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3.1.4.6   Rede de Mobilidade Suave | PDM de Valongo 

 O PDM de Valongo defende a deslocação da população por modos suaves, 

através da implementação de corredores e áreas de circulação pedonal e ciclável, em 

circuitos municipais e intermunicipais. 

Propõe uma rede de ciclovias, em todo o concelho de Valongo, com uma 

extensão de 62 km, sendo que em Alfena são propostos, aproximadamente, 13,6 km de 

ciclovias ao longo do rio Leça, da ribeira de Cabêda e de uma das vias distribuidoras 

locais, tal como indica a figura 46.  

O PDM propõe também uma 

rede de percursos pedonais com uma 

extensão de aproximadamente 20,250 

km, que se estende ao longo do rio 

Leça, dos seus afluentes, e de alguns 

caminhos rurais (figura 46). 

  

 

 

 

 

O PDM contém diversas recomendações para a implementação da rede de 

mobilidade suave, como: privilegiar a circulação pedonal em áreas urbanas com maior 

propensão pedonal; garantir o acesso pedonal e se possível ciclável a áreas de valor 

ambiental e patrimonial, através de percursos ribeirinhos e florestais, e a áreas de valor 

arquitetónico, arqueológico, geológico e biológico; garantir o acesso ciclável aos 

interfaces de transporte, a equipamentos de utilização coletiva, a zonas de comércio e 

de serviços, zonas escolares e zonas residenciais; otimizar a ligação entre os percursos 

pedonais e cicláveis existentes ou propostos às respetivas redes envolventes de 

transportes públicos.   

Figura 46 | Mapa da rede de mobilidade suave proposta pelo 
PDM de Valongo | Anexo II - 6.5.10 
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3.1.5 SÍNTESE  

• Oferta Vs procura de espaços verdes de recreio de uso público 

Apenas 2,5% da estrutura verde 

de Alfena são espaços verdes de uso 

público, contando-se como espaços 

verdes de recreio a Zona de Lazer de 

São Lázaro, o Parque Infantil e o 

Parque do Vale do Leça. Alfena conta 

com uma área de espaço verde de uso 

público por habitante muito inferior ao 

mínimo recomendado.  

 

 

 

 

 

 

 

Cruzando a oferta e a procura de espaços verdes públicos de recreio, conclui-se 

que a oferta de espaços verdes de recreio é insuficiente e que a população sente 

necessidade de se deslocar da sua área de residência para satisfazer as suas 

necessidades básicas de recreio, principalmente ao fim-de-semana. A maioria destas 

deslocações são efetuadas em veículo próprio, contribuindo para o aumento das 

emissões de dióxido de carbono.  

Apesar do Parque do Vale do Leça apresentar diversas carências de 

infraestruturas e equipamentos de apoio, este é o espaço mais frequentado pela 

população de Alfena nas suas atividades de recreio. A população expressou o desejo 

de ter na proximidade da sua residência mais espaços de recreio ao ar livre, revelando 

maior preferência por parque urbanos, zonas de desporto ao ar livre e parques infantis.  

 

  

Figura 47 | Mapa síntese da Oferta e Procura de espaços 
verdes de recreio de uso público | Anexo II - 6.5.11 
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• Oportunidades de recreio 

As paisagens que compõem a freguesia de Alfena têm um enorme potencial de 

recreio: a paisagem ribeirinha, composta por uma rede hidrográfica com bastante 

potencial, nomeadamente o Rio Leça e seus afluentes, e a sua galeria ripícola; a 

paisagem agrícola e florestal constituída por caminhos rurais, que limitam as parcelas 

agrícolas e florestais, permitindo a deambulação pelas mesmas. 

Alfena integra ainda diversos: elementos patrimoniais, classificados e 

inventariados pela DGPC, como igrejas, capelas, calvários, moinhos, ente outros, sendo 

que alguns destes permitem a observação pontos de vista inigualáveis sob a freguesia 

de Alfena; e outros elementos potenciadores de atividades de recreio como zonas de 

desporto, espaços culturais, espaços de educação, espaços sociais, entre outros.  

