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Resumo  

 O objectivo do presente trabalho consiste na análise da inserção das 33 Vilas 

Operárias e Pátios, de propriedade municipal, no tecido urbano da cidade de Lisboa. A 

metodologia adotada teve por base a teoria da Sintaxe Espacial, recorrendo às medidas 

normalizadas choice e integration, em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica. 

O estudo iniciou pela análise da evolução da morfologia urbana a partir de 

diversas bases cartográficas, compreendidas entre 1855 e 2005, e tomando como 

referência a rede viária e pedestre atual, foram avaliados os valores de integration e 

choice para as 33 vilas Operárias e Pátios, desde a escala global até à escala local com 

raios de 400 m, 800 m, 1200 m e 2000 metros respectivamente.  Dada a diversidade 

tipo-morfológica deste tipo de habitação, foram selecionadas 4 vilas para estudos mais 

detalhados relativos à adjacência dos espaços desde a via pública até às habitações. 

Da análise aos resultados para os 33 casos de estudo foi possível concluir que 

os pátios e as vilas operárias apresentam valores elevados de inserção na vizinhança, 

reforçando a ideia subjacente à construção deste tipo de habitação que seria a 

proximidade das habitações às fabricas. Ao nível global, a inserção dos casos de estudo 

é mais fraca. Em todos os casos de estudo se verifica que o pátio funciona como 

elemento agregador do espaço coletivo, muito embora possa ser acedido de modos 

muito diversos, o que se traduz numa identidade própria de cada pátio/vila operária.  
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Abstract 

 The purpose of this study is to analyze the distribution of 33 working-class houses 

of municipality in the urban fabric of the city of Lisbon. The methodology adopted was 

based on the Spatial Syntax theory by using the measurements of choice and integration 

in a Geographic Information Systems environment. 

The first step was the analyze of the urban morphology evolution of the considering 

several cartographic maps, between 1855 and 2005. After the values of integration and 

choice were evaluated for the 33 case studies, from the global scale to the local scale 

with radii of 400 m, 800 m, 1200 m and 2000 m respectively. Given the type-

morphological diversity of this type of housing, 4 villages were selected for more detailed 

studies on the adjacency of the spaces from the public road to the dwellings. 

 From the analysis to the results for the 33 study cases, it was possible to conclude 

that the patios and the workers' villages have high insertion values in the neighborhood, 

highlighting the idea that this type of construction intended to promote the proximity of 

the dwellings to the factories. At the global level the insertion value is weaker. For all 

study cases it was verified that the courtyard acts as an aggregating element of the 

collective space, although it can be accessed in very different ways, which in translates 

into a proper identity for each patio / village worker. 
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INTRODUÇÃO 

I.  Enquadramento 

Esta dissertação enquadra-se no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Instituto 

Superior Técnico (IST) e a Câmara Municipal de Lisboa que tem como objeto de estudo 

33 pátios e vilas operárias de propriedade municipal e visa a identificação de prioridades 

de intervenção tendo em vista a sua reabilitação para habitação de rendas acessíveis 

no âmbito do programa REABILITA.   

 

As vilas operárias e os pátios, considerados por muitos autores como um exemplo de 

proto-habitação social (Madeira Rodrigues (1979); Teotónio Pereira e Buarque (1978-

79); Barata Salgueiro (1981)), foram reconhecidas como tendo interesse patrimonial em 

1990 pelo Grupo de Trabalho e Estudo dos Pátios e Vilas da Cidade de Lisboa e em 

1993, pelo Plano de Pormenor de Salvaguarda dos Pátios e Vilas (Ildefonso et al, 2016). 

 

O artigo “A PROTO-HABITAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE LISBOA” (Ildefonso et al, 

2016), em que é analisado o conjunto de 33 vilas operárias e pátios pertencentes à 

Câmara Municipal de Lisboa constitui a base desta dissertação. No artigo é descrito o 

contexto social, económico e político que deu origem às vilas operárias e pátios, 

permitindo compreender a importância do alojamento operário na transição do século 

XIX para o século XX e faz-se a sua caracterização recorrendo a representações 

tridimensionais, com base nos critérios toponímia, período de construção, destinatários 

e condição tipo-morfológica.  

 

II. Objetivo 

A dissertação tem como objetivo analisar os modos de inserção das 33 Vilas operárias 

e pátios de propriedade municipal no tecido urbano da cidade de Lisboa desde a sua 

construção até à atualidade e explorar a sua capacidade de adaptação às atuais 

dinâmicas urbanas.  

