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Resumo

O presente relatório descreve o estudo para a implementação de uma ecovia no concelho 
de Vila do Conde, distrito do Porto.  O objetivo principal passa pela ligação de dois pontos, 
o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, situado na freguesia de 
Vairão, e a estação de metro da Varziela. Para além desta ligação, prevê-se que a ecovia 
acompanhe uma linha de água sempre que possível. A Ribeira da Granja nasce próximo 
do monte do CIBIO e deságua na foz do Rio Ave, Lugar da Granja. A condição biofísica 
existente permite que a ecovia se estenda em direção à foz do rio Ave, no Lugar da Granja. 
Esta condição promove a afirmação da ecovia como forma de permitir a aproximação da 
cidade ao meio rural do concelho e é neste sentido que o trabalho se desenvolve.

Esta infraestrutura de conexão estabelece-se em meio rural e, desde logo, abrem-se 
inúmeras oportunidades, proporcionadas pela paisagem inerente.  O desenho da ecovia 
merece uma reflexão que a torne abrangente e a afaste da simples ligação de dois pontos. 
A função das ecovias, a recuperação de linhas de água, a mobilidade suave e a relação 
da infraestrutura com a paisagem, são tudo temáticas abordadas ao longo deste trabalho. 
Por este motivo, o estudo da paisagem assume um papel determinante para que a ecovia 
possa ser abrangente e não seja simplesmente um percurso ciclável. 

O trabalho de análise desenvolve-se na escala do território geral, o concelho, e na escala 
da área de influência da ecovia, previamente definida por critérios muito relacionados com 
a vivência do sítio. O conhecimento minucioso resulta, precisamente, da pesquisa teórica e 
da investigação a partir de sistemas de informação geográfica, mas é, sobretudo, resultado 
da experiência empírica adquirida.   Na tentativa de perceber a dinâmica que se pode criar 
com a paisagem, nomeadamente através das vistas. 

A aprendizagem do sítio como um todo permite estabelecer uma proposta ajustada 
ao território e às necessidades da comunidade. A proposta procura  evidenciar as 
potencialidades do território, servindo as pessoas e o ecosistema. As soluções de 
planeamento e projeto e as soluções técnicas apresentadas para a conceção desta nova 
via de comunicação, tiram partido da condição biofísica favorável, criando oportunidades de 
recreio, lazer, contemplação, conexão e socialização. Respondendo à multifuncionalidade 
que se pretende obter deste espaço, na perspetiva de dinamizar o concelho e promover o 
aumento da qualidade de vida da comunidade.  

Palavras chave: Paisagem, Ecovia, Conexão,  Vistas, Linha de água, 
Multifuncionalidade, Experiência. 
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Abstract

The present report describes the study for the implementation of a greenway in Vila do 
Conde, Oporto district. The purpose of this study is a project presentation, which main 
objective is the connection of two point, the Centro de Investigação em Biodiversidade e 
Recursos Genéticos (CIBIO) located in Vairão, and the metropolitan station in Varziela. In 
addition, it predicts the greenway follows a water line, the Ribeira da Granja, which born in a 
hill near CIBIO and flows into the Rio Ave’s mouth, Lugar da Granja. The existent biophysical 
condition allows the greenway’s extension, towards to Rio Ave’s mouth. This condition 
promotes the greenway affirmation, as a way to approximate the city to the countryside. 

The connection infrastructure, is stablished on a rural environmental and opened to a lot of 
opportunities, provided by the inherent landscape. Thus, the plan to the future greenway, 
will be thought beyond a simple connection between two points.  It deserves a reflection 
about the future thematic, such as the function of the greenways, the recovery of the water 
lines and the riparian gallery, the micro mobility and the relationship of the infrastructure 
with the landscape, namely in terms of the views and the dynamics that can be created with 
history of the landscape.  

For this reason, the study of the landscape assumes a decisive role so that the greenway can 
be comprehensive and not a simply cycle path. Therefore, the well-being of the community 
must be attended to without losing sight of the opportunities that the landscape creates. 
Analytical work develops on a general territory scale and on a greenway’s influence area, 
previously defined by criteria closely related to the experience of the local. The detailed 
knowledge results, precisely, from the theoretical research and from research based on 
geographic information systems, but it is, above all, the result of the empirical experience 
acquired. 

Learning the local as a whole, allow to establish a proposal adjusted to the territory and to 
the needs of the population, increasing harmony and adding value to the landscape. The 
proposal, naturally, seeks to highlight the potential of the territory, in a register to promote 
biodiversity. In this way, it is worth highlighting the appreciation of the riparian gallery and 
the preservation and restoration of architectural and landscape patrimony, associated with 
the water line or adjacent to its riverside, integrating the cycle path. The planning solutions 
and the technical solutions presented for the design of this new communication route, 
take advantage of the favourable biophysical condition, where creates opportunities for 
recreation, leisure, contemplation, connection and socialization. Now, these characteristics 
respond, to the multifunctionality that is intended to be achieved with this space, in the 
perspective of dynamizing the country and promoting the increase in the quality of life of 
the community. 

Keywords: landscape, greenway, connection, views, waterline, multifunctionality, 
livingness. 
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Introdução

Contextualização do exercício

O presente relatório sintetiza o trabalho desenvolvido em contexto de estágio curricular. 
O estágio foi realizado na Câmara Municipal de Vila do Conde, no período compreendido 
entre 7 de janeiro e 30 de junho de 2020. O tema desenvolvido, “Projeto da Ecovia da 
Ribeira da Granja, Vila do Conde - Estudo prévio de Arquitetura Paisagista”, exprime o 
estudo para a implantação de uma ecovia e o reconhecimento do novo corredor ecológico 
da Ribeira da Granja. Um dos objetos de estudo é uma linha de água, afeta a 4 freguesias, 
que nasce em Vairão e desagua na foz do Rio Ave, no Lugar da Granja, em Azurara. 

A premissa inicial é estabelecer a conectividade, em modo suave, entre o Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), em Vairão, e a estação 
de Metro da Varziela, Árvore. No entanto, entende-se ser pertinente alargar a influência 
deste eixo, criando relações com a envolvente, a fim de agregar e captar novos e diferentes 
públicos.  

Neste sentido, a ecovia da Ribeira da Granja deverá estabelecer-se como uma infraestrutura 
estratégica do ponto de vista da mobilidade sustentável, numa perspetiva intermodal ou 
na deslocação casa-trabalho/outros. Ainda que, na mobilidade em espaço rural, existam 
particularidades inerentes ao contexto, são estabelecidos paralelismos com estudos e 
resultados apurados acerca da mobilidade em meio urbano. 

Figura 1 - Enquadramento do exercício
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Será ainda explorado o seu potencial recreativo e turístico, em particular na conexão dos 
Caminhos de Santiago, do interior e da costa, assim como, um meio de promoção do 
contacto com a natureza e de fruição da paisagem. A multifuncionalidade do percurso fará 
emergir a memória do local através do restauro dos apontamentos de património cultural, 
arquitetónico e natural associado à linha de água ou adjacente às suas margens. 

Acresce a requalificação da galeria ripícola que aportará benefícios para a paisagem, em 
geral, na promoção da biodiversidade e em particular, no incremento da fauna e da flora 
afeta à linha de água.  

Ao entendimento do que será o projeto é imperativo agregar o conhecimento do sítio. O 
processo de análise deve focar-se na aprendizagem das partes que compõe a paisagem, 
tendo como objetivo a compreensão do espaço como um todo. Atingindo este conhecimento, 
reúnem-se condições fundamentais na tomada de decisão e torna-se mais fácil selecionar 
os caminhos que permitem chegar à ideia pensada para determinado espaço. 

A construção da ideia é um processo dinâmico, implica fazer e refazer inúmeras vezes 
e requer o apoio constante naquilo que foi sintetizado na fase de análise. Neste sentido, 
procurou-se o maior e melhor conhecimento sobre funcionamento da paisagem em estudo 
para que mais facilmente se tomem decisões que a potenciem. 

Metodologia

Este trabalho desenvolve-se em três fases: análise, síntese e proposta. O processo inicia-
se com etapa mais complexa, a fase de análise. Neste caso particular, o estudo foi realizado 
à escala do concelho - a escala abrangente - e à escala da influência da ecovia - a escala 
restritiva. 

Este exercício começa com a pesquisa teórica direcionada ao concelho de Vila do Conde, 
sempre acompanhada pela elaboração e análise de mapas em contexto de SIG. É construída 

Figura 2 - Metodologia geral
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através da dimensão espacial, ou seja, em função da análise biofísica e sociocultural.  A 
análise biofísica corresponde à análise de variáveis que não estão diretamente relacionadas 
com o homem são, sobretudo, resultado das características naturais do território, incluem 
o relevo, o clima, a hidrografia, entre outras. Por outro lado, as variáveis socioculturais, 
são consequência da ação antrópica. A ocupação do solo, a rede viária e as cartas de 
património são alguns exemplos destas variáveis. 

A análise restritiva, focada numa área criteriosamente definida, é desenvolvida em três 
dimensões. A dimensão histórica, espacial e temporal. A dimensão espacial é realizada 
à semelhança do que é feito na análise ao concelho, distinguindo-se pelas variáveis 
acrescentadas e pelo nível de profundidade do estudo.  A dimensão histórica procura as 
marcas deixadas no território, algo que é fundamental na preservação ou recuperação 
da memória do local. Por último, a dimensão temporal percebe as transformações da 
paisagem ao longo do tempo. 

O estudo da área de influência, elaborado com a pesquisa teórica, é complementado com 
algo fundamental, a experiência empírica. Permite perceber, corrigir e enfatizar alguns dos 
mapas e dos dados recolhidos. Acrescenta aquilo que está por de trás de um mapa, de 
uma fotografia ou de um gráfico, mostra tudo aquilo que não conseguimos ver a partir do 
computador. 

A seguir, a análise dá lugar ao diagnóstico e síntese, fase em que se formaliza as questões 
levantadas no estudo anterior.  Adquirido o conhecimento do sítio, importa confrontá-lo 
com o entendimento do projeto, ou seja, aquilo que queremos projetar.  O confronto da 
ideia com as características do local põe a nu as fragilidades e as potencialidades do 
espaço em função dessa mesma ideia. Em suma, com o confronto surgem os problemas 
à implementação de um programa e definem-se objetivos que os possam eliminar ou 
contornar. 

Na última parte do relatório ocorre a junção da ideia com os problemas e objetivos, 
transformando este confronto num desenho que o resolve. Com esta última etapa surge a 
proposta, é apresentado o plano, acompanhado por conjunto de estratégias que satisfazem 
e fundamentam o programa, eliminando os obstáculos identificadas na segunda fase. Para 
além do plano há, ainda, lugar para a pormenorização de pontos determinantes no sucesso 
do projeto.
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Problemática: Enquadramento teórico

A função de uma ecovia 

O termo ecovia surge associado a conceitos relacionados com a preservação e a 
conexão de parques e jardins, contrariando a fragmentação de habitats, em benefício da 
biodiversidade. Assim, a sua origem remonta às primeiras preocupações com a ecologia 
da paisagem esta, muito associada, numa fase inicial, aquilo que hoje conhecemos como 
corredor verde. 

A humanização do termo ecovia começa, mais tarde, com a associação às pistas clicáveis. 
De qualquer forma, o termo ecovia ficará sempre associado a uma estrutura que serve o 
utilizador e o ecossistema. São infraestruturas que ajudam a proteger e a restabelecer as 
funcionalidades naturais dos ecossistemas e proporcionam a base para o desenvolvimento 
futuro (Benedict & McMahon, 2001). Os mesmos autores dizem que as ecovias providenciam 
benefícios e funções ecológicas, sociais e económicas, como: 

• Enriquecimento do habitat; 

• Manutenção dos processos paisagísticos naturais; 

• Não emissões de gases poluentes e lixiviação de produtos que poderão afetar os  
recursos hídricos; 

• Aumento da criação de atividades recreativas e de lazer; 

• Melhoria na conexão e na forma de estar da população para com a Natureza; 

• Melhor saúde e bem-estar dos indivíduos; 

• Valorização económica do local.  

As ecovias são “vias de comunicação reservadas exclusivamente a deslocações não-
motorizadas, desenvolvidas de maneira integrada, melhorando a qualidade de vida 
e do ambiente da área envolvente. Estas vias devem satisfazer padrões de largura, 
declive e superfície para garantir a sua fácil utilização, sem riscos para os utilizadores 
independentemente do seu grau de mobilidade.”  Declaração de Lille, 2000. Apresentam-
se como estruturas de conexão apoiadas nos modos suaves de mobilidade, mas são muito 
mais que isso. As ecovias são capazes de dinamizar e dar a conhecer um concelho e uma 
região. Os seus princípios, apoiados na sustentabilidade, na promoção da biodiversidade 
e nos serviços da paisagem, permitem que a infraestrutura explore, de forma consciente, o 
melhor que o território nos pode dar. 

Para atingir o sucesso esperado é necessária uma reflexão profunda sobre a paisagem 
inerente. É necessário pensar em muito mais do que no caminho para pessoas. É necessário 
pensar na água, no relevo, nas vistas, na continuidade, na criação de corredores verdes 
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que se associam a outras áreas. No fundo deve ser criada uma estrutura que respeita a 
condição biofísica do lugar. Aspetos importantes a considerar para a criação de ecovias 
(Southampton Government, 1999): 

•  Acessos públicos e comunitários já existentes; 

• Existência de parques ou espaços abertos ou terrenos agrícolas que possam estar 
protegidos; 

• Áreas naturais significativas; 

• Aldeias e centros das mesmas bem definidos; 

• Áreas panorâmicas significativas; 

• Áreas históricas significativas; 

• Existência de transporte público; 

• Apoios, financiamento e mecanismos de regulação públicos.  

O caminho das pessoas tem de ser atrativo, convidativo e confortável para que todo o 
trabalho de enquadramento que a ecovia merece, possa ser aproveitado na sua máxima 
expressão. O percurso deve ser conhecido como eficiente para  satisfazer os vários tipos 
de uso que possam surgir. As ecovias devem assumir a multifuncionalidade como uma das 
suas características.

Características fundamentais a que a rede ciclável deve obedecer (Austroads, 2011 e 
Crow, 2007): 

Segurança – Deve ser minimizado o número de pontos de conflito entre ciclistas e o tráfego 
motorizado, sendo os pontos de conflito as interseções. 