O PDM de Valongo também propõe uma rede de percursos de mobilidade, 

privilegiando a circulação pedonal e se possível ciclável e a criação de percursos 

ribeirinhos e florestais, de forma a ligar diferentes áreas da freguesia de Alfena.  

Contudo, através da sobreposição dos elementos potenciadores de recreio (figura 

48), é possível verificar que não existe, atualmente, uma ligação entre eles.  

A rede de mobilidade suave proposta pelo PDM, não cumpre as recomendações 

do mesmo, nomeadamente no que respeita à ligação aos pontos de interesse referidos.  

Assim, surge a necessidade criar uma rede de percursos de mobilidade suave, 

integrando os percursos propostos pelo PDM, que garanta a conexão às potencialidades 

identificadas na freguesia de Alfena. 
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Figura 48 | Mapa síntese das oportunidades 
de recreio em Alfena | Anexo II - 6.5.12 e 

6.5.13 
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3.2 PROPOSTA 

3.2.1 Estudo Prévio | Parque Linear de Alfena 

O Estudo Prévio apresentado desenvolve uma proposta para o Parque Linear 

de Alfena e é constituído por peças escritas e desenhadas para uma melhor 

compreensão da proposta realizada.  

A leitura da presente memória descritiva deve ser acompanhada pelo conjunto 

de peças desenhadas presentes no anexo II - 6.5 (6.5.1 – 6.5.24).  

I. MEMÓRIA DESCRITIVA 

A. Introdução 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se à fase de Estudo Prévio do 

Parque Linear de Alfena, na freguesia de Alfena, concelho de Valongo do distrito do 

Porto.   

A elaboração desta proposta surge com o objetivo de aumentar a oferta de espaços 

exteriores de recreio em Alfena, contribuindo para o bem-estar e melhoria da qualidade 

de vida da sua população.  

A proposta assenta numa rede de percursos de mobilidade suave que interligam 

espaços naturais, culturais e sociais, e desenvolve-se, também, de acordo com os 

objetivos definidos pelo PDM de Valongo: 

• Valorização das qualidades do ambiente urbano, através do acréscimo de 

espaços verdes públicos de sociabilização, lazer e recreio e da requalificação 

dos existentes; 

• Realização de ações de recreio e lazer, associados ao aproveitamento das 

condições naturais das áreas agrícolas e florestais; 

• Implementação de modos mais sustentáveis de deslocação; 

• Valorização dos elementos do património natural e cultural, determinantes 

da identidade e diferenciação da freguesia, funcionando como promotor das 

opções turísticas; 

• Desenvolvimento de uma rede qualificada de encontro e socialização; 

• Qualificação e valorização dos espaços verdes públicos existentes, 

integrando novas áreas verdes no sistema urbano com carácter estruturante 

e criar corredores verdes construídos por percursos pedonais e cicláveis, 

com o objetivo de promover a continuidade da estrutura verde; 
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• Preservação e recuperação de pequenos espaços florestais e agrícolas 

existentes no interior das zonas urbanas, funcionando como oportunidades 

de requalificação do espaço urbano; 

 

B. Programa 

Os objetivos orientadores da proposta são: 

I. Criação de uma rede de percursos de mobilidade suave, incluindo 

percursos pedonais e cicláveis; 

II. Recuperação da galeria ripícola ao longos dos cursos de água; 

III. Integração de novas áreas verdes estruturantes na malha urbana, com 

vista à satisfação das necessidades básicas de recreio identificadas; 

IV. Valorização dos elementos culturais e sociais existentes através da sua 

integração/ligação no/ao Parque Linear de Alfena, integrando-os nos 

percursos de mobilidade suave; 

V. Requalificação dos valores culturais degradados; 

VI. Estabelecimento de ligações com a paisagem florestal e agrícola 

envolvente através da integração dos caminhos rurais existentes na 

rede de percursos do PLA;  

VII. Articulação dos espaços verdes com a Rede de Parques da GAMP; 

 

C. Conceito e Estratégias 

O objetivo principal do Parque Linear de Alfena é colmatar a carência de espaços 

verdes de recreio de uso público da população com uma intervenção reduzida e de baixo 

custo. Pretende-se, de acordo com os princípios da ‘acupuntura urbana’, obter o máximo 

de benefícios sistémicos com intervenções localizadas.  