É seu objetivo específico testar uma metodologia de análise morfológica que associa a 

abordagem configuracional (HiIlier e Hanson 1984), também designada por Sintaxe 

Espacial (do inglês Space Syntax), e a sua integração em sistemas de informação 

geográfica expandindo assim a sua operacionalidade. 	
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III. Metodologia 

A dissertação adota uma metodologia exploratória de natureza qualitativa baseada em: 

i) pesquisa bibliográfica; ii) análise morfológica  

 

Através da pesquisa bibliográfica é feita a contextualização das 33 Vilas operárias e 

pátios de propriedade municipal em estudo no universo das vilas operárias da cidade 

de Lisboa e a justificação da classificação tipológica adotada, enquanto a análise 

morfológica permite caracterizar as respetivas condições espaço-funcionais.  

 

A análise morfológica teve como critério hierarquizar potenciais de movimento em 

percursos diferentes e comparar os mesmos. Para isso, a análise é   

é desenvolvida a duas escalas: i) a macro escala da cidade e ii) a micro escala da vila 

na sua relação com a envolvente direta. À macro escala da cidade adotam-se os 

procedimentos metodológicos da análise sintática (Hillier e Hanson, 1984). A micro 

escala da vila é analisada com base num conjunto de variáveis espaciais 

caracterizadoras da relação estabelecida com a envolvente direta adaptadas do modelo 

desenvolvido por Cannas da Silva (2017).  

 

Dentro do universo das 33 vilas operárias são constituídos 4 estudos de caso que serão 

alvo de análise detalhada ao nível das condições espaço-funcionais do edificado 

também com recurso às ferramentas da análise sintática. 

 

 IV. Estrutura da Tese 

A tese está organizada em três capítulos: No primeiro capítulo é feito o enquadramento 

histórico dos pátios e vilas operárias municipais e a caracterização da tipo-morfologia 

da habitação operária, baseado no estudo de Teotónio Pereira “Pátios e Vilas de Lisboa, 

1870-1930: a promoção privada do alojamento operário”; no segundo capítulo é descrita 

a metodologia adotada para as análises das 33 Vilas operárias e pátios de propriedade 

municipal no qual é feita uma breve caracterização da metodologia da Sintaxe Espacial 

(SE), apresentando-se as ferramentas analíticas adotadas na análise dos 33 estudos 

de caso e os respetivos procedimentos aplicados na interpretação de resultados; o 

terceiro e último capítulo está organizado em 3 partes. Na primeira parte faz-se a análise 
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da evolução da estrutura espacial da cidade de Lisboa, com base na metodologia da 

sintaxe espacial considerando o período temporal de 1855 até à atualidade. Nesta 

análise são comparados o número de segmentos e os valores máximos e médios de 

NACH (Normalised Angular Choice) e NAIN (Normalised Angular Integration); na 

segunda parte analisa-se a inserção dos estudos de caso na estrutura urbana atual, 

baseada numa análise global e local com as medidas sintáticas NACH e NAIN, e na 

terceira e última parte, analisam-se as condições de acessibilidade local de 4 vilas 

operárias - Pátio Beirão, Vila Elvira, Vila Bela Vista e Vila nº 19 no Sítio do Calhau - com 

recurso a grafos justificados. 
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CAPÍTULO 1 - HABITAÇÃO OPERÁRIA EM LISBOA 
 

 Neste capítulo é feita a contextualização histórica dos pátios e vilas operárias. 

Para tal é abordado o tema da relevância das habitações com rendas de baixo custo 

para as classes laborais num período de grande desenvolvimento industrial e 

caracterizadas as vilas operárias do ponto de vista da sua tipo-morfologia, tomando por 

base os estudos realizados por Teotónio Pereira e Irene Buarque.  

 

 1.1. Contextualização histórica  

 Na segunda metade do sec. XIX, em pleno advento da industrialização, a cidade 

de Lisboa confronta-se com graves problemas de habitação decorrentes da falta de 

alojamentos acessíveis às classes operárias.  

A construção de habitações para o mercado de arrendamento era, em grande parte, 

feita por construtores privados. Os elevados custos dos arrendamentos inevitavelmente 

excluíam as famílias de baixos recursos económicos da então emergente classe 

operária, incapazes de suportar tais valores
1
.   

Um grande número de famílias operárias, recém-chegadas à capital oriundas das áreas 

rurais e em busca de melhores condições de vida, vivia em situações de sobreocupação 

em alojamentos deficientes e insalubres, localizados em pátios
2
, caves, partes de 

conventos das extintas ordens religiosas e de palácios abandonados, (Teotónio Pereira, 

1994), expostos a doenças como a febre tifoide, a tuberculose e a cólera (Leal, 2009).  