Coerência e objetividade – A rede deve ligar as principais origens e destinos das viagens, 
de forma contínua e direta, minimizando eventuais quebras. A rede de percursos deve ser 
facilmente percebida. 

Atratividade – Deve ter uma envolvente agradável. A associação de parque e jardins 
valoriza o percurso ciclável. 

Conforto – A escolha do pavimento é determinante. Os declives devem ser suaves, o desenho 
deve evitar manobras complicadas e minimizar o número de paragens e obstruções. 
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A recuperação de uma linha de água 

As linhas de água constituem um dos ecossistemas mais ricos e complexos do planeta. 
É essencial que a capacidade dos ecossistemas ribeirinhos seja preservada, para que 
funcione de forma diversificada e continue a prestar os seus serviços à paisagem e à 
comunidade. O que acontece atualmente é um total abandono de grande parte dos cursos 
de água. Este abandono e o estado degradado em que se encontram, são significado do 
esquecimento de benefícios passados. Os usos marginais acarretam problemas nefastos 
ao ecossistema ribeirinho muitas vezes irreversiveís. A má gestão dos recursos hídricos 
e a sobre-exploração dos benefícios e serviços fornecidos pelo ecossistema, feita pelo 
homem, tem contribuído para a degradação de muitos cursos de água. 

O mau estado de conservação das linhas de água promove: desequilíbrios ecológicos 
e como consequência a perda de habitats; o surgimento de infestantes e pragas e, 
consequentemente desequilíbrios da cadeia trófica; provoca alterações de caudal, 
originando cheias e inundações. A estes problemas juntam-se outros como as graves 
modificações ao nível da morfologia fluvial, qualidade da água, tipo e quantidade matéria 
orgânica e nutrientes. São várias as atividades humanas que podem provocar impactes 
negativos no sistema ribeirinho, destacam-se (Teiga, P., 2003):  

• Construção de barragens, albufeiras, açudes, represas, diques e pontes; 

• Entubação, canalização parcial ou total das linhas de água; 

• Linearização e regularização do leito e construção de infraestruturas; 

• Degradação da água com descargas de afluentes industriais, domésticos e agrícolas 
com tratamentos inadequados ou inexistentes, por via direta ou difusa; 

• Construção no leito de cheia de habitações ou outras estruturas edificadas; 

• Desproteção das margens ribeirinhas com ações de “limpeza” da vegetação ripícola;

• Deposição de entulhos nas margens; 

• Extração de inertes; 

• Redução do leito de cheia. 

Com a crescente degradação dos ecossistemas e zonas ribeirinhas surge a necessidade 
de um conceito de gestão de recursos hídricos que priorize, a a satisfação de usos e 
necessidades da comuindade, a prevenção de cheias e o controlo da erosão, mas também 
as necessidades hídricas dos ecossistemas fluviais. Esta nova abordagem implica a 
resolução em série de conflitos de compatibilização dos diferentes usos, afigurando-se 
como um dos grandes desafios para o futuro.  O investimento inicial na recuperação nunca 
será um investimento perdido, podendo catapultar-se num ganho imensurável. Principais 
operações de reabilitação (Teiga, 2014):
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• Corte e limpeza de infestantes e exóticas;

• Corte seletivo e poda de formação (Árvores e arbustos);

• Remoção de material lenhoso (leito e margens);

• Remoção de resíduos domésticos e entulhos;

• Modelação e estabilização de margens;

• Construção de micro e mini açudes;

• Construção de charcos.

Em relação à estabilização das margens é importante destacar duas técnicas: técnicas de 
estabilização tradicionais caracterizam-se pela utilização de material inerte e argamassas 
e representam técnicas muito rígidas e pouco flexíveis; as técnicas de estabilização 
naturais, assumem-se como base de construção, material vegetal vivo e, em algumas 
circunstâncias pode haver aproveitamento do material lenhoso presente no leito, de forma 
isolada ou combinando com materiais inertes. Representam técnicas flexíveis, de menor 
custo, assentes no processo de regeneração da paisagem.

É impossível abordar a recuperação de uma linha de água sem pensar na vegetação que 
a complementa e que confere inúmeros benefícios. O corredor ripícola designa os terrenos 
adjacentes às linhas de água incluindo as suas margens e a várzea, é neste corredor que 
se desenvolve a vegetação ripícola. A vegetação ripícola constitui um espaço biológico de 
elevada diversidade e demostra grande importância na regularização do ciclo hidrológico. 
A sua configuração quebra a violência das cheias e constitui a melhor proteção às várzeas, 
conseguindo ao mesmo tempo assegurar todos os benefícios da compartimentação. 
A vegetação marginal funciona como proteção mecânica e estabilizadora das margens 
dos rios contra o desgaste natural provocado pela corrente. Outra vantagem associada à 
presença de vegetação na margem é o efeito de filtragem, esta característica mantêm a 
manutenção da qualidade da água nos sistemas de água doce. A vegetação parcialmente 
imersa aumenta a diversidade de habitats e assegura condições de vida essenciais para 
determinada fauna.

As linhas de água são muitas vezes vistas como simples estruturas hidráulicas, a falta 
de conhecimento, principalmente, de quem atua nas margens, é preocupante. É difícil 
perceber a complexidade do sistema, por isso, é necessário consciencializar e promover 
as potencialidades deste ecossistema. Uma boa forma de o fazer pode ser promover o 
processo participativo na recuperação de cursos de água. Numa perspetiva mais efetiva, a 
promoção pode acontecer, tal como acontece noutros pontos do páis, através da associação 
da recuperação de linhas à construção de infraestruturas de mobilidade suave, com caráter 
lúdico e recreativo. Estas infraestruturas dinamizam, muitas vezes, o turismo no concelho 
e criam novas dinâmicas quem podem trazer retorno ao investimento.  
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A mobilidade suave 

O tema mobilidade tem surgido em força nos últimos anos. Segundo o McKinsey Center for 
Future Mobility, em 2019, 60% das viagens de automóvel são realizadas para percursos 
inferiores a oito quilómetros. Esta realidade tem despertado o interesse da comunidade 
e merece uma reflexão sobre o seu futuro. O predomínio crescente das deslocações em 
automóvel é conhecido. Tem implicações no aumento do consumo energético, no aumento 
de CO2 e outros poluentes, nos congestionamentos cada vez mais frequentes e no aumento 
de carros nas cidades que começam a não conseguir dar resposta ao fluxo automóvel. 
Este tipo de mobilidade é insustentável e influência negativamente a qualidade de vida da 
população em geral. Em sentido contrário, verifica-se a perda de peso das deslocações 
em transportes públicos e do “andar a pé”. Face a este cenário é fundamental promover e 
criar condições para que novas formas de mobilidade, mais sustentáveis, possam crescer.  

A mobilidade suave é um conceito em debate nos dias de hoje. São várias as entidades 
que têm vindo a despertar a consciência da comunidade para a importância da 
micromobilidade e da mobilidade ativa, dois conceitos que complementam o grande tema. 
O conceito mobilidade ativa é mais antigo e deduz a necessidade de esforço físico como 
andar a pé, de bicicleta, de patins ou skate. Tudo isto são modos de mobilidade ativa. 
A micromobilidade representa os meios de deslocação com acelerador elétrico. A grande 
vantagem desta alternativa, em comparação com o outro conceito, é o alcance em distância. 

A União Europeia tem-se empenhado na promoção dos modos suaves de deslocação 
nas viagens de curta e média distância, apelando diretamente à prática e incentivando 
os decisores políticos na aposta de infraestruturas com condições ótimas de conforto e 
segurança. O verdadeiro desafio para os operadores e autoridades públicas deve ser 
aumentar o uso desses modos suaves partilhados, tornando-os um componente regular 
da mobilidade diária para muitos cidadãos, em vez de apenas uma opção agradável para 
viagens ocasionais.  

O valor social e a importância da bicicleta, em algumas cidades começa a ter influência 
no funcionamento do sistema de mobilidade da cidade, pela adaptação que é necessária. 
Isto é fruto da promoção e da consciência ecológica e de sustentabilidade que vem sendo 
adquirida pelas sociedades. Ainda que lentamente, a imagem incontestável e soberana 
acerca da utilização do carro independentemente da distância a percorrer, torna-se mais 
frágil possibilitando a recetividade a outras alternativas.  Nas cidades, a bicicleta assume-
se como alternativa muito válida ao automóvel. É um meio de transporte não poluente, 
silencioso, acessível a todos e, com a evolução tecnológica, torna-a cada vez mais eficiente 
e cómoda. Estes argumentos são decisivos para que a recetividade da comunidade venha 
em crescendo. A juntar a isto se olharmos a um comparativo entre o carro e a bicicleta 
percebemos que a relação tempo-custo–benefício começa a tender para este meio de 
transporte. 
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Uma grande percentagem dos programas e das recomendações sobre sistemas de 
transportes urbanos apontam a bicicleta como uma das opções mais sustentáveis para 
deslocações de curta distância, incorporando-a não só no grupo de meios de transporte 
urbano, mas acima de tudo, dando-lhe um papel preponderante num dado segmento de 
distâncias a percorrer. Nos trajetos urbanos de curta distância (até 5km) é mais rápida do 
que o automóvel, sobretudo em situações de congestionamento. Como efeito, destaca-se 
a angariação de adeptos nas deslocações quotidianas para o local de trabalho ou escola.

 A bicicleta elétrica também deve ser tida em conta. Veio introduzir alterações à perspetiva de 
utilização da bicicleta sem motor. A condição física do utilizador deixa de ser determinante, 
permite relativizar os problemas associados aos desníveis e às cargas a transportar e, 
sobretudo, aumenta a área de influência das deslocações quotidianas para cerca de 15 
km. Por isso, o seu desenvolvimento tem vindo a ser largamente impulsionado em muitas 
cidades europeias.

 Os benefícios da mobilidade ativa e da micromobilidade são imensuráveis enquanto meio 
de transporte em viagens de curta ou longa distância, isoladamente ou combinado com 
outros modos de transporte (intermodalidade). A prática enquadrada nas deslocações 
do quotidiano, por desporto ou por recreio e lazer, contribui para a promoção da saúde 
pública e para a melhoria do ambiente urbano. Obtêm-se, relativamente a outros meios de 
transporte, consideráveis melhorias em termos ambientais, económicos e sociais. 

A promoção da micromobilidade e da mobilidade suave é fundamental para que a prática 
continue o seu crescimento. É fundamental que mais pessoas fiquem disponíveis a 
experimentar este tipo de mobilidade e tenhamos cada vez mais pessoas com sentido 
crítico no que diz respeito à mobilidade.  Esta promoção pode e deve ser feita através de 
políticas, mas é de medidas e obra que a comunidade necessita, esta será sempre a melhor 
forma para promover os modos suaves. É necessário criar condições para receber estes 
utilizadores. O investimento será certamente compensado com a satisfação e melhoria da 
qualidade de vida da comunidade.

Enquadrando esta temática na área de estudo, é necessário refletir sobre a mobilidade 
em contexto rural. Pode dizer-se que é altamente condicionada pela ocupação dispersa 
do território, acrescido de uma reduzida oferta de transporte público, isto implica o uso 
frequente do carro próprio como principal meio de deslocação. Os aglomerados rurais 
estão cada vez mais isolados e a tendência parece ser o meio rural afastar-se ainda mais da 
cidade onde estão concentrados os bens e os serviços que apoiam também esta franja da 
população. A criação de percursos cicláveis eficientes pode ser o caminho para combater 
o problema da dispersão e voltar a conectar a comunidade de um concelho. 

A mobilidade sustentável em modos suaves é uma realidade em diversas cidades mundiais, 
um dos grandes desafios deste estudo é torná-la eficiente em meio rural e conseguir a 
ligação campo-cidade. 
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O território: Análise

Caracterização geral do território

Enquadramento  

O concelho de Vila do Conde integra, o Distrito do Porto. Está inserido na Região Norte 
(NUT II), mais concretamente, na Área Metropolitana do Porto (NUT III). É limitado a norte 
pelo município da Póvoa de Varzim, a leste por Vila Nova de Famalicão e Trofa, a sul pela 
Maia e Matosinhos e a Oeste o limite é fixado pelo oceano Atlântico. O concelho com 149,03 
km² de área está subdividido em 21 freguesias. Os 18 km de praias fazem deste concelho 
um local de eleição de muitos portugueses na época balnear. Os Vilacondenses deparam-
se com uma dinâmica completamente diferente no Verão. A sua localização confere uma 
vantagem estratégica no contexto da região norte, aliada a importantes eixos viários, como 
a A28, a A7 ou a N13, que vincam a importância do concelho como polo industrial. No 
entanto, é nas atividades associadas ao setor primário que população encontra a principal 
fonte de rendimento. No seguimento deste dado, é importante enquadrar Vila do Conde na 
Bacia Leiteira Primária de Entre-Douro-e-Minho, onde é o segundo concelho, em 10, com 
mais explorações agropecuárias.  

Figura 4 - Enquadramento na Bacia 

Leiteira Primária do EDM

Figura 3 - Enquadramento do distrito

Figura 5 - Contextualização do Concelho de Vila do Conde
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Análise Biofísica

Clima 

O concelho está inserido numa região com clima temperado marítimo, fortemente 
influenciado pelo Oceano Atlântico. Caracteriza-se por temperaturas moderadas, com 
baixas amplitudes térmicas anuais e elevados níveis de pluviosidade, sobretudo no 
inverno. Os verões são suavizados pela brisa marítima, característica da costa ocidental 
de Portugal.  

Em Vila do Conde as temperaturas médias anuais rondam os 14ºC. O mês mais frio é 
janeiro, registando-se uma temperatura média de 9,4ºC e o mês mais quente é julho, com 
uma temperatura média de 19,0ºC. Em relação à precipitação os valores totais anuais 
oscilam entre os 1200 e os 1300 mm. A menor precipitação média mensal situa-se nos 
meses de julho e agosto. 

No que diz respeito aos ventos, a Estação meteorológica de Pedras Rubras regista 
velocidade média mais elevada a partir do Quadrante Sul. A velocidade média situa-se nos 
14 km/h. A influência marítima do Oceano Atlântico implica a predominância dos ventos 
vindos dos rumos Norte e Noroeste, durante o período estival. 
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Relevo 

A bacia hidrográfica onde o concelho se insere é imporatnte para descrever a sua orografia. 
O Rio Ave vagueia nas cotas mais elevadas junto à sua nascente, na Serra da Cabreira, as 
suas cabeceiras encontram-se a mais de 1000 metros de altitude. Os relevos acentuados 
vão-se dissipando ao longo do vale, até à plataforma litoral, em Vila do Conde.  O território 
do Município é predominantemente caracterizado por planícies e pequenos montes. 