Assim, esta proposta segue o conceito de Parque Linear, um parque assente numa 

rede de caminhos pedonais e cicláveis que se desenvolvem ao longo do sistema 

ribeirinho de Alfena; estabelecem ligações com a paisagem florestal e agrícola 

envolvente dos caminhos rurais existentes; e interligam vários pontos potenciadores de 

recreio.  

A rede de percursos de mobilidade suave proposta assenta em caminhos rurais, vias 

distribuidoras locais e vias de acesso locais existentes. Contudo foram efetuadas 
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pequenas intervenções, localizadas e de baixo custo, para garantir uma circulação 

segura pelos modos suaves ao longo de todo o PLA.  

Estas pequenas intervenções, tanto a nível da rede de mobilidade suave como dos 

espaços verde propostos, provocam alterações bastante positivas e significativas em 

Alfena, nomeadamente, uma mudança progressiva na dinâmica desta freguesia que, 

consequentemente, melhorará a qualidade de vida, saúde, bem-estar e conforto social 

da sua população residente.  

D. Descrição da proposta 

a) Organização espacial e funcional 

A proposta de intervenção, resultou no seguinte plano geral (figura 49).   

Figura 49 | Plano Geral do Parque Linear de Alfena | Anexo II - 6.5.14 
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O Parque Linear de Alfena, desenvolve-se ao longo do rio Leça e dos seus 

afluentes. Deste modo, o rio Leça tem um carácter bastante estruturante, funcionando 

como a “espinha dorsal” de todo este parque.  

A rede de percursos de mobilidade suave proposta, com 36 494 metros lineares 

(36,5 km), é composta por um percurso principal e vários percursos secundários que 

emanam do principal. Estes estabelecem uma relação visual e funcional com a 

paisagem envolvente. Ao longo da rede de percursos são propostas várias clareiras de 

lazer e recreio em todo o Parque Linear.  

O Parque Linear de Alfena conta com diversas entradas, principais e 

secundárias, em locais estratégicos, que permitem a sua possível extensão às 

freguesias de Ermesinde (Valongo), Valongo (Valongo), Folgosa (Maia) e Água Longa 

(Santo Tirso) (figura 49).  

As quatro entradas principais encontram-se nos extremos do percurso principal 

(Percurso do Leça - figura 50 / anexo II - 6.5.16). Estas, à exceção da entrada pelo 

percurso ao longo da ribeira de Cabêda, acedem diretamente ao centro da freguesia de 

Alfena, nomeadamente ao Parque do Vale do Leça e à Zona de Lazer de São Lázaro.  

As seis entradas secundárias, também se localizam nos extremos dos percursos 

secundários (Percurso Social – figura 53 / anexo - II 6.5.17), estabelecendo boas 

oportunidades de acesso ao PLA.  

Em todas as entradas propõem-se sinaléticas de orientação e informação, sobre 

a rede de percursos proposta, os espaços verdes de recreio associados, e os elementos 

culturais e sociais de Alfena. A intenção da sinalética, para além da orientação e 

informação, é provocar a curiosidade e motivação para percorrer e usufruir todo o 

Parque Linear de Alfena.  

b) Circulação no Parque Linear de Alfena 

A proposta da rede de percursos de mobilidade suave estabelece diversas 

relações cénicas com a paisagem ribeirinha, agrícola e florestal. A localização destes 

percursos foi tida em conta a carta de declives da freguesia de Alfena (anexo II - 6.5.15), 

o regime de Servidões e Restrições de Utilidade Pública definidos no PDM de Valongo12, 

e os usos compatíveis para as áreas agrícolas13 e florestais14, onde são admitidas 