Às reduzidas dimensões, em regra abaixo dos padrões mínimos de habitabilidade, e à 

densa ocupação dos alojamentos somavam-se entre outros problemas como a ausência 

de água canalizada e de saneamento, deficientes condições de exposição solar e de 

                                                

1 
No final do sec. XIX uma família operária típica gastava, aproximadamente, quatro quintos do seu salário 

em alimentação, e mesmo assim, a alimentação era na base de batatas e vegetais, o que era muito pobre. 

O restante dinheiro do salário era gasto nas rendas das habitações, vestuário e outras despesas necessárias 

(Teixeira, 1992). 

2
 Os pátios eram formas de habitação privada promovidas por pequenos proprietários para rendimento. De 

acordo com a definição proposta por Teixeira (1992) um «pátio» era um espaço mais ou menos regular, 

situado no interior de um quarteirão, com pequenas casas construídas à volta viradas para um espaço livre 

comum. Alguns destes «pátios» eram relativamente espaçosos, outros eram construídos em estreitas 

parcelas de terreno.  (Teixeira, 1992).  
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ventilação dos compartimentos com elevados níveis de concentração de humidades 

(Teotónio Pereira, 1994).  

Na década de 1880, face às elevadas taxas de mortalidade, o governo é forçado a 

reconhecer os graves problemas habitacionais existentes na cidade de Lisboa. É então 

apresentado no parlamento um conjunto de propostas legislativas com o objetivo de 

promover incentivos para o investimento privado na construção de habitações para 

aluguer de baixo custo, incluindo a isenção de contribuição predial pelo período de 5 

anos
3
 (Teixeira, 1992).  

Na sequencia destas medidas surgem os primeiros conjuntos de habitação destinados 

a famílias de baixos recursos económicos, construídos maioritariamente por iniciativa 

de industriais ou filantropos, mas também por promotores privados.  

Tal como em toda a Europa, industriais e filantropos assumem um papel relevante na 

construção de habitações para os seus operários nas proximidades dos locais de 

trabalho. Ao discurso higienista da época, juntava-se o interesse em aumentar a 

produtividade, o controlo e a prevenção de desordens (Timmins, 2013).  

Neste contexto os antigos “pátios” são substituídos por “vilas operárias”. Segundo 

Teixeira (1992) são formas mais evoluídas de habitação coletiva, apresentando 

melhorias significativas a nível das condições das próprias habitações, como também 

da sua inserção urbana. A sua construção, adota materiais baratos e baseia-se numa 

estrutura modular, oferecendo o maior número de fogos, recorrendo a áreas mínimas, 

o que resultou numa densidade de ocupação relativamente elevada e de fácil extensão. 

A sua implantação, dispõem-se, na maioria das vezes, em torno de um espaço comum, 

pátio ou rua, os quais se classificam como privados podendo ter acessos públicos.  

 

 

  

 

 

                                                

3 A lei de 1880 considerava a isenção de contribuição predial a todos os novos edifícios de habitação cujas 

rendas não ultrapassassem 50 mil reis por ano por fogo.  
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1.2. Estado da arte 

 O tema da habitação operária tem vindo a ser tratado por diferentes autores 

desde a década de 1970. Destaque para os trabalhos pioneiros desenvolvidos por 

Madeira Rodrigues (1979) em “Tradição, Transição e Mudança – A produção do espaço 

urbano na Lisboa Oitocentista”, Teotónio Pereira e Buarque (1978-79) “Evolução das 

Formas de Habitação Pluri-familiar na Cidade de Lisboa”, Barata Salgueiro (1981) 

“Habitação Operária em Lisboa”, Teixeira (1992) “As Estatégias de Habitação em 

Portugal, 1880-1940”, Teotónio Pereira (1993) “Pátios e Vilas de Lisboa, 1870/1930 – A 

promoção privada do alojamento operário” e Teotónio Pereira e Buarque (1995)  

“Prédios e Vilas de Lisboa”. 

 Já no final da década de 1980 é publicado um estudo desenvolvido por serviços 

camarários “Estudo dos Pátios e Vilas de Lisboa” (1988), correspondendo a uma 

Proposta Conjunta da Direcção dos Serviços de Habitação e do Gabinete de Estudos 

Olissiponenses. Com base no valor patrimonial e estado de conservação são 

apresentadas linhas orientadoras e de actuação para a salvaguarda de casos a 

preservar.  

 Em 1992 é criado o Gabinete dos Pátios e Vilas, pela C.M.L., no âmbito da 

Direcção Municipal da Reabilitação Urbana. É feito um levantamento exaustivo destes 

conjuntos e são propostas acções de reabilitação dos exemplos de melhor qualidade e 

de maior interesse urbanístico e/ou arquitectónico. Em 1993, é elaborado o Plano de 

Pormenor e Salvaguarda: Pátios e Vilas.   