As altitudes variam entre os 0 e os 234 metros e vão aumentando das freguesias do litoral 
para as freguesias do interior. Assim, as freguesias de Vila do Conde, Azurara, Árvore, 
Mindelo, Vila Chã e Labruge situam-se entre os 0 e os 30 metros de altitude, enquanto 
que as freguesias de Guilhabreu (Monte de Santa Eufémia - 234 m), Bagunte (Monte da 
Cividade - 206 m) e Fornelo (Monte Marão - 210 m) situam-se entre os 180 e os 234 metros 
de altitude. Grande parte do território do concelho está situado a abaixo dos 60 metros. 

O MDT1 serve para criar o mapa hipsométrico, organizado em classes de altitude.

 

1 Uma boa parte dos mapas da análise têm como base um modelo digital de tereno, construído a partir da cartografia de 
escala 1:5000 foi reamostrado para a resolução de 10 metros. 

Figura 6 - Mapa hipsométrico do concelho
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Hidrografia 

Vila do Conde integra uma área significativa da bacia hidrográfica do Ave, onde o Rio  Ave 
é o protagonista. Comparada com outras, é relativamente pequena, mas é abundante e 
em muito tem contribuído para as atividades humanas que aqui se foram desenvolvendo 
ao longo dos tempos. A agricultura, por relação com as características geomorfológica, 
climáticas e hidrográficas, encontrou neste vale o contexto ideal.  

O Rio Ave entra no concelho, no sentido nascente-poente, pela freguesia de Fornelo e 
Ferreiró e desagua no mar entre as freguesias de Azurara (margem esquerda) e Vila do 
Conde (margem direita). O Rio Este, o principal afluente no concelho, desagua na freguesia 
de Touguinha. A hidrografia de Vila do Conde é ainda enriquecida pelo Rio Onda e por 
outras linhas de água de menor dimensão.   

Figura 7 - Mapa de festos e talvegues do concelho

Linhas de festo

Rios
Linhas de água
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Declives 

O concelho de Vila do Conde desenvolve-se em declives suaves. As zonas mais declivosas 
estão concentradas a poente e nordeste, mais especificamente, nas margens dos rios Ave 
e Este e nas encostas acentuadas do Monte Marão, na freguesia de Fornelo, no Monte 
Stª. Eufémia, em Guilhabreu, e no Monte da Cividade, de Bagunte. A classe de declives 
predominante no concelho varia entre os 3 – 8%.  

A partir do MDT cria-se o mapa de declives, em percentagens. 

Figura 8 - Mapa de declives do concelho
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Análise sociocultural 

Mobilidade 

Relativamente à estrutura viária, Vila do Conde apresenta uma densa rede de eixos de 
comunicação, que se distribuem por todo o concelho. As autoestradas A28 (Porto-Caminha) 
e A7 (Póvoa de Varzim-Vila Pouca de Aguiar) atravessam o concelho assumindo o nível 
superior da rede. A ligação aos núcleos urbanos é alimentada pela N13 e ER206, através 
dos nós de ligação. 

As estradas nacionais e regionais destacam-se na segunda linha da hierarquia da rede 
viária, são 6 estradas. A complementar esta rede surgem as estradas e caminhos municipais 
e as vias não classificadas, ou seja, ruas, avenidas, caminhos rurais. Este terceiro nível é 
o mais próximo de grande parte da população, fazendo sobretudo a ligação das freguesias 
e dos diferentes núcleos populacionais. A infraestrutura ferroviária é definida pela linha B 
da rede de Metro do Porto, sucedendo à antiga Linha da Póvoa dos Comboios de Portugal.  

Figura 9 - Estrutura viária e ferroviária do concelho
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Ocupação do solo 

O mapa de ocupação do solo, destaca a Agricultura relativamente às restantes classes. 
Os espaços florestais apresentam-se de uma forma dispersa e fragmentada. Observa-
se um elevado interface Urbano/Floresta e Agrícola/Floresta. A análise da ocupação do 
solo, revela que 46 % do território concelhio apresenta ocupação agrícola, 30 % ocupação 
florestal, 21% são áreas sociais e as restantes classes representam menos de 2% do 
território 

Figura 10 - Ocupação e uso do solo do concelho (COS 18)
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A Paisagem
 
Caracterização da Paisagem

Entender a paisagem é perceber os elementos que a compõem, na sua individualidade e no 
seu conjunto. A paisagem é sistematizada pelos quatro componentes principais são eles, 
o relevo, coberto/uso do solo, elementos de água e as estruturas construídas (Farinha-
Marques,2014). Estas componentes servem de base para que se estabeleçam relações 
que permitem uniformizar e definir zonas que se assemelham nas suas características 
biofísicas e socioculturais, definindo o caracter da paisagem. 

Numa avaliação expedita e generalizada do concelho distinguem-se 5 grandes unidades 
de paisagem: a cidade consolidada; o urbano esparso; os rios e as suas margens; as áreas 
florestais; as áreas agricultadas. Estas unidades foram definidas em função da análise 
biofísica e sociocultural, através da sobreposição de mapas.  

Figura 11 - Principais componentes da paisagem
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Numa abordagem mais pormenorizada, aproximada aquilo que será a área de influência da 
ecovia, surge o entendimento das duas grandes unidades, segregadas pela A28. É certo 
que a construção desta autoestrada, e de outras, diz muito pouco sobre o entendimento da 
paisagem, uma vez que, a evolução da tecnologia e o surgimento do betão conferem maior 
flexibilidade e capacidade ao homem. Os gestos que o relevo e a hidrografia nos mostram 
começam a ser contrariados, tal como acontece aqui.  Ainda assim, serve para distanciar 
duas unidades na medida em que, se estabelece como uma barreira física e visual e acaba 
por desconstruir continuidade biofísica.  

Figura 12 - Unidades de paisagem, respetivamente, Cidade Consolidada, Urbano Esparso, Zona Forestal, Zona agricultada, 

Rios e Margens

Figura 13 - Mapa de uso e ocupação de solo da zona aproximada à área de influência da ecovia
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A unidade áreas agricultadas, caracteriza-se por se situar numa zona de altitude média, as 
cotas variam, sensivelmente, entre 30 e os 122,5 metros do alto da Capela de Santo Ovídio 
(Castro do Boi).  O coberto/uso do solo é formado por campos e bouças. Os campos, 
constituem as clareiras, são ocupados por culturas forrageiras, nomeadamente, o milho 
e o azevém.  As bouças, dentro de uma unidade com declives suaves, ocupam as zonas 
um pouco mais acidentadas. Destacam-se as bouças de eucalipto (Eucalyptus globulus) e 
pinheiro bravo (Pinus pinaster). Uma nota para a presença vigorosa o pinheiro manso (Pinus 
pinea), na Tapada da Amora, em Vairão. A relação dos campos e da bouça, estabelece o 
mosaico clareira-mata, algo que demostra o caracter da paisagem e um passado agrícola 
muito rico. 

Em relação às estruturas construídas a paisagem dá conta de vias com grande carga 
histórica como a Via Veteris e a Karraria Antiqua. São vias, que ao contrário da A28, dão 
conta do entendimento da paisagem. Além das vias destacam-se obviamente os núcleos 
rurais que acabam por acompanhar algumas das principais vias de comunicação do 
concelho. Dentro destes núcleos rurais evidenciam-se os aglomerados vernáculos. Em 
Fajozes, marcados pelas grandes casas de lavoura que se apresentam como o testemunho 
da agricultura que se desenvolveu num dos solos mais ricos do país. Impõem-se como um 
ponto de interesse e como forma de manter a memoria de uma paisagem em extinção. 
Em Vairão, sobressaem os grandes muros de pedra que compartimentam os campos e as 
bouças. Dar conta ainda, do aglomerado vernáculo, na zona do Largo de Vilarinho, muito 
relevante na história do concelho.  

Figura 14 - Composição da paisagem - Unidade Zonas Agricultadas Figura 15 - Contextualização da Unidade Zonas 

Agricultadas
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No que diz respeito à unidade urbano esparso, esta situa-se numa zona de baixa altitude, 
varia entre 0 - 30 metros. De notar a bacia hidrográfica, comum às duas unidades, da Ribeira 
da Granja, o seu vale serve de elemento que distancia as duas unidades. Nesta unidade o 
vale é mais encaixado em comparação com o que acontece na unidade áreas agricultadas. 
Este facto relaciona-se diretamente com a amplitude das vistas, consideravelmente maior 
na unidade a nascente da A28. 

Em relação ao coberto/uso do solo, ainda que pareça ser o mesmo, com zonas fechadas 
constituídas pelas bouças de eucalipto e pinheiro bravo, e zonas abertas formadas pelos 
campos, o mosaico campo-bouça praticamente desaparece. Passa a existir menos área 
de bouça e os campos são mais pequenos, o mosaico perde a imponência que apresenta 
na unidade anterior. 

Nas estruturas construídas a indústria passa a fazer parte da composição, a zona industrial 
da Varziela mostra todo o seu vigor. Para além disto, há um grande aumento da densidade 
elementos construídos, em Árvore encontramos uma zona que pode ser considerada como 
periurbana dada a densidade populacional e de edificado. 

 Numa unidade marcada pela orla costeira torna-se indispensável falar do oceano,das praias 
e dunas, pela influência que imprimem. Importa não esquecer um dos ex-libris do concelho, 
a Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de 
Mindelo, apesar da distância a interação com a ecovia é possível. 

Figura 16 - Composição da paisagem - Unidade Urbano Esparso Figura 17 - Contextualização da Unidade 

Urbano Esparso
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Qualidade sensorial da Paisagem

No contexto deste estudo, importa realizar uma avaliação, ainda que superficial, acerca 
da qualidade visual da paisagem.  “A avaliação da qualidade sensorial da paisagem faz 
uso de quatro componentes paisagísticos principais (relevo; vegetação; elementos de 
água e estruturas construídas) e de três atributos de qualidade sensorial da paisagem – 
ordem, diversidade e valor cénico.” (Farinha-Marques 2014, citando Ching 1986, Smardo 
et al. 1986, Câmara 1987, Higuchi 1988, Sanoff 1991, Daniel 2001). A ordem relata a 
harmonia da paisagem, é a expressão sensorial da organização e regularidade espacial 
que se estabelece entre os elementos principais de determinada unidade paisagística. A 
diversidade da paisagem é a quantidade de elementos paisagísticos principais (relevo, 
vegetação, água e construções), bem como a variedade tipológica que pode ser encontrada 
em cada um deles. O valor cénico da paisagem corresponde ao impacto sensorial imediato 
criado por determinada unidade de paisagem no observador (Farinha-Marques.2014).  
A avaliação deve ser feita atribuindo um valor qualitativo que varia entre 1 e -1, a cada 
atributo de qualidade sensorial. Assim, (1) - elevado, (0) – médio e (-1) – baixo. Em relação 
a qualidade visual da paisagem, varia entre os valores de Elevada a Baixa: Elevada ≥ 2; 
Média ≥ -1; Baixa ≥ - 3 (Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila do Conde – Estudos 
Setoriais Análise Biofísica, Ambiental e Paisagística, 2017). 

Para que esta avaliação possa ser mais precisa, é relevante identificar os tipos de 
paisagem que compõem e determinam o carácter distinto de cada unidade. “Os tipos de 
paisagem são as unidades paisagísticas mínimas, específicas de um determinado território 
e para uma determinada escala de abordagem, que decorrem da análise e interpretação 
pormenorizada dos componentes da paisagem...” (Revisão do Plano Diretor Municipal de 
Vila do Conde - Estudos Setoriais Análise Biofísica, Ambiental e Paisagística, 2017).Foram 
identificados nove tipos de paisagem: oceano; praias e dunas; campos; bouças; linhas de 
água; aglomerados vernáculos; urbano; indústria; vias de comunicação;  

A Unidade Áreas Agricultadas é composta 6 tipos de paisagem. São eles: bouças; campos; 
aglomeradas vernáculos; urbano; linhas de água; e vias de comunicação. No parâmetro 
diversidade foi atribuído o valor 1, na ordem foi atribuído o valor -1 e no valor cénico foi 
atribuído o valor 0. Com isto, esta unidade fica conotada como de qualidade sensorial 
média, uma vez que o resultado da soma dos parâmetros de avalição é 0.

A Unidade Urbano Esparso, é composta 9 tipos de paisagem.  Juntam-se aos mencionados 
anteriormente, a indústria, o oceano e as praias e dunas.  A diversidade é maior na paisagem 
a poente da A28, no entanto, a forma como os tipos de paisagem se relacionam entre si 
é menos articulada e harmoniosa, comparativamente ao que acontece na outra unidade. 
A falta de ordem pode levar a que a paisagem seja vista com caótica. No parâmetro 
diversidade foi atribuído o valor 0, na ordem foi atribuído o valor 1 e no valor cénico foi 
atribuído o valor 1. O resultado desta avaliação é 2, logo, caracteriza-se como uma unidade 
com qualidade sensorial elevada.
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A área de influência
 
Limite da área de influência 

A área de influência corresponde à área que influência ou pode influenciar, direta ou 
indiretamente, no contexto histórico, biofísico ou sensorial, a ecovia. A visão é o ponto de 
partida para a delimitação desta área e é conseguida com a união de 3 componentes, a 
bacia visual com base na modelação do terreno, a bacia visual com base em fotografias 
e na experiência sensorial e elementos de valor acrescentado. A primeira componente 
é conferida por um mapa gerado em contexto SIG, no programa ArcGis, utilizando do 
comando “viewshed”.  Este comando cria um ficheiro “raster” que identifica o que é visível 
a partir de determinado ponto ou conjunto de pontos (linha). 

O processo iniciasse com a criação do Modelo Digital de Terreno (MDT), através das curvas 
de nível e pontos cotados, ao MDT juntasse a linha ou ponto de referência a partir do qual 
se quer realizar o estudo, neste caso particular, a linha de água, pela expectativa de que a 
ecovia acompanhe sempre a linha de água, deste processo resulta um mapa que mostra a 
área que se consegue ver a partir da ribeira. 