                                                           
12 PDM de Valongo, Capítulo II: Servidões e Administrativas e restrições de utilidade pública, pág. 6 
13 PDM de Valongo, Capítulo IV, subsecção II, Espaços agrícolas – Artigo 25º  
14 PDM de Valongo, Capítulo IV, subsecção III, Espaços agrícolas – Artigo 26 º,28º / Anexo III: Lista 2 
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atividades turísticas, recreio, lazer, e atividades desportivas, associados ao 

aproveitamento das condições naturais das áreas agrícolas e florestais.  

A rede de mobilidade suave é definida por dois percursos distintos, que 

pretendem ser de fácil implementação no terreno e de baixo custo: 

a)  “Percurso do Leça” | percurso principal 

É um percurso ciclo-pedonal ao longo das margens do Rio Leça e dos seus 

afluentes, ribeiras da Ferraria, Tabão e Cabêda. Este percurso, em quase toda a sua 

extensão, não é assente em nenhum tipo de via ou caminho já existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

O percurso do Leça segue a rede de mobilidade suave proposta pelo PDM de 

Valongo, contudo, tendo sido feitas algumas alterações, devido à viabilidade de 

execução do percurso.  

Figura 50 | Percurso do Leça (principal) | Anexo II - 6.5.16 
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É um percurso em terra batida, com 11 682 metros (11,7 km) de comprimento e 

3 metros de largura, de forma a manter o carácter rural da paisagem envolvente, exceto 

nas passagens dos eixos viários.  

Este percurso estabelece um contacto direto com os diversos cursos de água, 

campos agrícolas, com grande parte dos elementos de valor cultural (moinhos, pontes, 

igrejas, entre outros) de modo a valoriza-los, e com os espaços verdes da freguesia de 

Alfena (PVL, Zona de Lazer de São Lázaro, Parques de merendas, etc). 

  

Figura 51 | Fotomontagem da proposta de um dos troços do Percurso do Leça 

Situação existente / Situação Proposta 

 

E
X

IS
T

E
N

T
E

 

 

P
R

O
P

O
S

T
A

 

 



FCUP   
Estratégias para aumentar as oportunidades de recreio em Alfena | PARQUE LINEAR DE ALFENA      

 
 

56            
                 

 

Ao longo deste percurso propõe-se a recuperação da galeria ripícola, 

colmatando as suas falhas com espécies ribeirinhas autóctones. Esta recuperação tem 

como objetivo criar conforto bioclimático sob as copas das árvores, a estabilização das 

margens dos cursos de água, o aumento da biodiversidade, e um aumento da qualidade 

visual da paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 52 | Fotomontagem de um dos troços do Percurso do Leça, valorizando a Ponte do 

Arquinho e propondo o reforço da galeria ripícola 

Situação existente / Situação Proposta 
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b)  “Percurso Social” | percurso secundário  

É um percurso ciclo-pedonal, com 24 812 metros (24,8 km) de comprimento, 

assente em diversos caminhos agrícolas, vias distribuidoras locais e de acesso local, 

passando por pontos de interesse social e alguns pontos de interesse cultural, 

estabelecendo o contacto com a paisagem ribeirinha, florestal e agrícola.   

.   

 

 

Os caminhos agrícolas existentes são em terra batida, em calçada à portuguesa, 

e em cubo de granito. Propõe-se manter o pavimento existente, procedendo apenas a 

ações de requalificação pontuais, nomeadamente nos caminhos de terra batida.   

Figura 53 | Percurso Social (secundário) | Anexo II - 6.5.17 

 

 

Figura 54 | Valorização dos caminhos existentes e 
pontos de vista sob a freguesia 

 

 

Figura 55 | Valorização de caminhos existentes e da 
paisagem que os acompanham  
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As vias distribuidoras locais e de acesso local integradas no PLA, são em asfalto 

e em cubo de granito. Estas são alvo de redefinição do seu limite de velocidade para 30 

km/h15, nas vias distribuidoras locais, e 20km/h16 nas vias de acesso local, visto que a 

sua largura não permite a alteração do seu perfil transversal. 