 

 Como autores de trabalhos desenvolvidos mais recentemente sobre este tema, 

tal como citado no artigo “A PROTO-HABITAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE LISBOA” 

(Ildefonso et al, 2018), Tomás (2012) estudou as condições históricas, politicas e sociais 

que favoreceram o aparecimento destas construções e sistematizou as suas 

características tipológicas e de composição; Fernandes (2013) deu enfase à importância 

do pátio coletivo enquanto elemento gerador e mediador na relação entre o espaço 

privado e o público; Silva (2013) analisou o papel que a habitação operária 

desempenhou no processo de desenvolvimento urbano da zona oriental de Lisboa – 

Beato e Marvila e (Antunes et al., 2014) recorreu a ferramentas de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG) na espacialização dos Pátios e Vilas Operárias na capital 

portuguesa, de modo encontrar padrões que ajudassem à compreensão da sua matriz 

espacial na relação com a evolução morfológica da cidade. 
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A tipo-morfologia da habitação operária em Lisboa: Pátios e Vilas 

 

 Como refere Ildefonso (2008) em “vilas operárias em lisboa - emergência de 

novos modos de habitar - O Caso da Vila Berta”, Madeira Rodrigues identifica três tipos 

distintos de vila operária em função da caracterização estética e das relações com o 

espaço envolvente (relação espaço privado, espaço público ou semipúblico). Teotónio 

Pereira e Buarque, definem um conjunto mais amplo de tipologias de alojamento 

operário, em função do período de construção, do modo de inserção na estrutura 

urbana, da forma de agrupamento e dos respetivos processos de construção. Por sua 

vez Barata Salgueiro, subdivide as vilas operárias segundo critérios de dimensão, 

densidade e formas de inserção urbana distinguindo em Lisboa três concentrações ou 

aglomerados importantes, do tipo vila, associados à proximidade ao espaço de trabalho. 

Já Teixeira (1992) ao debruçar-se sobre as estratégias de habitação em Lisboa no 

período que antecede a instauração do regime republicano, caracteriza as vilas 

operárias distinguindo-as dos pátios. 

 

De acordo com a caracterização proposta por Teotónio Pereira e Buarque (1978-79) 

são identificadas as seguintes tipologias:  

 

 I) Vila que acompanha a via pública (em correnteza)  

 
 A habitação bi-familiar que corresponde a 

pequenas construções de apenas um piso com dois 

fogos, está na origem das vilas em correnteza. A 

densificação e o crescimento da população resultaram 

na construção de novos pisos sobre os existentes, 

aumentando o número de fogos na mesma área de 

implantação. O aumento da necessidade de habitação 

de renda reduzida, deu origem à multiplicação do 

mesmo tipo de habitação em banda, resultando na vila 

em correnteza.  

 Esta tipologia de vila operária ao longo de uma 

via principal, apesar da sua edificação multifamiliar 

intensiva, e da sua finalidade de construção para 

famílias de baixos rendimentos, não está inserida na 

Fig. 1 - Vila que acompanha a via 

pública (correnteza). 

Ildefinso (2008) 

Fig. 2 - Vila em bloco ou “chalet”.  
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definição de vila operária no regulamento camarário de 

1930, que proíbe a construção de novas vilas a partir 

dessa data.  

 Distinguem-se dois modelos principais desta 

tipologia de vilas: 1) os edifícios alongados em 

correnteza, com dois ou três pisos; 2) os edifícios tipo 

bloco, com as quatro fachadas livres e acesso central, 

frequentemente com cobertura tipo chalet, com um tipo 

de ornamentação que distorce a realidade do fim para 

o qual essas habitações foram construídas. 

 
 II) Vila formando pátio 	

 
 O pátio é usado não apenas como acesso às 

habitações, por escadas ou galerias, mas também 

como um espaço comum para o convívio entre 

moradores. A geometria do pátio é retangular, podendo 

formar corredor, ou quadrada, e tem apenas uma 

entrada. Esta tipologia é a mais generalizada e comum 

observada nas vilas operárias de Lisboa.  

 

III) Vilas construídas atrás de edifícios 	

 
 As vilas atrás de edifícios são um tipo de 

alojamento onde existe uma hierarquia social traduzida 

diretamente pelo próprio lote, incorporando distinção 

nas duas tipologias existentes: o edifício localizado na 

frente de rua principal, construído para a burguesia; e 

por trás do edifício, um pátio ou vila destinado à classe 

operária.  