Em seguida, falamos na segunda componente, é resultado, sobretudo, de muitos 
quilómetros percorridos junto à linha de água e da análise de algumas fotografias. Com 
o mapa de vistas baseado na modelação de terreno o trabalho que se segue é ajustar o 
seu limite e introduzir os elementos verticais (floresta, elementos construídos), que não 
entram no processo anterior, mas são determinantes na definição de um limite de influência 
baseado na visão. Os elementos verticais vão fazer a área diminuir e vão aproximar a 
delimitação aquilo que é o conceito de bacia visual. 

Por último, à área já delimitada juntam-se 3 zonas distintas que irão acrescentar valor á 
área de influência, são elas a zona do Mosteiro de Vairão, faz sentido pelo seu contexto na 
história do concelho e faz ainda mais sentido sem pensarmos que no extremo oposto da 
área temos o Convento de São Francisco, portanto, a área de influência fica delimitada, a 
nascente e poente, por dois elementos bastante fortes no contexto histórico do concelho. A 
segunda área que se une, é o núcleo habitacional da freguesia de Fajozes, pela antiguidade 
e pela marca que deixa na paisagem através das muitas casas de lavoura\. A poente junta-
se a terceira e última área, junto ao estaleiro naval, está previsto a criação de uma ponte 
pedonal que atravessa o rio, ligando a cidade à freguesia de Azurara. No contexto do 
trabalho desenvolvido esta ligação é muito mais que a ligação das duas margens do rio, é 
a possibilidade de dar continuidade a uma ecovia que parte do meio rural e pode entra na 
cidade. 

Em suma, pode dizer-se que a área de influência é um buffer linha de água, com distância 
variável e uma forte componente subjetiva. Uma vez que, resulta da experiência empírica 
adquirida que poderá ser diferente de pessoa para pessoa. A objetividade do processo está 
no conceito, apoiado no sentido da visão. 
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Figura 18 - Zona de visibilidade a partir da linha de água, com base no MDT

Figura 20 - Limite da área de influência da ecovia

Figura 19 - Limite apoiado no conceiro de bacia visual, ao qual se reune as zonas de valor acrescentado 
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Análise biofísica 

Relevo 

Na área de influência da ecovia, o relevo varia entre a cota 0, onde desagua a ribeira da 
Granja, e a cota 122,5, no alto da capela de Santo Ovídio (Castro do Boi), o ponto mais 
alto desta área. 

A A28 pode ser um ponto de referência na descrição do relevo porque atravessa área, 
aproximadamente, a meio, encontrando cenários distintos a nascente e a poente.  A poente, 
até ao ponto de interseção da linha de água com a A28, a elevação varia entre 0 e 22,5 
metros. A nascente encontramos uma zona mais acidentada, uma vez que, a elevação 
varia entre 22,5 e 122,5 metros (Castro do Boi). Dentro desta zona destaca-se a freguesia 
de Vairão, a nascente da estrada nacional 306. Da A28 até à N306, a elevação varia entre 
22,5 e os 67,5 metros, cota da estrada na zona de interseção com a linha de água. Importa 
referir a cota dos pontos de ligação, a estação de metro da Varziela (17,5 metros) e o CIBIO 
(100 metros).  

As maiores altitudes, encontradas em Vairão, vão-se dissipando até à cota 0, na foz do 
rio Ave. Pode dizer-se que a supressão da elevação ocorre em três fases. A primeira fase 
é a mais agressiva, a variação da elevação é abrupta do CIBIO e do castro do Boi até à 
N306. Numa segunda fase, a elevação vai se dissipando de forma constante até à A28, são 
vencidos 40 metros de altitude neste troço. Por último, a fase mais suave verifica-se entre 
a A28 e a foz do rio Ave, onde se anula a diferença de 20 metros de elevação. 

Figura 21 - Mapa hipsométrico da área de influência da ecovia
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Hidrografia  

A linha de água mais expressiva na área de influência é precisamente a Ribeira da Granja. 
Com uma extensão de, aproximadamente, 7km, a linha de água nasce algures no monte 
do CIBIO / Tapada da Amora e desagua na foz do Rio Ave. Este curso de água é abastecido 
por outras linhas de água com menor expressão. 

• Configuração 

Em relação à configuração da Ribeira da Granja, importa falar da largura do leito, da 
profundidade, do seu aspeto, dando conta do seu estado (a céu aberto ou enterrada).  
A largura do leito vai aumentando gradualmente á medida que se desce até à foz. Da 
nascente até à A28 apresenta uma largura que varia entre os 0.5 e 1 metro, tal como 
acontece em relação à variação da profundidade. Na distância compreendida entre a 
autoestrada e a N13, a largura do curso de água varia entre 1 e 2 metros, já a profundidade 
é aproximadamente 1-1,5 metros. A partir daqui a profundidade ronda os 2-3 metros e a 
largura do leito vai aumentando dos 2 aos 6 metros da zona em que desagua no Rio Ave. 

Muito por culpa a intensa ocupação agrícola a linha de água encontra-se enterrada em 
alguns troços ao longo da sua extensão, forma indevida e sem prestar contas. Isto acontece 
quando atravessa alguns campos agrícolas em Fajozes. Há ainda um momento distinto em 
que a linha de água desaparece, as instalações do INIAV encontram-se na zona do fluxo 
natural da água, portanto a linha estará entubada e enterrada neste local. 

Figura 22 - Bacia hidrográfica da área de influência da ecovia



39FCUP

Projeto da Ecovia da Ribeira da Granja, Vila do Conde | Estudo Prévio de Arquitetura Paisagista

• Estruturas construídas 

Os elementos construídos identificados ao longo da linha de água são: os muros de alvenaria 
pedra que confinam e conduzem a água, estão associados ao caracter agrícola da margem, 
uma vez que, terão sido construídos para ganhar terreno para a prática; as azenhas ou 
moinhos, estruturas já desativadas e algumas desenquadradas devido às alterações que o 
canal foi sofrendo ao longo dos anos; estruturas em granito de enquadramento e condução 
da água; o tanque na freguesia de Fajozes; a fonte junto à EN306, em Vairão; e as argolas 
de betão que servem para entubar e enterrar o curso de água. 

Figura 23 - Análise da Ribeira da Granja

Figura 24 - Ribeira com margens 

instáveis

Figura 25 - Ribeira murada Figura 26 - Máxima lagura e 

profundidade da ribeira
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• Vegetação 

O que resta da galeria ripícola ao longo do curso de água são pequenos vestígios, no 
que toca á vegetação mais evidente vislumbram-se algumas barrozeiras pretas (Salix 
atrocinerea), borrazeiras brancas (Salix salviifolia) choupos (Populus nigra) e sabugueiros 
(Sambucus nigra). À exceção das zonas adjacentes a bouças, onde a vegetação se 
mostra mais evidente, ainda que muito marcada por silvas (Rubus ulmifolius), a linha de 
água encontra-se despida de vegetação arbórea-arbustiva. Destaque para a presença de 
invasoras como a cana (Arundo donax), cortadeira (Cortaderia selloana) e erva da fortuna.  

Figura 30 - Silvados

Figura 27 - Azenha

Figura 31 - Vegetação em crescimento 

na margem da ribeira

Figura 28 - Estrutura de condução da 

água em granito

Figura 32 - Vestígios da galeria ripícola

Figura 29 - Estrutura de  regadio granito
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Declives 

A zona mais declivosa coincide com a zona onde o relevo é mais expressivo e irregular, 
falamos da zona nascente à N306, em Vairão. Na restante área de influência, domina a 
classe de declives 0-3 %, a zona menos acidentada é intensamente agricultada e integra 
a freguesia de Fajozes. Ao longo do vale onde se encaixa a linha de água vão surgindo 
zonas declivosas, no entanto, a área de proximidade do leito é percorrível sem nunca 
ultrapassar 6% de inclinação. 

Orientação das encostas 

As encostas podem estar orientadas a norte, sul, este ou oeste. As vertentes orientadas 
a norte e este serão mais húmidas, comparativamente com as vertentes orientadas a sul 
e oeste que serão mais quentes. Entende-se a presença de um vale pela orientação das 
encostas, e percetível que o vale é mais encaixado no lado poente da autoestrada. Isto 
percebe-se porque no lado nascente da A28 a orientação das encostas é mais difusa, se 
o vale fosse tao encaixado como a poente, a maioria da maioria das encostas estariam 
orientadas a norte. estariam orientadas a norte. A margem sul da linha de água é mais 
húmida, as vertentes estão orientadas sobretudo a norte e este. Na margem oposta as 
vertentes estão orientadas, em grande maioria, a oeste e sul.  

A partir do MDT cria-se o mapa de orientação das encostas.  

Figura 33 - Mapa de declives da área de influência da ecovia
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Análise sociocultural 

Demografia 

O modelo de fixação da população pode ser criado a partir das principias estradas do 
concelho, é uma evidência o facto dos núcleos rurais se estabelecerem aos longo destes 
eixos. Segundo os Censos 2011, das freguesias afetas à linha de água, Fajozes é a menos 
habitada, são 1425 habitantes. A freguesia mais habitada é Árvore, com 5196 habitantes, 
este número é escalado pelo núcleo urbano em Areia. No total, as freguesias afetas à 
futura ecovia contam com 13890 habitantes. 

Figura 34 - Mapa da orientação das encostas da área de influência da ecovia

Figura 35 - Contextualização demográfica da área de influência da ecovia
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Mobilidade  

A área de estudo é influenciada por vias de comunicação importantes na dinâmica do 
concelho, desde logo a A28, mas também pela N13, N104, N306 e a N318. As vias de 
maior proximidade com a área de influência da ecovia são os caminhos municipais e 
caminhos rurais. Estes caminhos de proximidade são pavimentados em cubo de granito, 
são muito estreitos o que inviabiliza a presença de passeios. São caminhos que não 
estão preparados para receber peões, muito menos ciclistas, em segurança. Interessa 
dar conta da passagem da linha de metro na área de influência. As estações de metro 
mais relevantes para o estudo em questão são as estações de Metro da Varziela, Árvore 
e Espaço Natureza. 

Ocupação do solo 

Com base na carta de ocupação do solo de 2018, verifica-se que a ocupação dominante é 
a ocupação agrícola, dominada pelas culturas de sequeiro e regadio. O eucalipto domina a 
floresta do território do concelho em geral, apesar de encontrar aqui outros tipos de bouças, 
esta zona não é exceção. De notar a presença da indústria como território artificializado e 
ainda o núcleo urbano em Areia.  

Figura 36 - Estrutura viária e ferroviária da área de influência da ecovia
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Património 

O património arquitetónico, arqueológico e natural presente neste território testemunha 
a riqueza do concelho. Há a destacar: o património religioso, nomeadamente as igrejas 
paroquiais, mas sobretudo o Mosteiro de São Salvador de Vairão e a Igreja e Convento 
de são Francisco, em Azurara; as casas de lavoura e as casas de quinta; as azenhas e 
moinhos; e os muros de alvenaria de pedra. O património natural mais relevante em todo o 
concelho e que certamente terá influência na ecovia é a Paisagem Protegida Regional do 
Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo. 

Figura 37 - Ocupação e uso do solo da área de influência da ecovia

Figura 38 - Identificação do património presente na área de influência da ecovia

Muros de granito
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Análise Empírica: A interpretação direta da paisagem 

O desenvolvimento e a difusão dos Sistemas de Informação Geográfica marcaram um 
novo rumo nos estudos de interpretação e avaliação da paisagem. A sua capacidade de 
armazenamento e a forma como se estabelecem relações a partir dessa informação, é de 
inegável utilidade na caracterização e avaliação paisagem, a sua objetividade em muito 
tem contribuído para aquilo que é hoje o estudo da paisagem. 

Ainda assim, e apesar de todas as vantagens associadas à utilização dos SIG, importa 
salientar que a interpretação direta da paisagem não tem substituto neste renovado processo 
de estudo. “Paisagem é assim um conceito que reflete sobre a perceção, experiência e 
vivência do espaço que usamos num determinado momento e num determinado lugar. É 
a apreensão ou manifestação sensorial da materialidade espacial, biofísica e cultural que 
nos integra e envolve, do seu metabolismo e qualidades ecológicas, estéticas, funcionais, 
sociais, económicas. Paisagem é deste modo informação e vivência que enquadra e define 
a nossa qualidade de vida.” (Farinha-Marques,2014). 

Embora as características básicas sejam determinadas por fatores biofísicos, a paisagem 
existe porque existe um observador. Cada um de nós reage em função das associações 
que estabelece, influenciado pelos próprios valores. Diferentes paisagens vão evocar 
diversos sentimentos em diferentes observadores porque paisagem é a perceção sensorial 
que cada um desenvolvem sobre o espaço que vivencia (Farinha-Marques, 2014). 

Apesar da inovação, sentir a paisagem é algo que faz parte da metodologia deste trabalho. 
O conhecimento do sítio permite afirmar que a verdade de uma imagem, vídeo, mapa ou 
cartograma não é a verdade que a experiência empírica desperta. Partindo deste princípio, 
o estudo prévio é conduzido em função da interpretação direta da paisagem. Percorridos 
vários quilómetros no local de estudo, fica o conhecimento do funcionamento do espaço 
como um todo e fica a experiência de cada porção de terra percorrida.  

Figura 39 - Trabalho de campo
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As várias visitas de campo foram realizadas com propósitos distintos, mas com o objetivo 
comum de complementar o conhecimento adquirido na análise teórica. Uma das primeiras 
visitas serviu para identificar os pontos de visibilidade, mais e menos interessantes, 
conseguidos, a partir da linha de água. Esta primeira visita serviu também para conhecer a 
paisagem na perspetiva do observador, permitiu sentir, experienciar e reter a paisagem. É 
importante salientar dois casos em que a perceção retida através do computador pode ser 
alterada quando se conhece o sítio. 

O caso 1 reflete sobre o impacto visual negativo das instalações do INIAV, na fotografia. Na 
realidade, este impacto aparente é muito mitigado quando se vivência, in loco, a paisagem. 
O enquadramento que as bouças lhe conferem, a composição campo-bouça, as vistas 
muito amplas, o som da fauna e da água a correr, faz-nos abstrair daquilo que é, em teoria, 
um elemento de rutura. O caso 2 visa o impacto visual negativo da A28 e da zona industrial. 
Neste caso, a sensação negativa com se fica a parir da imagem, é escalada quando se 
vivência a paisagem. Isto acontece por dois motivos: o barulho vindo da autoestrada; a 
transição brusca da experiência que a paisagem oferece.