  

                                                           
15 Revisão do PDM de Valongo, Cap: Sistema de mobilidade e transportes - Quadro21 
16 Revisão do PDM de Valongo, Cap: Sistema de mobilidade e transportes - Quadro21 
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Figura 56 | Requalificação pontuais de caminhos rurais em terra batida 

Situação existente / Situação Proposta 
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No entanto, em algumas vias distribuidoras locais é possível e necessária a 

alteração do seu perfil transversal, nomeadamente a Rua das Passarias (Nº1 da figura 

53), Rua de Lavadouros (Nº2 da figura 53) e a Rua Escola Secundária (Nº3 da figura 

53), que ligam diretamente a freguesia de Alfena às freguesias de Ermesinde e Valongo.  

Estas vias apresentam diversas carências, como a inexistência de passeio, ou a 

existência de passeios sobredimensionados, revelando um mau aproveitamento da via. 

As propostas de intervenção surgem no sentido de alterar o seu perfil 

transversal, seguindo as dimensões do sistema de mobilidade definidas pelo PDM de 

Valongo. Contudo, esta ação obriga, em algumas vias, ao procedimento de contratos 

de cedência de áreas previamente ocupadas por manchas florestais.  

As propostas apresentadas visam a execução de duas pistas cicláveis em canal 

próprio paralelamente à faixa de rodagem, uma em cada sentido, sendo separadas dos 

passeios através da diferença de pavimentos e pela presença de vegetação arbórea em 

caldeiras (anexo II - 6.5.18 e 6.5.19).   

Figura 57 | Redefinição do limite de velocidade numa das vias 
distribuidoras locais  

Situação existente / Situação Proposta 
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1 | Rua das Passarias (via distribuidora local: Ligação da zona industrial com a 

freguesia de Ermesinde | Anexo II - 6.5.18) 

2 | Rua Lavadouros (via distribuidora local: Ligação da zona este de Alfena com a 

freguesia de Valongo | Anexo II - 6.5.18)  

Figura 58 | Rua das Passarias: Situação 
existente | Fonte: Google Earth 

Figura 59 | Rua das Passarias: Planta da 
situação existente  

Figura 60 | Rua das Passarias: Perfil e Planta 
da situação proposta 

Figura 61 | Rua Lavadouras: Situação 
existente | Fonte: Google Earth 

Figura 62 | Rua Lavadouras: Planta da 
situação existente  

Figura 63 | Rua Lavadouras: Perfil e Planta 
da situação proposta 

I - Existente                                                        II - Proposta 

 

   I - Existente                                                        II - Proposta 
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3 | Rua Escola Secundária (via distribuidora local | Anexo II - 6.5.19) Troço A 

 

 

3 | Rua Escola Secundária (via distribuidora local | Anexo II - 6.5.19) Troço B 

  

I - Existente                                                        II - Proposta 

 

I - Existente                                                        II - Proposta 

 

Figura 64 | Rua Escola Secundária (A): Situação 
existente | Fonte: Google Earth 

 

 

Figura 65 | Rua Escola Secundária (A): Planta da 
situação existente 

 

1 

Figura 66 | Rua Escola Secundária (A): Perfil e 
Planta da situação existente 

 

 

Figura 67 | Rua Escola Secundária (B): Situação 
existente | Fonte: Google Earth 

 

 

Figura 68 | Rua Escola Secundária (B): Planta da 
situação existente 

 

 

Figura 69 | Rua Escola Secundária (B): Perfil e Planta 
da situação existente 
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Na interseção da rede de percursos do PLA com as vias de circulação 

automóvel, à exceção das vias arteriais, propõe-se a alteração do perfil transversal. A 

proposta consiste na elevação da via ao nível do passeio, obrigando os condutores a 

reduzir a velocidade. Esta deve de seguir o modelo abaixo apresentado, na figura 70.  