 O acesso aos pátios ou vilas podia ser feito de 

três maneiras: através de um corredor lateral 

descoberto; por um corredor a eixo do lote também 

descoberto; e por passagem aberta em arco sob o 

próprio edifício, de forma a aproveitar a construção de 

toda a extensão da frente. Qualquer dos tipos de 

Fig. 3 - Vila formando pátio. 

Fig. 4 - Vila construída atrás de 

edifícios. 
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acesso aos pátios e vilas, é realizado através de um 

portão de ferro com a identificação da vila.  

 

 IV) Vilas formando ruas	
 

 A necessidade de fixação de mão-de-obra para 

a indústria, fez com que as vilas fossem construídas em 

zonas adjacentes a esta, prolongando-se ao longo das 

vias que davam acesso às fábricas. As vilas operárias 

adquirem formas mais alongadas em zonas de terreno 

amplo e desocupado. Estas têm a mesma tipologia de 

correnteza, não se distinguindo claramente das 

tipologias mais correntes, apesar das ruas pertencerem 

às próprias vilas. Nesta tipologia, não existe na sua 

maioria qualquer tipo de ornamentação e ostentação, 

como acontece noutros tipos de vilas operárias.  

 

 V) Vilas de escala urbana 	
 
 Com o desenvolvimento na construção das 

vilas operárias, há um afastamento cada vez maior 

da modalidade de pátio, começando a emergir um 

volume de construções que conforma um sistema 

viário e que ganha uma dimensão urbana.  

 O planeamento desta tipologia, teve em 

conta o caracter de autonomia, resultando na 

inclusão de elementos de equipamento coletivo, 

como escolas e espaços de convívio. 

 
 VI) Vilas diretamente ligadas à produção  
 
A falta de alojamento começou a ser um motivo para o 

atraso do desenvolvimento industrial. Assim algumas 

empresas tiveram a iniciativa de construir blocos de 

habitação para os trabalhadores. O fornecimento de 

habitação constituiu um fator de atração para os 

trabalhadores.  

Fig. 5 - Vila formando rua.  

Fig. 6 - Vila de escala urbana.  



 11 

 As vilas ligadas às indústrias seguem as 

seguintes tipologias: escala de bairro com carácter 

paternalista, com um extremo cuidado na qualidade do 

desenho e na diversificação das tipologias, resultando 

numa hierarquia no local da habitação dependendo do 

cargo no trabalho; Vilas formando rua; e habitações 

integradas nos próprios edifícios industriais, 

normalmente nos pisos sobre os armazéns.  

 

 

  

Fig. 7 - Vila à escala de bairro 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 
  

 Neste capítulo descreve-se a metodologia adotada nas análises das 33 Vilas 

operárias e pátios de propriedade municipal. É feita uma breve caracterização da 

metodologia da Sintaxe Espacial (SE), são apresentadas as ferramentas analíticas 

adotadas na análise do caso de estudo e por fim indicados os procedimentos na análise 

e interpretação de resultados. 	

 

2.1. Análise Sintática 

 Sintaxe Espacial 

 

 A Sintaxe Espacial (SE) está na base de um modelo de análise da forma 

arquitetónica e urbana desenvolvido na década de 1970 por uma equipa de 

investigadores do University College London liderada por Bill Hillier e Julienne Hanson, 

e posteriormente aperfeiçoado e aplicado a diferentes contextos.  

 

Como refere Heitor (1997) a análise sintática suporta-se numa simplificação da 

realidade sendo que a forma urbana é analisada em função das relações estabelecidas 

entre os vários espaços que a compõem, de forma a descrever com precisão o modo 

como as partes se organizam em função de um padrão de centralidade. Cada espaço é 

descrito de acordo com a posição ocupada no sistema global, i.e. com o seu grau de 

acessibilidade relativa. O sistema global é, por sua vez, descrito de acordo com o grau 

de acessibilidade dos vários espaços que o compõem. 

A acessibilidade é caracterizada em função de relações de natureza topológica 

traduzidas pelos conceitos de profundidade, de contiguidade e de controlo espacial 

(Hillier and Hanson, 1984; Hillier, 1996).  

Quando aplicada à escala urbana a profundidade refere-se à distância de um eixo 

(espaço) a todos os outros eixos (espaços) que constituem a malha urbana. Um eixo 

será tanto mais profundo quanto maior for a sua distância a todos os outros, i.e. quanto 

menos acessível for. A contiguidade de um eixo traduz o número de eixos que lhe são 

diretamente adjacentes. Um eixo será tanto mais contíguo quanto maior for o número 

de eixos confinantes com ele.  