Figura 42 - Caso 2. Impacto visual da A28 e da zona industrial Figura 43 - Caso 2. Paisagem que antecede o cenário 

anterior

Figura 40 - Caso 1. Enquadramento e envolvente do INIAV Figura 41 - Caso 1. Paisagem envolvente do INIAV
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Síntese e diagnóstico

Esta fase propõe e promove a reflexão sobre os factos absorvidos na análise e o grande 
objetivo deste estudo, o pensamento sobre implementação de uma ecovia. Os problemas 
e as oportunidades expõem questões que vão construindo o conceito da proposta.  

Problemas 

Intensa ocupação agrícola do vale 

A intensa ocupação agrícola no concelho está muito relacionada com a longa tradição 
na indústria agroalimentar. A atividade agrícola na proximidade de linhas de água implica 
sensibilidade e um conjunto de boas práticas, muitas vezes desconhecidas. São vários os 
problemas que advêm deste tipo de uso do solo, o desaparecimento da galeria ripícola 
e das sebes de compartimentação, contaminação das águas superficiais pelo uso de 
adubos e pesticidas, contaminação por chorumes do lençol freático, captações indevidas, 
descargas, e até, cobertura indevida da linha de água (ribeira entubada). Pode dizer-se que 
o grande problema é o conflito de interesses, na perspetiva do agricultor o mais importante 
é a rentabilidade do campo agrícola. 

Degradação da linha de água 

A degradação das linhas de água está claramente associada às atividades humanas 
indevidas, neste caso, o uso agrícola da margem é o grande causador de problemas. 

• Erosão das margens 

A erosão está associada a operações que potenciam o aumento da velocidade de 
escoamento. O desaparecimento da galeria ripícola potencia este problema, bem como 
ações humanas drásticas que promovem o encaixe do curso de água.

Figura 44 - Erosão da margem da ribeira Figura 45 - Margem ravinada da ribeira
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• Perfil e posição do canal 

O curso de água vem sofrendo alterações no seu aspeto e posição.  A posição do curso 
de água que se conhece a partir da Carta Militar de 1948 sofreu alterações que ficam 
comprovadas pelas azenhas/moinhos desenquadradas. As alterações do perfil, devem-se, 
sobretudo, à vontade de aumentar a parcela e a eficiência do campo agrícola.

• Ribeira entubada 

A ribeira entubada é uma situação que se verifica, deve-se à tentativa de aumentar o 
espaço útil do campo agrícola. Acontece em alguns troços da linha de água, em Fajozes. 
Apenas 5% da ribeira se encontra entubada. 

• Desaparecimento da galeria ripícola 

Neste caso, resulta de atividades humanas, através dos cortes desadequados. Verifica-se 
a permanência das etapas inicias da sucessão ecológica, onde se enquadram os silvados. 

Figura 46 - Alteração do fluxo de escoamento

Figura 48 - Ribeira entubada junto ao INIAV

Figura 47 - Ribeira encaixada

Figura 49 - Ribeira entubada junto ao Campo de Futebol de 

Fajozes
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Isto acarreta a degradação do coberto vegetal e impossibilita absorver os benefícios que a 
galeria ripícola aporta. 

• Resíduos domésticos e entulhos 

Este é um problema que existe, no entanto, neste caso particular não tem muito impacto. 
Ao longo de toda a extensão do curso de água surge algum lixo, num local muito próximo 
de uma zona de descarga agrícola, ao que tudo indica está associado a esse problema. E, 
num outro ponto, onde há obstrução do leito, verificando-se alguns resíduos domésticos 
acumulados.  

• Presença de exóticas e invasoras  

Os locais que requerem mais cuidado e preocupação pela presença destas espécies 
surgem depois de ultrapassada a N13, em direção à orla costeira. Pontualmente, vão 
aparecendo maciços, relativamente grandes, de cana (Arundo donax). 

Figura 51 - Vestígios de resíduos domésticos, ribeira poluída 

Figura 50 - Ausência de vegetação nas margens da ribeira
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• Descargas agrícolas e industriais  

Foram detetadas descargas em dois pontos específicos, muito próximos, um deles 
relacionado com uma descarga vinda da zona industrial. O outro, prende-se com a descarga 
de uma exploração pecuária.   

• Cheias/inundações 

Em alguns pontos, a dimensão do canal de escoamento é muito reduzida, a pouca expressão 
do canal implica que, com poucos mm de precipitação se chegue a uma situação de cheia, 
neste caso afeta, apenas, campos agrícolas. A situação de cheia e inundação conhecia 
como mais preocupante acontece logo a pós a passagem do curso de água pela N13. 

Figura 52 - Presença Arundo donax em alguns troços da ribeira

Figura 53 - Zona de cheias e inundações Figura 54 - Zona de descarga industrial
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População com hábitos de deslocação em carro próprio muito enraizados 

A mobilidade em espaço rural é muito condicionada pela ocupação dispersa do território, 
acrescido de uma reduzida oferta de transporte público, isto conduz a um uso frequente 
do carro próprio como principal meio, mesmo em deslocações curtas. Estas circunstâncias 
criam hábitos individuais difíceis de contrariar num cenário atual que se quer de compromisso 
coletivo com a “descarbonização da sociedade”.  

Oportunidades 

Declives 

O declive de um percurso pedonal e ciclável pode influenciar a adesão dos potenciais 
utilizadores, se pensarmos, que nem todos têm a mesma capacidade física e vontade para 
suprimir declives mais acentuados. Neste caso, os declives são favoráveis porque há a 
intenção de aproximar a ecovia à linha de água. Quando se percorre o terreno adjacente 
esta, a sensação com que se fica é a que é quase plano. A altitude de 100 metros entre a 
Foz do Rio Ave e o CIBIO é vencida sem que se perceba. 

Mosaico Campo-Bouça 

A paisagem, especialmente, a nasceste da A28, é de facto uma oportunidade e uma 
mais valia para o sucesso ecovia. As imagens que se retêm das vistas amplas sobre o 
campo, enquadrado pela bouça, são cada vez mais, um vestígio do passado que deve ser 
valorizado. 

Outra questão que valoriza a ecovia é a dinâmica da paisagem, a alternância das culturas 
forrageiras que compõem os campos, o milho e o avezem, permite que se experiencie a 
ecovia de forma diferente em duas épocas do ano. Quando os campos estiverem cobertos 
de milho a ecovia ficará mais aconchegada e as vistas serão mais contidas. Na época do 
azevém, as vistas serão plenas. 

Interesse patrimonial  

O património assume alguma preponderância em duas perspetivas, pela possibilidade de 
ser dar a conhecer e por outro lado, porque a sua proximidade permite que se estabeleça 
contacto visual a partir da ecovia, acabando por enriquece as vistas. 

O crescente uso da bicicleta 

O uso da bicicleta tem vindo a crescer nos últimos anos, apesar de haver ainda um longo 
caminho a percorrer, as pessoas começam a estar mais sensibilizadas e disponíveis para 
se deslocarem em modos suaves de mobilidade. A situação pandémica vivida atualmente 
vem acentuar este crescimento e a necessidade de se criarem condições para que a 



52FCUP

Projeto da Ecovia da Ribeira da Granja, Vila do Conde | Estudo Prévio de Arquitetura Paisagista

mobilidade suave se possa estabelecer como uma alternativa viável ao carro e aos 
transportes públicos. 

Limitações 

Titularidade dos recursos hídricos 

No âmbito da alínea c) do artigo 161.º da Constituição da República Portuguesa, o regime 
jurídico sobre a titularidade dos recursos hídricos, Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, 
estabelece que,  a largura da margem se conta a partir da linha limite do leito, e mede: 
50m, nas águas do mar e nas águas navegáveis ou flutuáveis sujeitas à jurisdição das 
autoridades marítimas e portuárias; 30m, nas restantes águas navegáveis ou flutuáveis; 
e 10m, nas águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos 
e córregos de caudal descontínuo. A Ribeira da Granja representa um curso de água não 
navegável nem flutuável, a sua margem é de utilização pública, com a limitação de 10 
metros a contar do limite do leito. 

Figura 55 - Mapa síntese
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Posse da propriedade/propriedade privada 

O cadastro é, de facto, outra das grandes limitações deste projeto. Leva, demasiadas 
vezes, a um conflito de interesses sem saída, entre os vários proprietários, alguns deles 
desconhecidos, e as autoridades competentes. Na área de estudo, a posse da propriedade 
é, na sua generalidade, de domínio privado, subsistindo apenas o direito de servidão, 
conforme o regime jurídico sobre a titularidade dos recursos hídricos, Lei n.º 54/2005, de 
15 de novembro. 

Este facto condiciona em larga medida a proposta, uma vez que são necessárias 
negociações entre os proprietários e a entidade pública. A estratégia mais sensata é, desde 
logo, trabalhar com os 10 metros de margem definidos no regime e jurídico. Ainda dentro 
destes 10 metros é importante utilizar apenas a área mínima necessária por forma a facilitar 
as negociações. Em alternativa à negociação mais amigável e flexível podem acontecer 
expropriações. Importa minimizar os potenciais conflitos e salvaguardar os interesses da 
comunidade, viabilizando a valorização do curso de água e implementação da ecovia. 

Objetivos 

1. Promover a mobilidade suave; 

2. Estabelecer a ecovia como trajeto nas deslocações do quotidiano; 

3. Conectar a cidade e o meio rural; 

4. Conectar o CIBIO, a Estação de Metro da Varziela e os passadiços da Paisagem 
Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo; 

5. Apelar à multifuncionalidade com a criação de uma rede de caminhos que impõem 
experiências distintas;  

6. Criar oportunidades de recreio e lazer ao longo a ecovia; 

7. Preservar e recuperar a memoria do local; 

8. Revitalizar a linha de água e repor a galeria ripícola; 

9. Promover a biodiversidade.
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Este estudo pode ser visto  como um trabalho de planeamento em auxílio de ações 
futuras que antecedem a implemmentação desta infraestrutura. O trabalho procura 
a sustentabilidade dos recursos na ótica da proteção de elementos raros e escassos e 
potencia as oportunidades que a paisagem oferece. Compromete-se, desde a primeira 
abordagem, a ser muito mais que uma reflexão sobre o caminho das pessoas, na forma 
do desenho de uma ecovia. Expressa uma reflexão muito mais complexa, por culpa das 
características local, que mostram o enorme potencial do espaço, pelo o cuidado e o 
respeito que linha de água merece e pela necessidade de integração da infraestrutura 
numa paisagem que é a imagem, em extinção, de um concelho e de uma região.

O caminho das pessoas

Linhas orientadoras

Naturalmente, o conforto da comunidade é uma das grandes preocupações no momento 
de projetar a ecovia. O caminho das pessoas prevê o traçado dos percursos pedonais e 
cicláveis, bem com, algunas questões de ormenorização do percurso principal. A ecovia 
atende três princípios fundamentais, a conexão, as vistas e a memória do local.

Conexão e mobilidade 

Proposta: A Ecovia da Ribeira da Granja

Figura 56 - Conceptualização da conexão
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Quando se pensa numa ecovia, ciclovia, trilho ou passadiço, o pensamento imediato é 
a conexão. Uma ecovia, deve atender às preocupações relacionadas com a ecologia da 
paisagem, mas é, desde logo, uma forma de ligação de pontos e de pessoas. O ponto de 
partida é a intenção de ligar dois pontos específicos, a estação de metro da Varziela e CIBIO. 
Este objetivo não foi visto como o fim, mas sim, como um impulso para a criação de uma 
solução mais abrangente, que prestasse mais serviços à comunidade e ao ecossistema. 

A ecovia foi trabalhada como o intuito de aproximar pessoas, ligando núcleos populacionias 
e  freguesias. E como forma de aproximar as pessoas da ruralidade à cidade, através 
da sua chegada à margem sul do Rio Ave. Esta é uma solução que se torna apetecível, 
fundamentada pela construção planeada de uma ponte pedonal que fará a ligação das 
margens do rio. Na pequena escala esta infraestrutura serve ligações básicas como, casa-
trabalho ou casa-serviços, na grande escala é uma infraestrutura que liga o campo à cidade. 

A ligação e conexão que se fala é suportada pelos modos suaves de mobilidade, a 
bicicleta e o andar-a-pé no caso da mobilidade ativa e os equipamentos elétricos no caso 
da micromobilidade. Com a implementação desta infraestrutura esperasse despertar a 
consciência da comunidade para a necessidade de diminuirmos as emissões de carbono 
pelo transporte motorizado individual. 

A segurança é uma questão determinante no sucesso da ecovia, quando estas infraestruturas 
não são percebidas como seguras, naturalmente, o número de utilizadores é reduzido. Além 
da segurança e do conforto que dever ser inquestionável, este estudo procura soluções 
que oferecem diferentes oportunidades de uso. Desta forma, é proposto uma rede de 
caminhos que vai para além de uma ecovia linear. Tirando partido da paisagem, abre-se 
espaço para um percurso ciclável, o percurso mais formal e que liga efetivamente dois 
pontos, o CIBIO e o futuro parque ribeirinho, na foz do rio Ave. Os percursos alternativos, 
são rotas secundárias, sem pista, mas que tiram partido de caminhos existente que levam 
os utilizadores a conhecer locais muito belos do concelho. E, por último, os percursos de 
ligação, são a porta de entrada, fazem a ligação dos núcleos populacionais com a ecovia, 
em alguns momentos, e outras ligações mais específicos como a ligação aos passadiços 
da Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de 
Mindelo.  

Ainda sobre conexão, destacar outras ligações que esta rede fará, entre elas a ligação dos 
Caminhos de Santiago, o da costa e o caminho mais interior, coincidente com a EN309, 
em Vairão. A importância dos Caminhos de Santigo nesta equação está relacionada com a 
marca que representam e com os visitantes que atraem todos os anos, a possibilidade de 
conexão formal dos dois caminhos é única. Outra ligação notável é a ligação Metro-Praia. É 
esperado que o conforto e a experiência da nova via promovam o seu uso, também, como 
forma de acesso à praia a partir dfsa estação de Metro da Varziela. Está ligação significa 
ainda a chegada da ecovia aos passadiços e rede de percursos da Paisagem Protegida 
Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo. 
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Figura 58 - Percursos alternativos

Figura 57 - Percurso ciclável

Figura 59 - Percursos de aproximação da comunidade (percursos de ligação à ecovia)
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A paisagem e as vistas 

A preocupação com as vistas surge na análise cartográfica e ganha ainda mais importância 
com primeira visita ao local. Aquilo que se vê a partir de determinado ponto, afirma-se 
como determinante na tomada de decisão e fica expresso no desenho da ecovia e da 
estrutura verde. 