Ainda nas vias de circulação automóvel, onde assentam os percursos do PLA, 

propõe-se a alteração do perfil das passadeiras existentes, através da sua elevação ao 

nível do passeio, tal como ilustra a figura 71.  

 

 

 

 

 

Ao longo de toda a rede de percursos do PLA, são necessárias pontes para 

realizar o atravessamento dos cursos de água.  

  

Figura 70 | Alteração do perfil transversal dos 
cruzamentos: elevação ao nível do passeio | Anexo II 

6.5.20  

 

 

Figura 71 | Alteração do perfil transversal das 
passadeiras: elevação ao nível do passeio | Anexo II 

6.5.20 
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• Percurso Social | ROTAS 

Para a circulação no Percurso Social há uma estratégia para uma circulação 

mais clara e evidente de toda a extensão do percurso (percurso secundário).  

Este foi dividido em quatro pequenas rotas: Rota agrícola (8 706 m de 

comprimento); Rota urbana (7 139 m); Rota florestal (4 391 m); e Rota peri-urbana 

(4 576 m de comprimento) (figura 72).  

Estas quatro rotas permitem a ligação dos núcleos habitacionais à centralidade 

de Alfena (Parque do Vale do Leça, Zona de Lazer de São Lázaro, Parque Infantil) e ao 

percurso principal – Percurso do Leça – permitindo uma deambulando pela paisagem 

que as envolve.     

  

Figura 72 | Mapa das Rotas integradas no Percurso Social | Anexo II - 6.5.21 
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c) Faseamento da execução do Parque Linear de Alfena 

No que diz respeito ao faseamento de execução da proposta, esta segue três 

fases distintas (figura 73): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Execução do Percurso do Leça e das clareiras associadas; espaços 

verdes estruturantes como o Parque do Vale do Leça e as suas áreas de expansão; 

Fase 2: Execução do Percurso Social e das clareiras associadas; 

implementação do limite de velocidade em todas as vias de circulação automóvel (vias 

distribuidoras locais e de acesso local);  

Fase 3: Alteração do perfil transversal das vias distribuidoras locais e de acesso 

local; requalificação dos moinhos existentes que se encontram em elevado estado de 

degradação.  

Figura 73 | Mapa Faseamento de Execução do PLA | Anexo II - 6.5.22 
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d) Áreas de recreio e lazer 

As áreas de recreio e lazer formais integradas no parque são o Parque do Vale 

do Leça, a Zona de Lazer de São Lázaro, o Parque Infantil e os Parques de merendas. 

As áreas de recreio e lazer informais são pequenas clareiras que vão surgindo ao longo 

da rede de percursos do Parque Linear de Alfena.   

Figura 74 | Mapa de atividade e de espaços verdes de recreio de 
uso público do PLA | Anexo II - 6.5.23 
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A proposta do Parque do Vale do Leça, apresentada na figura 75, foi 

encomendado pela Junta de Freguesia de Alfena ao gabinete OH!LAND STUDIO. Neste 

momento encontra-se em vias de execução.  

Este apresenta diversos espaços, como clareiras de recreio e lazer, clareiras 

desportivas, praças com esplanada e áreas de merendas. Ao longo dos percursos 

surgem diversos equipamentos como bancos, bebedouros e papeleiras. Existem outros 

equipamentos como parque infantil, skate park, equipamentos de fitness e uma zona de 

apoio (bar e sanitários). O moinho existente será requalificado num espaço 

museológico, acompanhada de uma praça de receção. A ligação do Parque do Vale do 

Leça à Zona de Lazer de São Lázaro é realizada através de um percurso ao longo do 

rio Leça, acompanhado pela relocalização da zona de fitness existente e uma praça.  