 14 

Diversos estudos (Hillier et al 1993; Hillier, B, 2001.) corroboraram que a configuração 

da malha urbana está na base da geração de movimento
4 

e mostraram que: i) eixos 

longos e centrais tendem a ser mais integrados, i.e., com maior acessibilidade 

topológica do que eixos curtos e periféricos; ii) as áreas topologicamente mais 

integradas tendem a corresponder às áreas urbanas com maior atividade traduzida em 

quantidade e diversidade de usos e movimento. 

 

 Modelo Sintático 

 

O modelo sintático é representado graficamente através do mapa axial. Trata-se de 

representação bidimensional simplificada produzida a partir da planta. É constituída pelo 

menor conjunto de eixos, designados por linhas axiais, que cobre todo o sistema 

espacial e permite definir elementos discretos passíveis de serem codificáveis com 

recurso a um grafo, designado por grafo axial e quantificados com base em algoritmos 

desenvolvidos no âmbito da teoria de grafos. O mapa axial corresponde à imagem de 

continuidade física e visual experimentada por aqueles que se movem no sistema e o 

seu fundamento prende-se com a perceção e navegação em ambiente urbano.  

 

O grafo axial de um mapa axial é um grafo em que os vértices, ou nós, correspondem 

às linhas, e dois vértices são adjacentes se e só se as linhas correspondentes se 

intersectam. O grafo axial contém informação acerca das conexões de cada linha com 

todas as outras que constituem o sistema e permite analisar a posição relativa de cada 

eixo da malha em relação a todos os outros eixos. Desta forma, as propriedades obtidas 

não variam com as condições individuais de cada eixo, mas com a sua posição 

(topológica) no sistema onde está inserido. 

 

Para permitir o melhor ajuste do mapa axial em relação às condições morfológicas da 

malha urbana foram introduzidos os conceitos de mapa de segmentos e análise angular 

de segmentos (Turner, 2001, Turner, 2007). Com esta análise calcula-se o “custo” de 

passagem de um segmento para o próximo, não em termos topológicos (em que cada 

segmento implica incremento de custo), mas em termos angulares (em que ângulos 

menores correspondem a maior custo e ângulos mais próximos de 180 graus 

                                                

4 
Hillier, B. (2014) defende que “entre 50 e 80% dos fluxos de movimento nas ruas se devem à estrutura da 

rede viária em si mesma” o que significa que, tendo em conta a intenção e preferência de cada utilizador ao 

deslocar-se no espaço, alguns espaços são mais utilizados do que outros. 
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correspondem a menor curso). Desta forma, seguir na mesma direção tem custo zero, 

ou seja, simula-se a continuidade característica da linha axial. É geralmente aceite que, 

hoje, a melhor forma de representação do espaço urbano é o mapa de segmentos. 

Assim esta é também a representação utilizada neste trabalho. 

 

 Medidas Sintáticas 

 

As medidas sintáticas têm como finalidade quantificar o padrão das relações presentes 

num sistema, ou mais propriamente, o modo como os espaços se organizam localmente 

e se estruturam globalmente a partir dos conceitos de profundidade, contiguidade e 

controlo já referidas.  

A dimensão local corresponde às relações de vizinhança estabelecidas entre os eixos, 

ou seja, ao modo como os eixos se relacionam com os imediatamente adjacentes, 

enquanto a dimensão global é determinada pelas inter-relações estabelecidas entre 

todos os eixos presentes na configuração. Assim, a cada eixo são atribuídos valores 

numéricos que expressam a sua importância relativamente aos eixos vizinhos e a 

complexidade dos percursos que permitem o acesso aos restantes. 

 

A quantificação do padrão de relações sintáticas existente permite identificar as 

características diretas da estrutura configuracional.  

 

Ao longo dos cerca de 40 anos de investigação foram sendo criadas e testadas várias 

medidas sintáticas e aperfeiçoados os métodos de representação do espaço com base 

em aplicações computacionais. O sucesso de cada medida foi avaliado pela sua 

capacidade de refletir (correlacionar com) fenómenos urbanos, como por exemplo 

movimento pedonal, tipos de uso do solo, entre outros. 

 

A medida sintática de maior relevância é a integration e exprime o grau de centralidade 

(ou acessibilidade) dos eixos presentes funcionando, assim, como uma medida de 

hierarquia espacial. A integração de um eixo relativamente a outro é dada pela sua 

profundidade relativa. Desenvolvidas a partir desta noção de profundidade, as duas 

variáveis que melhor capturam a importância estrutural relativa de um eixo representado 

num grafo axial são a integration (closeness centrality) e a choice (betweeness 
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centrality).
5
 Estas medidas estão relacionadas com o potencial de movimento podendo 

estabelecer-se um paralelismo entre o valor de integration de um eixo e o seu potencial 

em ser entendido como um destino em deslocações aleatórias (to-movement) e entre o 

valor de choice e o potencial que um eixo apresenta em ser utilizado como 

atravessamento em deslocações em que não seja nem origem nem destino (through-

movement). Estas variáveis permitem fazer comparações e hierarquizar potenciais de 

movimento em percursos diferentes.  