Nas visitas de campo dedicadas ao estudo das vistas, registaram-se os locais e os 
pontos de observação mais interessantes, os locais menos atrativos e os pontos de ruído 
visual. A proposta almeja, valorizar e promover, através do desenho, as vistas sobre a 
paisagem característica do concelho (sistema campo-bouça) e sobre o património cultural 
e arquitetónico. Por outro lado, mitigar o impacto visual das habitações e das grandes 
infraestruturas viárias. No fundo, pretende camuflar os espaços intensamente construídos. 
A intenção é fazer emergir os utilizadores num corredor verde contínuo que se abre para 
mostrar os pontos de interesse e que se contêm quando os espaços adjacentes não são 
atrativos, isto consegue-se através do desenho da estrutura verde. 

a

b

c

d

Figura 60 - a) Estudo de vistas; b) Esquema 1 - Vistas contidas na ecovia; c) Esquema 2 - Condicionar as vistas, através da 

vegetação para a margem mais interessante; d) Esquema 3 - Relação visual com a envolvente na sua plenitude. 
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Memória do local 

Da antiga e permanente ocupação humana subsistem diversas estruturas e pontos de 
interesse que se entende salvaguardar e valorizar, na tentativa de resgatar a memória 
do local. Pretende-se criar um percurso multifuncional que faça emergir a memória do 
local através do restauro de preexistências de património cultural, arquitetónico e natural, 
associado à linha de água ou adjacente às suas margens. A valorização da paisagem 
e de prexistências, enriquecida pelo incremento de placas informativas e explicativas, 
acrescenta o carácter educativo ao espaço e valoriza aquilo que se fez de bem no passado.

Plano da Ecovia da Ribeira da Granja 

Anseia-se que a comunidade valorize e entenda esta infraestrutura como uma forma de 
deslocação do quotidiano que atende aos modos suaves de mobilidade, mais sustentáveis. 
É inquestionável a sua utilidade como modo de ligação aos destinos mais comuns, como 
residências, locais de trabalho, escolas, locais de lazer ou pontos de transporte publico. 
Mas, é também, um espaço de recreio que contribui em muito para a melhoria da qualidade 
de vida da população.  

A ecovia arranca simbolicamente e formalmente numa fonte, junto à EN309, no sopé do 
monte da Capela de Santo Ovídio (antigo Castro do Boi), em Vairão. Na proposta, um 
pequeno largo enquadra a fonte e marca a entrada na ecovia. A partir daqui os utilizadores 
podem seguir duas direções. 

Existe a possibilidade de seguirem a linha de água, em direção ao INIAV, cortando os 
campos agrícolas. Ou, seguirem a estrada EN309 no sentido norte – sul, chegando da 
mesma forma, ao INIAV, pelo percurso clicável, paralelo à via automóvel que nos leva ao 
mesmo ponto. A EN309, antiga Via Veteris, vigiada através do Castro do Boi, na Idade 
do Ferro, merece uma atenção especial pela carga histórica e pela particularidade de 
fazer parte dos Caminhos de Santigo. Nesta estrada, os peões coexistem com os carros, 
não existem passeios e a sua vivência transmite a sensação de insegurança a quem a 
experimenta. 

A proposta de intervenção procura o equilíbrio entre a segurança, a eficiência do desenho 
e a memória do local, expressa pelos muros altos de pedra, já um pouco degradados. O 
muro existente manter-se-á e a pista ciclável surge no lado da face do muro voltada para 
o campo agrícola. A ideia passa por criar um jogo de variação na altura do muro de pedra, 
no espaço em que este coexiste com a ecovia, a variação acontece entre 1 metro (altura 
mínima) e 3 metros (altura máxima). Mantendo o muro, esta solução responde de imediato 
à preservação da memória e da identidade do local e confere segurança, funcionando 
como barreira física e segregando a via automóvel e a ecovia. 
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Importa perceber de que forma está pensada a chegada ao CIBIO. A ideia é fazer o caminho 
ciclável subir a Tapada da Amora pelo monte. A entrada poderá acontecer na EN309, por 
um portão existente, e a partir daqui o percurso ciclável faz-nos chegar ao destino. Ou, em  
alternativa o acesso será feito por caminhos existentes, menos confortáveis no que diz 
respeito ao pavimento e declive. 

Figura 61 - Vista sobre a Tapada da Amora a partir da N306

Figura 63 - Fotomontagem do largo de receção adjacente à N306

Figura 62 - Enquadramento da fig.63 
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Voltando ao ponto de partida, no largo, seguindo a linha de água chega-se a um ponto, 
próximo do INIAV, onde o caminho se separa desta. Isto deve-se à interrupção da ribeira 
provocada pelas instalações do centro de investigação. Mas antes, importa dar conta de 
dois momentos especiais. O primeiro mostra a relação com a paisagem que se pretende 
estabelecer, neste caso com vista sobre a Tapada da Amora e a Capela de Santo Ovídio. 

Figura 64 - Entrada na Tapada da Amora a partir da N306

Figura 66 - Fotomontagem da ecovia com vista para a Tapada da Amora e a respetiva entrada

Figura 65 - Enquadramento da fig. 66
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O outro momento importante exprime a chegada ao INIAV e o seu enquadramento na 
paisagem. A ecovia é acompanhada por choupos negros que vão marcando o ritmo do 
percurso .

Figura 67 - Vista sobre a Tapada da Amora e a Capela de Sto. Ovídio 

Figura 69 - Fotomontagem da ecovia, com vista para a Tapada da Amora e Capela de Sto. Ovídio (Castro do Boi)

Figura 68 - Enquadramento da fig.69
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Depois a chegada ao INIAV, a ecovia só volta a encontrar a ribeira junto ao campo de 
futebol de Fajozes. Isto acontece por dois motivos. O primeiro deve-se à existência de 
caminhos agrícolas murados, que servem as máquinas agrícolas no acesso aos campos e 
às bouças. O segundo, relacionado com as vistas, estes caminhos existentes promovem o 
contacto visual com a paisagem na sua plenitude. 

Figura 70 - O enquadramento do INIAV visto a partir da linha de água

Figura 72 - Fotomontagem da ecovia, com vista para o INIAV

Figura 71 - Enquadramento da fig. 72
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Voltando atrás, com a chegada ao INIAV, existe a possibilidade de tomar duas direções 
que se enquadram no que foi falado anteriormente. É possível passar nas traseiras do 
centro de investigação, seguindo o caminho que mantêm a configuração tipo durante 
alguns metros e que chega até ao caminho da imagem anterior. Ou, passar junto à entrada 
do INIAV e seguir o caminho murado até ao Campo de futebol de Fajozes, onde se dá o 

Figura 73 - Caminho agrícola murado

Figura 75 - Fotomontagem da reabilitação do caminho agrícola 

Figura 74 - Enquadramento da fig. 75
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reencontro do percurso ciclável com a linha de água. Seguindo, novamente, a linha de 
água, a ecovia corta os campos agrícolas até chegar a um tanque, pré-existente, que terá 
uma nova imagem e passará a ser uma zona de estar. Ainda neste local, existe uma bouça 
de eucaliptos onde irá nascer um parque de merendas. O seu propósito é acrescentar valor 
a este novo corredor através da associação áreas de recreio e lazer, que permitem um uso 
diferente daquele que confere a ecovia.  

 

Figura 76 - Riberia degrada, zona com vista para o parque de merendas

Figura 78 - Fotomontagem da ecovia com vsita sobre o parque de merendas

Figura 77 - Enquadramento da fig. 78
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A conceção do desenho do parque de merendas parte de uma fotografia que mostra a 
volumetria e o enquadramento da bouça existente. O conceito é manter essa volumetria 
e trabalhar o miolo sem que se descaracterize a paisagem. O enquadramento da bouça é 
algo que se pretende valorizar conduzindo, através dos caminhos e das clareiras, o olhar 
das pessoas para a envolvente. O primeiro obstáculo seria vencer o desnível de quase 14 
metros que a modulação existente confere. 

Figura 79 - Tanque preexistente 

Figura 81 - Fotomontagem da nova imagem do tanque e área adjacente

Figura 80 - Enquadramento da fig. 81
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O primeiro passo foi desenhar um caminho paralelo ao limite nascente da bouça, surgindo 
na ótica da valorização da paisagem envolvente. Os outros caminhos acabarão por chegar 
a este e os utilizadores vão sendo igualmente direcionados nesse sentido, à medida que 
vão percorrendo metros. As clareiras são importantes para o bom funcionamento deste 
espaço, permitem a entrada de luz, num espaço muito fechado à partida, são espaços de 
recreio, de estar, de contemplação. 

Na composição clareira-orla-mata, a orla é importante para trazer interesse ornamental 
ao parque e para contrair a escala dos eucaliptos (Eucalyptus globulus). Aqui, devem ser 
introduzidas espécimes de carvalho alvarinho (Quercus robur), faia (Fagus sylvatica), 
zêlha (Acer pseudoplatanus), choupo branco (Populus alba), azereiro (Prunus Lusitanica), 
cerejeira brava (Prunus avium). 

Figura 85 - Abertura das clareiras no parque à 

procura da relação com a envolvente

Figura 84 - Caminhos e o maciço arbóreo existente

Figura 83 - Desenho dos caminhos do parque Figura 82 - a) Enquadramento da bouça que dará lugar ao parque

Figura 82 - b) Plano geral do parque de merendas



67FCUP

Projeto da Ecovia da Ribeira da Granja, Vila do Conde | Estudo Prévio de Arquitetura Paisagista

Figura 88 - Entrada do parque de merendas

Figura 86 - A orla das clareias do parque de merendas

Figura 90 - Clareira voltada para envolvente

Figura 89 - Enquadramento da fig. 90

Figura 87 - Uma das clareiras do parque
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Continuando em direção da foz do Rio Ave, ultrapassado o tanque, o caminho continua a 
seguir a linha de água, até que chega a uma azenha desativada e em mau estado, já com 
intervenções que a descaracterizaram. A ideia é que esta azenha possa ser um dos pontos 
de apoio que serve utilizadores. A pista ciclável vai progredindo na margem da ribeira até 
encontrar a Rua de Real, ainda em Fajozes.  

Figura 91 - Enquadramento de uma estrutura em granito a preservar

Figura 93 - Fotomontagem do largo de enquadramneto da estrutura em granito, representa uma das interseções da ecovia

Figura 92 - Enquadramento da fig. 93
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Aqui, surge uma estrutura em granito que conduz a água, depois desta atravessar a 
rua. Á semelhança do que acontece no largo da fonte em Vairão, este é outro local onde 
se pretende marcar o momento da passagem da ecovia e da linha de água, tal como 
acontecerá noutras interseções com a via automóvel. Este trabalho será feito através do 
enquadramento da estrutura de granito ao nível do pavimento e vegetação.  

Figura 94 - Estrutura em granito de condução da água

Figura 96 - Recuperação da estrutura  e o novo cenário

Figura 95 - Enquadramento da fig. 96
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Atravessada a rua, a ecovia reencontra a linha de água e seguem a par, até à Rua do 
Corgo, fronteira entre Fajozes e Árvore. Uns metros antes da chegada à rua, dá-se um 
momento brusco de transição da paisagem que acompanha este corredor. 

Figura 97 - Impacto visual da zona industrial e da A28

Figura 99 - Fotomontagem da estratégia de mitigação do impacto visual da zona industrial e da A28

Figura 98 - Enquadramento da fig. 99
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O ambiente campo e bouça, onde o barulho da paisagem é provocado pelo vento e pela 
fauna, dá lugar à vista sobre a zona industrial de Mindelo e sobre a A28, e a todo o barulho 
associado a estas vias de comunicação. 

Seguindo a ideia de abstrair os utilizadores do território intensamente construído, 
privilegiando a “natureza”, é necessário concretizar uma solução que minimize o impacto 
visual da zona industrial e da A28. A solução passará pelo trabalho com vegetação arbórea 
e arbustiva, mitigando esse impacto e permitindo a continuidade da estrutura verde que nos 
traz o ambiente pretendido. Importa revelar a presença de uma azenha já muito próxima da 
interseção com a Rua do Corgo. Apesar da inutilidade produtiva acaba por ser um marco 
e por este motivo é garantido o acesso até ela para que se conte a sua história, tornando 
este momento num ponto didático da ecovia. Através da Rua do Corgo chegamos à Rua 
Varziela, a antiga Estrada Real, que nos leva até ao viaduto que permite a passagem sobre 
a A28.  

A distância compreendida entre o viaduto e o parque de merendas, percorre-se pelo 
percurso ciclável, descrito até então, ou por caminhos existentes. Começando no parque, 
a alternativa será passar no aglomerado vernáculo de Fajozes, até chegar à antiga Kararria 
Antiqua, Rua da Igreja, que fará a ligação ao viaduto. Esta alternativa não terá o carácter 
da pista ciclável, é um percurso mais longo (com sensivelmente o dobro dos Km, 1,7 km), 
no entanto, permite a vivência de uma paisagem agrícola muito rica, evidênciada pelas 
grandes casas de lavoura, e de uma estrada histórica como é a Karraria Antiqua. 

Do viaduto, os utilizadores são encaminhados até à Casa do Cardeal, percorrendo o 
caminho adjacente à propriedade e acaba por se encontrar uma azenha e um espigueiro, 
relevantes, mais uma vez, no seguimento do princípio da preservação da memória do local. 
O bom estado das estruturas, associado a algumas intervenções de restauro, viabiliza o 
papel didático que a ecovia, também, pretende assumir. 

Figura 100 - Zona de pasto adjacente à ecovia com uma azenha na vista Figura 101 - Enquadramento da fig. 102
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A relação de proximidade entre o caminho e a linha de água continua até encontrarem a 
Rua Trás dos Muro, neste ponto o percurso ciclável segue caminho até à estação de metro 
da Varziela, cumprindo um dos seus propósitos.  

A paisagem inerente à ecovia assume um papel fundamental na sua conceção. Como foi 
referido atrás, a zona industrial  é um momento de transição do tipo de paisagem. Ainda 
assim, a partir da estação de metro, a “nova” paisagem torna-se mais evidende. Entramos 
numa zona com maior densidade de edificado, a bouça praticamente desaparece e a 
imagem dos campos agrícolas perde força. 