O Parque Polidesportivo do Vale do Leça é uma extensão do Parque do Vale do 

Leça, e foi projetado no âmbito do relatório de estágio, face à necessidade de uma zona 

de desporto ao ar livre da freguesia de Alfena (gráfico 8). É composto por dois campos 

de futebol pavimentados de 5x5 (42m x 22m), um campo de futebol, associada à clareira 

desportiva, de 9x9 (70m x 45m), dois campos de basquetebol e um campo de ténis. 

Todo o Parque do Vale do Leça funciona como a grande “centralidade da freguesia de 

Alfena” nomeadamente do Parque Linear de Alfena.  

Figura 75 | Plano geral do Parque do Vale do Leça | Anexo II - 6.5.24  
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Ao longo dos percursos do PLA surgem, sempre que possível, pequenas clareias 

de lazer e recreio, associadas a pequenas áreas não cultivadas, e aos moinhos 

existentes, valorizando-os enquanto elementos patrimoniais. As clareiras propostas 

(figura 76) são espaços verdes informais de prado, de forma a permitir um conjunto 

diverso de atividades de recreio.  

Algumas destas clareiras foram modeladas, criando parques infantis informais. 

Permitem ainda o contacto visual com os cursos de água e com a paisagem envolvente. 

 

 

Os restantes espaços mencionados como a Zona de Lazer de São Lázaro, o 

Parque infantil, o Calvário da Costa, o Calvário de Cabêda, as zonas de merendas a 

norte e a sul de Alfena, são espaços verdes existente que integrados na rede de 

percursos de mobilidade suave, e sofrendo ações de manutenção, adquirem 

importância e dinâmica.   

Figura 76 | Clareiras de lazer e recreio ao longo do Percurso do Leça 

Situação existente / Situação proposta  
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e) Estrutura Vegetal 

Ao longo do PLA existe vegetação com elevado interesse paisagístico, como 

sobreiros, carvalhos, choupos, salgueiros, entre outras, que deverão ser protegidas e 

mantidas no PLA.  

Propõe-se a recuperação das galerias ripícolas em alguns troços do rio Leça, e 

ao longo dos seus afluentes. Para este efeito devem ser utilizadas espécies autóctones, 

como Alnus glutinosa (amieiro), Frangula alnus (Amieiro-negro), Fraxinus angustifólia 

(freixo-de-folhas-estreitas), Populus alba (choupo-branco), Populus nigra italica 

(choupo-negro-copa-estreita), Salix atrocinera (salgueiro-negro), Salix matsudana 

‘tortuoso’ (salgeuiro-de-ramos-tortos), Sambucus nigra (sabugueiro) da mata ribeirinha.  

Esta ação, permite a estabilização e fixação das margens, de forma a diminuir a 

erosão do solo e os danos causados pelas cheias. A vegetação ribeirinha funciona ainda 

como um filtro biológico de nutrientes e de substâncias poluentes, e proporciona sombra 

fresca contribuindo para o conforto bioclimáticos da rede de percursos do Parque Linear 

de Alfena.   

Figura 77 | Calvário da Costa integrado no PLA 

 

 

Figura 78 | Zona de merendas a norte de Alfena integrado 
no PLA 

 

 

Figura 79 | Zona de merendas a norte de Alfena integrado 
no PLA 
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 Nas zonas de estadia (clareiras) devem ser utilizadas espécies autóctones de 

zonas temperadas húmidas como Quercus robur (carvalho-cerquinho), Corylus avellana 

(aveleira), Frangula alnus (amieiro-negro), Castanea sativa (castanheiro), Celtis 

australis (lodão-bastardo), Arbutus unedo (medronheiro), Prunus avium (cerejeira-

brava), entre outras.  

 Nas vias em que é proposta a alteração do perfil transversal, são propostas 

espécies de arruamentos como, Betula celtibérica (vidoeiro), Cercis siliquastrum (olaia), 

Gleditsia triacanthos (espinheiro-da-virgínia), entre outras.  

f) Estruturas construídas  

O PLA necessita de algumas estruturas construídas em locais estratégicos, 

como a sinalética, mesas de piquenique, bancos de apoio, papeleiras e pontes que 

permitam o atravessamento dos cursos de água.  