 

Choice é “uma medida do potencial movimento de passagem e é medida calculando o 

caminho de menos custo (angular; mudança de direção acumulada) entre todos os 

possíveis pares de origem/destino (em que cada elemento do mapa/grafo é considerado 

como possível origem e destino). Os elementos do mapa que cumulativamente 

pertencerem aos caminhos de menos custo entre todos os pares origem/destino com 

mais frequência terão maiores valores de escolha (...).” (Heitor e Pinelo, 2015). 

Integration é “uma medida do grau de centralidade, relacionando-se com o movimento 

com destino, o que pode ser relacionado com a componente que a proximidade terá 

para a capacidade de atração. (...) A integração normalmente salienta espaços na 

cidade vulgarmente designados ruas principais, onde se localiza uma grande parte do 

comércio não diário, muitas vezes associado ao conceito de centro (funcional) urbano.” 

(Heitor e Pinelo, 2015). Hillier e Yang (Hillier at al., 2012) apresentam uma metodologia 

que permite normalizar a escolha e a integração de forma a poderem ser feitas 

comparações entre cidades diferentes. Com estas medidas é possível analisar os casos 

de estudo em relação a um primeiro e segundo plano, isto é, na rede de primeiro plano 

(foreground) e na rede de fundo (background). O “primeiro plano” corresponde à rede 

estruturante da cidade, isto é, aos eixos que têm maior potencial de movimento, com 

altos valores de NACH. O “plano de fundo” corresponde a áreas de bairro, comportando-

se de forma mais isolada, incorporando habitação e serviços, apresentando segmentos 

mais curtos, que estabelecem entre si ângulos mais próximos do ângulo reto. Com a 

análise de NACH é possível perceber se as vilas/pátios operários estão inseridas na 

estrutura urbana de primeiro ou segundo plano, o que permite compreender a forma 

como estas se integram no tecido e dinâmicas urbanas relacionadas com o movimento. 

                                                

5 
A medida global de integration é calculada segundo INT$ = &

''()
= *)

'()
, em que RA é a Assimetria Relativa, 

e RRA (Assimetria Relativa Real) corresponde a um processo de normalização de RA desenvolvido para 

proporcionar comparações entre grafos de tamanhos diferentes. A medida de choice corresponde ao 

número de vértices intermédios que se encontram no percurso mais curto entre dois vértices i e j (Al-Sayed 

et al., 2014). 
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  As medidas normalizadas possibilitam a comparação de cidades, com base nos 

valores máximos, que definem a estrutura da rede de primeiro plano e nos valores 

médios que definem a estrutura da rede de fundo. Os valores máximos de NACH 

representam o grau de deformação ou segmentação da estrutura no primeiro plano, 

enquanto os valores médios estão associados à forma como a estrutura é continua em 

relação ao plano de fundo (Hillier at al., 2012). Os valores máximos e médios de NAIN 

correspondem respetivamente ao grau de centralidade (e facilidade de acessibilidade) 

na rede de primeiro plano e segundo plano. 

2.2. Aplicação ao estudo de caso 

A análise sintática do estudo de caso implicou a realização das seguintes tarefas: 

 i) Proceder à georreferenciação do estudo de caso (33 vilas operárias e pátios 

de propriedade municipal) por tipologia no mapa axial da cidade de Lisboa (Heitor e 

Pinelo, 2007);  

ii) Analisar as respetivas propriedades sintáticas com base nas medidas de 

integration e choice. Desta análise pretende-se avaliar a evolução da cidade de Lisboa, 

através dos valores máximos e médios de NACH e NAIN; 

iii) Análise e interpretação dos resultados.  

