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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DO PROJECTO DE
ARQUITECTURA
(Anexo I da Portaria 232/2008, de 11 de Março)

António Pedro Machado Cardona, contribuinte número 185740022 a prestar serviço
na Divisão de Projecto - Departamento de Obras e Conservação da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses sob
o n.º 5597 – N, declara, para efeitos do disposto no n.º1 do artigo 10º do Decreto-lei
n. 555/99, de 16 de Dezembro, que o projecto de Arquitectura de que é
coordenador, relativo à obra de Zona urbana consolidada - Arruamento, localizada
em Rua de Santiago - Freguesia de Neiva, cujo Licenciamento foi requerido pela
Divisão de Projecto - Departamento de Obras e Conservação da Câmara Municipal
de Viana do Castelo, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis,
designadamente Plano Director Municipal de Viana do Castelo.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJECTO DE
ARQUITECTURA
(Anexo I da Portaria 232/2008, de 11 de Março)

António Pedro Machado Cardona, contribuinte número 185740022 a prestar serviço
na Divisão de Projecto - Departamento de Obras da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, inscrito na Ordem dos Arquitectos Portugueses sob o n.º 5597 – N, declara,
para efeitos do disposto no n.º1 do artigo 10º do Decreto-lei n. 555/99, de 16 de
Dezembro, que o projecto de Arquitectura de que é autor, relativo à obra de Zona
urbana consolidada - Arruamento, localizada em Rua de Santiago - Freguesia de
Neiva, cujo Licenciamento foi requerido pela Divisão de Projecto - Departamento de
Obras e Conservação da Câmara Municipal de Viana do Castelo, observa as normas
legais e regulamentares aplicáveis, designadamente Plano Director Municipal de
Viana do Castelo.
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1.

Existente - Descrição e justificação

Enquadramento da pretensão nos planos municipais e especiais de ordenamento do
território vigente
A área de intervenção inscreve-se em Solo de Urbanização Programada na categoria
de Zonas de Construção tipo II bem como em Solo Rural na categoria de Zonas
Florestais de Produção.
Inserida numa área urbana consolidada o presente projecto diz respeito à construção
de uma via rodoviária que segundo o PDMVC caracteriza-se por rede secundária nível
2 proposta (abrangendo solo urbano - faixa de rodagem 3.0m / passeio 2.25m /
estacionamento 2.2x5m e solo rural - faixa de rodagem 3.0m / bermas 0,5-1.0m),
corroborando áreas ocupadas ou previstas para a construção em parceria com a atual
malha urbana.
2.

Proposto - Programa

Objectivos do estudo.
Reforçar a estabilidade e recorrência do território construído salvaguardando novos
elencos organizativos sobre o ponto de vista rodoviário capaz de irrigar futuras
expansões da malha urbana, mediante a abordagem dos seguintes aspectos:

Objectivos Específicos
● Retificação das distribuições viárias;
● Redefinição das entradas e saídas;
● Salvaguarda dos espaços canais da RVPDM;

2.2.1. Definição de espaços canais
● Clarificação dos percursos pedonais;
● Prolongamento e ajustes dos engates;
● Implementação/regularização de sentidos trânsito;
3.

Aspectos construtivos

Arruamento -

betuminoso asfáltico;

Passeios -

mosaico hidráulico rectangular cinza pavê 20x10x6
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Lancil -
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betão recto normal 100x25x15 / recto galgável 100x25x30 / recto

facetado 100x25x8
Sinalética rodoviária (horizontal e vertical)
4. Conclusão
Nesta intervenção conferiram-se propósitos de alicerçar a imagem de conjunto
envolvente/área construída, passando pelo reperfilamento geométrico de existentes
engates viários associado à marcação / salvaguarda de futuro espaço canal adstrito à
RVPDM
Pretendeu-se alicerçar a legibilidade e autenticidade da malha urbana, garantindo
qualidade ao espaço público salvaguardando crescimento urbano sustentável.

António Pedro Machado Cardona, arq.
Viana do Castelo, 22 de Julho de 2013