Considerando como vistas interessantes aquelas que permitem a abstração da paisagem 
evidentemente humanizada, pode dizer-se que esta zona é, à partida, menos atraente. 
Ainda assim, o ruído visual e sonoro desta paisagem é aliviado pelo vale mais encaixado 
da ribeira, a consequência são as vistas mais contidas. Naturalmente, surgem zonas onde 
o interesse na envolvente se mantêm e outras onde é necessário conter as vistas através 
da estrutura verde. A partir da estação de metro da Varziela, a estrutura verde ganha a 
dimensão de enquadramento e condução das vistas.  

Partindo da estação de metro em direção à Foz do Rio Ave, Lugar da Granja, é inegociável 
o atravessamento da N13. Este será um dos pontos mais sensíveis da ecovia por todas as 
questões de segurança que têm que ser garantidas. 

Figura 102 - Fotomontagem da ecovia e da revitalização da linha de água
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Prevê-se que o percurso ciclável corte a estrada nacional, vindo da Rua das Barreiras.  
Como alternativa, a passagem ocorrerá por baixo da via de comunicação, de forma a dividir 
a carga de atravessamentos. Esta alternativa não poderá ser assumida como passagem 
principal pela falta de espaço que o túnel apresenta. 

Figura 103 - Imagem da Rua das Barreiras

Figura 105 - Fotomontagem do novo perfil da Rua da barreira

Figura 104 - Enquadramento da fig. 105
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Depois da EN13, a ecovia reencontra a linha de água e não se voltam a separar. Neste 
trajeto ocorre uma interseção, feita pela Rua da Estrada Velha (Caminho de Santiago da 
Costa), efetivando- se, desta forma, a ligação dos dois Caminhos de Santiago. Além disto, 
merece destaque a passagem da ecovia no parque da cidade nova, Areia.

Figura 106 - Composição ribeira-campo-bouça

Figura 108 - Fotomontagem da recuperação da linha de água e implementação da ecovia

Figura 107 - Enquadramento da fig. 108
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Mesmo com vistas que exploram pouco a paisagem envolvente, no troço entre a N13 e o 
Caminho de Santiago,  a qualidade sensorial que a ecovvia desperta é enorme. Será uma 
zona mais fechada, com uma distinta até a momento. Promove-se a experiênia do corredor 
verde, ao invés da envolvente.

Figura 109 - Imagem da liinha de água e da bouça de eucaliptos adjacente

Figura 111 - Fotomontagem da recuperação da linha de água e de uma ponte que marca uma da poucas interseções do 

percurso ciclável com a linha de água

Figura 110 - Enquadramento da fig. 111
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A chegada ao caminho de Santiago marca o regresso ao princípio inicial de promoção das 
vistas sobre a envolvente. Isto acontece pela riqueza da margem direita, marcada pela 
Igreja/Convento de São Francisco. Antes disso, nota para o açude que marca o momento 
em que a ecovia atravessa a linha de água pela última vez.

Figura 112 - Degradação da linha de água

Figura 114 - Fotomontagem da recuperação do curso de água

Figura 113 - Enquadramento da fig. 114
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Depois disto, a Ribeira da Granja chega ao Largo da Granja onde desagua. As características 
do local e possibilidade iminente, apela à construção de um parque que marque este 
momento de chegada da ecovia e da ribeira, à Foz do Rio Ave. 

Figura 115 - Vista para a cidade e estaleiro naval a partir de um descampado

Figura 117 - Fotomontagem do Parque da Granja, vista para o estaleiro naval e para a cidade

Figura 116 - Enquadramento da fig. 117
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As fotomontangens comprovam que Parque da Granja pretende seguir a lógica das dunas 
e da paisagem protegida, tornando-se num espaço que presta enormes serviços ao 
ecossistema. Para além de ser mais um espaço que se associa ao corredor verde.

Figura 118 - Vista para a Igreja/Convento de São Francisco

Figura 120 - Fotomontagem do Parque da Granja com vista para a Igreja/Convento de São Francisco

Figura 119 - Enquadramento da fig. 120
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O novo parque será, essencialmente, um local de travessia que direciona os utilizadores 
para os passadiços da costa e para o Parque Ribeirinho. Conta com uma zona que permite 
o contacto com a Ribeira da Granja, sendo um espaço que permite uma experiência 
diferente de todas aquelas que a ecovia proporciona em toda a sua extensão.

Figura 121 - Impacto visual dos prédios na primeira linha de costa

Figura 123 - Fotomontagem do Parque da Granja, mitigação do impacto visual provocado pelo edificado

Figura 122 - Enquadramento da fig. 123 
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Este espaço foi projetado para que funcione como anfiteatro, permitindo para além da 
aproximação ao elemento de água, o contacto visual com a Igreja/Convento de São 
Francisco. 

Depois de passar no parque, o percurso ciclável continua o seu caminho em direção ao 
Estaleiro Naval até chegar ao futuro Parque Ribeirinho. Aqui será construída uma ponte 
pedonal que fará a ligação das margens e permitirá o acesso dos utilizadores à cidade de 
uma forma mais eficiente.

Pormenorização 

A falta de espaço é de facto um fator que limita a proposta para o percurso ciclável. Ainda 
assim, o desenho segue várias recomendações definidas por agências internacionais e 
pelo IMTT. A segurança e o bem-estar dos utilizadores são fundamentais para que este 
modo de mobilidade ganhe cada vez mais adeptos e deixe ser utilizado de forma ocasional. 
A pormenorização entra nesta fase como parte fundamental para trazer conforto e um olhar 
atento às particularidades que a ecovia deve respeitar para ser vista como um valor.  

Figura 124 - Fotomontagem do anfiteatro do Parque da Granja
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Configuração (perfil tipo)  

A escolha da largura da via é uma das primeiras grandes decisões, para isto é indispensável 
perceber o espaço de operação necessário para o deslocamento de um ciclista. Segundo 
a AASHTO, um ciclista ocupa pelo menos 0,75 m sentado na bicicleta. A esta dimensão 
deve ser adicionado mais 0,125 m de cada lado para ser possível efetuar manobras 
essenciais ao seu deslocamento.  Assim, no total, um ciclista ocupa e necessita de 1m 
para se movimentar. 

Em relação à largura de uma ciclovia a Transport for London apresenta o valor de 2 metros 
como largura mínima absoluta e 3 metros como largura recomendável para uma via com 
dois sentidos.  O IMTT também aborda este tema fazendo referência ao documento, Guide 
de bonnes pratiques pour les aménagements cyclables, Centre de Recherches Routières, 
Bélgica, 2009 , este recomenda 3 metros de largura para uma pista ciclável partilhada, 
bidirecional, e 2,5 metros de largura mínima. O documento faz ainda referencia à largura 
das ecopistas (pistas clicáveis de cariz turístico), determinando 2,5 a 3 metros de largura 
mínima. 

A partir destes dados e tendo em conta a limitação do espaço, é definida largura de 3 
metros para a ecovia. É uma via ciclável e pedonal, sem segregação, uma vez que não 
apresenta a função de ciclovia urbana de ligação. O seu enquadramento no meio rural, 
a dimensão, o caracter recreativo e de vivência da paisagem permite e pede que se dê 
alguma liberdade aos utilizadores.  

É importante abordar outras condições gerais do desenho da ecovia, relacionadas com a 
drenagem e declives. A área adjacente é, quase sempre, a ribeira e o campo agrícola ou 
floresta. Se num dos lados o limite é definido por uma vedação com rede ovelheira, que 
impede o acesso a terrenos privados, o limite oposto é a ribeira. 

Figura 125 - Corte tipo da ecovia
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O sistema de drenagem possui um papel importante na regulação e manutenção do bom 
funcionamento da pista ciclável. Neste caso particular, tirando proveito da linha de água, a 
ecovia, deve naturalmente, ser drenada nesta direção. Terá um desnível transversal de 9 
centímetros, correspondente a 3% de inclinação, necessário ao bom escoamento da água. 

Ainda acerca da drenagem, o percurso ciclável deve estar elevado em relação à margem 
oposta ou ao terreno onde for implementada, permitindo, em caso de chuvas intensas, a 
pista seja o último espaço a inundar. A eficiência do escoamento da água é fundamental 
para o bom funcionamento da ecovia, a escolha do pavimento também terá um papel 
importante neste aspeto.

O declive do perfil longitudinal tem influência direta na segurança dos seus utilizadores 
e no número de ciclistas que a utilizam. Esta ecovia pretende ser inclusiva, logo deve 
atrair também utilizadores com menor capacidade física para suportar longas subidas ou 
a velocidade decorrente de grandes descidas. Neste sentido, é importante controlar os 
declives máximos. Em alguns pontos encontram-se zonas mais declivosas que não deixarão 
de ser viáveis porque não ultrapassam a distância máxima percorrível a determinado 
declive, definida pela AASHTO. 

Pavimentos  

É sabido que as bicicletas não possuem sistemas de amortecimento tão avançados como 
o de outros veículos, neste sentido a escolha do pavimento é determinante para o sucesso 
da ecovia. A qualidade da superfície de rolamento influência diretamente o conforto, a 
segurança e a velocidade dos ciclistas, algo que vai ditar a sua disponibilidade e a abertura 
à utilização do percurso ciclável.  

O pavimento escolhido para o percurso ciclável deve ser poroso, leve e com pouca 
rugosidade. Uma das possibilidades é um pavimento com mistura de resinas, drenante, 
tipo “IRR betuminoso colorido da Neoasfalto”, ou equivalente. Este tipo de pavimento é 
ideal para pistas cicláveis e pedonais, pela sua flexibilidade, leveza e pela facilidade de 
escoamento de água que lhe está associada.  

Em algumas zonas, a ecovia conjuga a passagem de máquinas agrícolas com os 
pões e ciclistas, isto implica a escolha um pavimento que suporte uma grande carga e 
automaticamente, o pavimento escolhido para a ecovia fica inviabilizado. O peso destas 
máquinas é incomparável com os restantes, sendo necessário desenhar uma solução 
capaz dar o conforto necessário à passagem de bicicletas e por outro lado, compatível 
com a passagem de máquinas de grandes dimensões. 

Um dos pavimentos que mais se adequa á paisagem que encontramos aqui é o cubo de 
granito e este é o pavimento base que resolve o problema da carga. Fica por resolver o 
problema da comodidade dos ciclistas.
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Existem duas soluções que podem ser implementas e que resolvem este problema. Uma 
solução mais requintada passa pela associação do cubo de granito com lajes de granito, 
com largura de 0,6 - 1 metro de largura, no eixo do caminho. Outra, economicamente mais 
viável, baseada na conjugação do cubo de granito com asfalto, nos mesmo moldes da 
solução anterior, ou seja 0,6 - 1 metro de largura, no eixo central do caminho. 

Interseções  

As interseções são por norma locais com risco elevado de atropelamento e na perspetiva 
de garantir segurança e conforto é vital trabalhar estas zonas. É conhecido o aumento 
da sinistralidade com velocípedes nos últimos anos, de facto é algo que está relacionado 
com o aumento da prática, mas também é verdade que grande parte cidades não estão 
preparadas para receber os ciclistas. 

Este é um caso especial, uma vez que se trata de uma ecovia fora da cidade e não esta 
segregada às vias de comunicação automóvel. Ainda assim, o risco continua presente nas 
interseções, se o reduzirmos aqui a pista será certamente vista como segura. 

Neste projeto há a clara intenção de deixar evidentes todas as interseções que possam 
ocorrer, a ideia é marcar o momento através de sinalização, iluminação e até soluções de 
projeto como a diferenciação de pavimento, altimetria e elementos de acalmia de tráfego, 
onde se integram as lombas. 

Foram identificados três tipos de interseções, as interseções da ecovia com as vias 
automóveis, as interseções da ecovia com a passagem de máquinas agrícolas e as 
interseções da ecovia com a linha de água. À exceção da interseção da ecovia com a 

Figura 126 - Corte tipo do pavimento e da configuração do percurso ciclável
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EN13, onde existe um volume elevado de tráfego, em todas as outras o volume de tráfego 
é moderado ou reduzido. Este fator permite trabalhar os espaços de forma diferente. Se 
na EN13 será difícil tirar a prioridade ao automóvel, nas zonas onde o tráfego é reduzido, 
o peão e o ciclista poderão assumir o papel principal através da criação de largos que 
marquem a sua passagem.  

Figura 127 - Interseção de uma infraestrutura viária com a ecovia

Figura 128 - Interseção de uma passagem de máquinas agrícolas com a ecovia 
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Iluminação  

A grande vantagem da iluminação na ecovia é garantir o aumento do período de utilização. 
Prevê-se o tráfego noturno e o uso diário na deslocação para o trabalho ou por estudantes, 
usos que justificam a opção de iluminar o percurso clicável. A iluminação ganha ainda 
maior relevância em zonas onde existem preocupações especiais com a segurança dos 
utilizadores (as interseções entram nesta equação). Estes locais e outros, mais nobres, 
podem justificar iluminação ao nível solo. 

Figura 130 - Iluminação

Figura 129 - Interseção a ecovia e curso de água
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Sinalização e marcações  

A sinalização da ecovia é essencial para a correta regulação e controlo do tráfego. Tem como 
objetivos genéricos potenciar uma utilização correta e disciplinada, de forma a transmitir 
confiança e certificação à comunidade. Ao longo do percurso é possível encontrar sinais 
e as marcações com diferentes funções: os reguladores, os de direção, os informativos 
e os sinais de perigo. À exceção dos sinais informativos, todos os outros estão quase 
exclusivamente nas interseções. Estes estarão dispersos pela rede de percursos e darão 
informação à cerca de distâncias, posição atual, para além do seu papel didático. Em 
zonas especificas pretende-se que enquadrem a paisagem e que possam contar, de forma 
sucinta, a sua história. 

Estacionamento e pontos de apoio  

O estacionamento para bicicletas acomoda-se em pontos específicos que permitirão a 
permanência de pessoas por um período considerável. Os pontos de permanência podem 
ser para recreio ou trabalho. Os locais com estacionamento são: o CIBIO, INIAV, Campo 
de Futebol de Fajozes, Parque de Merendas de Fajozes, Estação de Metro da Varziela, 
Parque da Cidade Nova em Areia, o Parque da Granja e o Parque Ribeirinho de Azurara. 

Figura 131 - Sinalização vertical de regulação
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Os pontos de apoio são estruturas mais ou menos formalizadas que prestam serviços 
aos utilizadores. A ideia é que possam estar equipados com equipamentos self-service 
que forneçam alimentação, ferramentas para resolver problemas mecânicos, rodas para 
bicicletas, mapas e folhetos informativos e principalmente, bicicletas para alugar com o 
objetivo de promoção da prática. Os pontos de apoio essenciais surgem no CIBIO, num local 
próximo do Parque de Merendas de Fajozes, onde se dá vida a uma azenha abandonada, 
e no Estaleiro Naval.