Os moinhos existentes que se encontram em elevado estado de degradação 

devem ser recuperados.  

A sinalética é uma estrutura indispensável ao PLA. Nas entradas, nos 

cruzamentos e ao longo de toda a rede de percursos do PLA são propostas sinaléticas 

de orientação e de informação para uma melhor compreensão da rede de percursos e 

da paisagem envolvente, nomeadamente a vegetação, a fauna, o património, os 

espaços verdes existentes, entre outros. O material a usar deve ser de madeira ou o 

plástico 100% reciclado (do modelo da Floema) de forma a integrar-se na paisagem. 

A sinalética deverá ser de fácil compreensão, suscitando interesse por parte dos 

utilizadores.  

 Figura 80 | Sinalética de informação  

 

 

Figura 81 | Sinaléticas de orientação 
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Os limites dos percursos em pedra, que se encontram degradados, devem ser 

recuperados. 

As pontes propostas para o atravessamento dos cursos de água devem de ser, 

igualmente de madeira, semelhante ao modelo apresentado na figura 82.  

Os bancos e as papeleiras, em madeira devem ser distribuídos ao longo do 

Parque Linear de Alfena, garantindo assim locais de estadia (figura 83). 

 

 

 

 

 

Os equipamentos como parques infantis, equipamentos de fitness e campos de 

futebol devem ser modelos de baixo impacto visual, devendo ser utilizados materiais 

como a madeira, a areia, a corda, entre outros. 

Foram ainda identificadas e localizadas estruturas antigas de apoio aos sistemas 

de rega dos campos agrícolas. Propõe-se sempre que possível e adequado a sua 

reconstrução (figura 84).  

 

 

 

 

 

 

 

Deverão ser utilizados, sempre que possível, pedras, árvores caídas ou cortadas 

e ramos, que possam funcionar como bancos, delimitadores de espaços ou abrigos para 

a fauna.   

Figura 82 | Exemplo tipo das pontes de madeira 
a serem utilizadas no PLA | Fonte: 

https://www.floema.pt/index.php/item/pontes?cat
egory_id=1 

 

 

Figura 83 | Exemplo tipo dos bancos e papeleiras a 
serem implementados no PLA Fonte: 1 - 

http://www.terraasia.com.br/produto/banco-mestra-
butzke-sem-encosto/4598 / 2 - 

https://www.tosccawebstore.com/loja-online-mobiliario-
jardim-papeleiras-em-madeira-papeleira-de-suporte-

duplo 

 

 

Figura 84 | Recuperação de um sistema de rega antigo  

 

 

http://www.terraasia.com.br/produto/banco-mestra-butzke-sem-encosto/4598%20/
http://www.terraasia.com.br/produto/banco-mestra-butzke-sem-encosto/4598%20/
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4. | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente relatório de estágio, foram desenvolvidas estratégias especificas que 

visam o aumento das oportunidades de recreio em Alfena.  

Devido à escassez da oferta de espaços verdes de recreio, face à procura e à 

capitação mínima recomendada, foi feita uma análise das potencialidades de recreio da 

freguesia, no sentido de desenvolver uma proposta que potenciasse as oportunidades 

de recreio da população residente, através de intervenções localizadas e de baixo custo.  

Tendo em conta o carácter da paisagem e as propostas do PDM de Valongo para 

o desenvolvimento de uma rede de percursos de mobilidade suave, foi proposto um 

parque linear ao longo dos cursos de água tirando partido da paisagem existente.  

O Parque Linear de Alfena consiste na criação de uma rede de percursos de 

mobilidade suave, unificando todas as oportunidades de recreio presentes em Alfena. 

Ao longo desta rede mobilidade suave foram propostas clareiras de recreio e lazer, 

capazes de receber diversas atividades.  

Todas as intervenções apresentadas atuam sobre pontos cruciais, fazendo-se 

sentir em toda a freguesia, que consequentemente contribuem para a melhoria da 

qualidade de vida da população residente.  
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