Figura 133 - Ponto de apoio em Fajozes, recuperação de uma azenha

Figura 132 - Estacioamento de bicicletas
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O caminho da água

Linhas orientadoras

Recuperação da linha de água e reconstituição da galeria ripícola 

A linha de água não pode ser vista como um corpo estranho no território, pelo contrário, 
onstitui um elemento de convergência e de integração de habitats. A sua simplificação 
implica perdas que comprometem a biodiversidade e prejudicam os usos adjacentes. A 
recuperação da ribeira da Granja é inevitável pelos benefícios que que traz ao território e 
pela relação de proximidade que estabelece com a ecovia. 

A reabilitação da galeria ripícola torna-se imprescindível por todos os contributos que 
traz à linha de água, nomeadamente na estabilização das margens, algo fundamental 
se pensarmos que a poucos metros circulam pessoas. Este processo requer um grande 
equilíbrio entre aquilo que são as limitações, os constrangimentos e as condições ótimas, 
importa definir um objetivo realista, adaptado à realidade local.  

Continuidade do corredor fluvial 

Os benefícios do ecossistema ribeirinho são maiores quanto maior for a sua dimensão, 
entubar e enterrar, por exemplo, um canal de escoamento é ter que recomeçará o processo 
sinergético que se estabelecia até esse momento 

Integridade ecológica 

Este princípio realça a importância da análise do sistema ribeirinho como um todo, as 
intervenções no curso de água deverão ter o cuidado de olhar todas as componentes. Deve 
conservar um sistema biológico natural, em equilibro e de forma integrada, promovendo os 
serviços de ecossistemas. 

Operações de revitalização

Limpezas 

As ações de limpeza de silvados, remoção de invasoras, limpeza de resíduos domésticos 
e entulhos, a remoção do material lenhoso do leito e o os cortes seletivos e podas de 
formação, são operações que devem ser realizadas ao longo de toda a extensão do curso 
de água, no espaço compreendido como domínio hídrico. 

Reperfilamento do canal 

O reperfilamento acontece ao longo de toda a extensão da linha de água, de forma mais 
ou menos drástica, em função das necessidades e da condição do canal. As grandes 
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operações são, desde logo, colocação da ribeira a céu aberto sempre que possível. 
Reposição do canal na linha de escoamento natural. E, definição do perfil em função do 
espaço disponível, tendo em conta a largura do canal, o declive da margem e a técnica de 
estabilização. O objetivo principal é garantir à linha de água mais expressão e estabilidade. 

Estabilização das margens 

1. Técnicas de estabilização tradicionais 

• Enrocamento 

O enrocamento é feito em pedra, pode ou não ter vegetação nos interstícios. Surge nas 
zonas onde há algum espaço de manobra e se espera uma corrente mais agressiva. 

• Gabião 

Os gabiões surgem em locais onde a limitação do espaço é forte e é preciso vencer um 
grande desnível. Pode introduzir-se vegetação tornando-o menos rígido. 

2. Técnicas de estabilização naturais 

• Muro de suporte vivo 

A grande vantagem é a flexibilidade e a adaptação em pouco espaço. 

Figura 134 - Estabilização da margem através de gabiões
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• Grade viva 

Requer mais espaço que o muro vivo, mas é igualmente flexível, o princípio e a construção 
são semelhantes. 

• Estacaria viva 

A estacaria viva pode estar associada a outras técnicas. Surge em espaços onde o curso 
de água é menos expressivo e apresenta menos corrente. Ao longo da ribeira pode surgir 
na margem oposta à da implantação da ecovia. 

Figura 135 - Estabilização da margem com o muro vivo

Figura 136 - Estabilização da margem através da grade viva
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• Vegetação nas margens 

A introdução de vegetação ripícola das margens é uma forma menos invasiva de 
estabilização, muitas vezes não é suficiente e tem que ser acompanha por outras técnicas. 

Operações de melhoramento da circulação da água 

Nestas operações enquadram-se os açudes e os defletores. São estruturas que condicionam 
a velocidade e o ritmo do canal escoamento água. Esta variação promove uma maior 
diversidade de habitats. Os defletores são estruturas submersas, podem ser construídas 
em pedra, promovem a limpeza pelo desenvolvimento de fluxos de circulação secundária. 

Manutenção

Educar, monitorizar e operar, estas são as três palavras chave para a manutenção do 
bom funcionamento e do equilíbrio do sistema. É fundamental que a comunidade perceba 
a importância do caminho da água, os benefícios que aporta aos ecossistemas, a forma 
como caracteriza e diversifica a paisagem. A educação e sensibilização vai aumentar 
os níveis de responsabilização da população, serão mais pessoas a trabalhar, de forma 
indireta, no mesmo sentido. Certamente ficaram mais despertas e terão sentido crítico em 
relação ao que vai acontecendo neste caminho. A monitorização entende visitas regulares 
para perceber a condição da linha de água, a população com sentido crítico terá um papel 
importante neste momento. É importante verificar a estabilização das margens, ficar atento 
ás descargas, controlar as invasoras, ficar alerta em relação às possíveis obstruções do 
leito, estas são algumas das tarefas que a monitorização deve contemplar. Operar significa 
intervir de forma cirúrgica e assertiva naquilo quer serão os problemas comuns da dinâmica 
do curso de água. 

Figura 137 - Açude
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O caminho da biodiversidade

Linhas orientadoras

Promover a função de corredor ecológico e a biodiversidade 

Este princípio apela ao verde contínuo, promovendo os benefícios que esta condição 
confere à paisagem e às populações. Segundo Frederick Law Olmsted “nenhum espaço 
verde sozinho, parque ou não, por muito extenso e bem projetado que esteja, poderia 
proporcionar aos cidadãos as influências benéficas da natureza”, é necessário estabelecer 
“ligações entre esses mesmos parques e entre as áreas residenciais que os circundavam” 
(Benedict & McMahon, 2001).

Estrutura verde

Esta estrutura esta intimamente ligada ao que acontece na linha de água. Ao longo da 
sua extensão, as margens devem ser acompanhadas e consolidadas com a vegetação 
ripícola. Neste contexto, composição da vegetação, em alguns momentos, associada a 
outras soluções, tem como propósitos:  

• Diminuir a energia da corrente; 

• Controlar e equilibrar a temperatura e a humidade através da criação de alguns 
maciços de sombreamento de modo a garantir o conforto dos utilizadores e como 
garante do fraco infestantes; 

• Condicionar e potenciar vistas, este jogo permite a criação de ambientes distintos; 

• Estabilizar as margens, na tentativa de diminuir o risco de erosão ou rutura; 

• Promover cuidados mínimos de manutenção. 

O interesse da paisagem terá influência na composição vegetal, nomeadamente, no porte 
e na densidade. Se em alguns momentos teremos maciços de vegetação arbórea, noutros, 
apenas irá pontuar a passagem da ecovia. A vegetação funciona como barreira visual no 
troço entre o ponto de apoio e a estrutura de granito na Rua de Real, Fajozes. Da mesma 
forma, no troço entre a azenha junto à Casa do cardeal e a rua que dará acesso à estação 
de metro.

No espaço compreendido entre a N13 e o Caminho de Santiago, Rua da Estra Velha, 
a barreira é mais evidente. Apesar de não se estabelecer nas duas margens de forma 
cerrada são raros os casos em que se espera que aconteça. Não se pretender que a 
barreira seja completamente fechada, em alguns momentos, mesmo que a vista não esteja 
identificada como interessante, haverá a possibilidade de entrada de luz e de estabelecer 
relação visual com a envolvente. Na restante extensão da ecovia e da linha de água, a 
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vegetação é dominada pelo porte arbustivo e subarbustivo, pontualmente surgem algumas 
árvores a marcar ritmo, conferindo, também, alguma sombra. 

São várias as espécies associadas e adaptadas aos cursos de água, as seguintes espécies 
são algumas das que farão parte da estrutura verde: Salix atrocinerea, Salix salvifolia, 
Salix alba, Populus nigra, Populus alba, Populus nigra ‘italica’, Fraxinus angustifolia, 
Alnus glutinosa, Tamarix aficana. Relativamente ao porte arbustivo poderemos encontrar: 
Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Frangula alnus.

Corredor ecológico

A estrutura ecológica integra as áreas e sistemas que, pelas suas características, constituem 
o suporte físico de processos ecológicos, por isso são fundamentais na sustentabilidade da 
paisagem e da comunidade que dele dependem. É criada no sentido da compatibilizar e 
salvaguardar recursos e sistemas naturais presentes na paisagem, promovendo, também, 
o desenvolvimento socioeconómico do território.  A estrutura verde assume funções de 
construção da paisagem, assegurando, desde logo, uma imagem marcada pela linha de 
água. A partir do corredor ripário estabelecesse relações estruturais e funcionais com 
sistemas envolventes, a fim de construir uma estrutura que promove a continuidade natural.  

Esta estrutura integra diferentes elementos com diferentes níveis de serviços de 
ecossistemas. O ponto de equilibro será Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do 
Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo (00), é a zona clímax da estrutura. Associam-se: 
galeria ripícola, bouças de pinheiros e folhosas, parques e jardins, bouças de eucaliptos, 
campos agrícolas e espaços verdes de enquadramento.  

Figura 138 - Estrutura ecológica
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Considerações finais

Repensar a mobilidade dentro da cidade e forma como se chega até ela, incorporando 
modos suaves de transporte, está cada vez mais na ordem do dia.  A conjuntura atual 
imposta pela Covid-19 é mais uma chamada para que este tema integre a lista de prioridades 
no planemamento das cidades e dos concelho. No contexto deste trabalho, a mobilidade 
suave pode estabelecer-se como uma oportunidade de aproximar o meio rural cada vez 
mais isolado, à cidade. 

A recuperação dos cursos de água não pode ser encarada como um custo perdido, 
os sistemas naturais são riqueza oferecida pela paisagem, cabe-nos salvaguardar 
e potencializar essa riqueza.  Urge desenvolver uma cultura onde as linhas de água 
constituem um ponto focal no equilíbrio e valorização da paisagem. 

A Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de 
Mindelo é a zona clímax no que diz respeito à diversidade de habitas, biodiversidade e 
serviços que presta aos ecossistemas. Numa visão de futuro, parece possível pensar na 
criação de corredores verdes que partem do interior do concelho e chegam a este ponto. 
Estas ligações definem uma estrutura ecológica onde se estabelecem relações de sinergia 
e o equilíbrio é garantido pela paisagem protegida. A ecovia proposta neste relatório pode 
ser o primeiro o corredor e o primeiro passo neste sentido.  

As estratégias e soluções apresentadas pretendem valorizar e revigorar o meio rural. O 
interior do concelho representa o testemunho de uma paisagem em extinção, encontramos 
alguns dos últimos sistemas campo-bouça da região e do país. Parece ser uma oportunidade 
de descentralizar o interesse em Vila do Conde, focado na sua orla costeira.  

A concretização da Ecovia da Ribeira da Granja representa uma forma de promoção dos 
modos suaves de mobilidade, a valorização da paisagem e a melhoria da qualidade de vida 
da comunidade. O espaço de ninguém (margem de utilização pública da linha de água) 
passa a ser de todos, em função do bem-estar comum.
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Anexos

Anexo 01 - O Plano da Ecovia da Ribeira da Granja

Anexo 02 - Trabalhos complementares



iiFCUP

Projeto da Ecovia da Ribeira da Granja, Vila do Conde | Estudo Prévio de Arquitetura Paisagista



iiiFCUP

Projeto da Ecovia da Ribeira da Granja, Vila do Conde | Estudo Prévio de Arquitetura Paisagista

Anexo 02 - Trabalhos complementares

Ao longo do estágio de seis meses foi sendo desenvolvido algum trabalho paralelo ao 
Projeto da Ecovia da Ribeira da Granja. Trabalho que se prende com dia-a-dia vivido na 
Secção de Espaços Verdes e Jardins da Camara Municipal de Vila do Conde. Elencam-se 
os três grandes tipos de tarefas desenvolvidas: 

1. Desenvolvimento de peças gráficas (mapas, cartas, planos); 

2. Participação direta no processo criativo de pequenos projetos; 

3. Formalização de projetos através de maquetes e sumulações digitais. 

A destacar, alguns trabalhos desenvolvidos pelo autor do presente relatório: 

Participação na revisão do projeto de execução do Largo de Santa Apolónia em Malta. 
Formalização de peças gráficas, onde se incluem as várias plantas que compõem um 
projeto de execução. 

Figura 1 - Plano geral do jardim do Largo de Santa Apolónia
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Auxílio na formalização e conceção da proposta para o parque infantil do Parque João 
Paulo II, Vila do Conde.

Figura 4 - O escorrega do parque infantil

Figura 2 - Plano geral do parque infantil Figura 3 - Recreio no parque infantil
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Apresentação de uma proposta para a segunda fase de revitalização do Parque de Jogos 
da Avenida Júlio Graça, Vila do Conde. 

Maquete digital e simulações do projeto de recuperação do muro da Escola Básica Agustina 
Bessa Luís, Bagunte.  

Figura 5 - Situação existente Figura 6 - Fase 1 e Fase 2 do parque Figura 7 - Proposta | Fase 2 do parque

Figura 8 - Simulação do novo aspeto do muro da escola
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Maquete digital e simulações do projeto do Largo de Santa Apolónia, Malta. 

Maquete digital e simulações do projeto do Largo da Lameira, Mosteiró. 

Figura 9 - Vista sobre a grande praça do Largo de Santa Apolónia

Figura 10 - A nova imagem do Largo da Lameira
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Formalização da ideia e acompanhamento da montagem da instalação artística, inaugurada 
na 6ª edição da exposição “Camélias em Vila do Conde”. 

Figura 11 - Processo criativo da obra - a onda do mar

Figura 13 - Tipo de flores que compôem o módulo

Figura 15 - Conjugação do módulo com o seu inverso

Figura 12 - Montagem em módulos de 3 metros

Figura 14 - A densidade da composição florística
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Figura 17 - Implementação da instalação artística

Figura 18 - Fixação dos módulos previamente preparados Figura 19 - Composição com flores naturais

Figura 16 - Simulação da aplicação dos módulos
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