 

Os procedimentos aplicados na análise sintática foram organizados em 3 fases, das 

quais a primeira fase correspondeu à análise da evolução temporal da morfologia 

urbana em que foram utlizadas 6 cartografias de diferentes épocas (1855 – Autor 

desconhecido, Litografia de A.C. Lemos ; 1871 - Carta Topográfica da Cidade de Lisboa, 

da autoria de Filipe Folque; 1911 - Carta Topográfica da Cidade de Lisboa, da autoria 

de Silva Porto com trabalhos desenvolvidas entre 1904 e 1911; 1948 – Planta da 

Câmara Municipal de Lisboa; 1997 – Planta 1:10.000 da Câmara Municipal de Lisboa; 

2005 – Cartografia de 2005 com base em ortofotos da AML). Estas bases cartográficas 

serviram para a realização de mapas de axiais correspondentes aos 6 períodos - anos 

1855, 1871, 1911, 1948, 1997 e 2005, desenvolvidos por Heitor e Pinelo (2005). Estes 

foram importados para o software QGIS (versão 2.18.13), transformados em mapas de 

segmentos e utilizados como base de representação para a localização dos casos de 

estudo.  

Os sistemas de coordenadas utilizados nos mapas foram compatibilizados e ajustados 

no sistema de coordenadas cartográficas HGDT73. Os mapas foram analisados com 

Space Syntax Toolkit (Gil 2015), um plugin para análise espacial para o programa QGIS, 

que funciona como frontend para o software Depthmap (Turner 2001, varoudis 2012). 
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Com esta análise, obtiveram-se mapas quantificados através de uma escala cromática 

do vermelho ao azul, correspondendo respetivamente a valores mais altos e valores 

mais baixos.   

 

Na segunda fase, foram analisados os 33 casos de estudo. Utilizaram-se, como já 

referido, os mapas de segmentos e a correspondente análise angular de segmentos 

(Turner, 2001, 2007), tendo como base de análise as medidas NACH (Normalised 

Angular Choice Measure) e NAIN (Normalised Angular Integration Measure). Estas 

medidas foram adotadas por serem uma progressão das medidas clássicas 

betweenness centrality - choice e closeness centrality – integration. As análises 

efetuadas tiveram em consideração a escala global da cidade (raio n) e escalas locais 

com raios 400, 800, 1200 e 2000 metros. Estes raios foram escolhidos por 

corresponderem aproximadamente à distância percorrível a pé, em 5, 10, 15 e 25 

minutos (Cannas da Silva., 2018) 

 

Para a recolha de dados na análise de NACH foi selecionado o segmento da rua pública 

onde está inserida a vila operária, não considerando os segmentos dos acessos 

particulares presentes em muitos dos casos de estudo. Esta decisão é devida ao facto 

de os acessos particulares apenas serem utilizados pelos próprios moradores, não 

tendo relevância numa análise à escala urbana. Contrariamente ao método adotado na 

análise de NACH, para a recolha dos resultados da análise NAIN foram considerados 

os segmentos da rua pública e os segmentos dos acessos particulares, calculando-se 

a média dos valores obtidos em todos os segmentos selecionados. Este método permite 

equilibrar os valores mais altos de integração de alguns eixos com a segregação 

verificada no interior das vilas, numa tentativa de aproximar os valores obtidos da 

perceção dos utilizadores do espaço.   

 

A terceira e última fase, corresponde à interpretação feita a partir dos resultados obtidos 

em cada análise. Os resultados foram importados para o Microsoft Excel, e 

sistematizados em tabelas e gráficos. 
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2.3. Interpretação de resultados  

 

Na interpretação dos resultados, os casos de estudo foram classificados com base em 

3 classes:  

1. Central – nos casos em que os casos de estudo têm uma implantação muito central 

em relação à sua inserção no meio urbano. Contendo uma localização inserida no 

núcleo urbano, estabelecendo uma forte ligação com as áreas com os mais variados 

tipos de usos.   

2. Periférico – nos casos em que a sua implantação está localizada numa área 

deslocada do centro urbano, isto é, num limite da área urbana, perdendo conexões 

morfológicas com o tecido urbano.  

3. Isolado – nos casos em que a implantação dos casos de estudo seja isolada do tecido 

urbano, isto é, a sua localização ser num núcleo de edifícios, como por exemplo no 

interior dos quarteirões perdendo a conexão com as vias. Este fator influencia 

substancialmente a sua classificação, mesmo que a sua localização seja adjacente a 

percursos com valores de integração e escolha elevados. 

Os resultados foram normalizados de modo a obter valores e padrões comparáveis.  

 

De modo a complementar a análise à escala urbana, efetuou-se um estudo mais 

aprofundado das acessibilidades desde a via pública até aos fogos, de modo entender 

a quantidade e o tipo de espaços intermediários que têm de ser percorridos até chegar 

às habitações. Para tal foram selecionados quatro casos de estudo que hoje ainda 

desempenham o mesmo uso e representam conjuntos habitacionais. Para este estudo, 

foi adotada a análise baseada em grafos justificados (Hillier e Hanson 1984).  
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CAPITULO 3 – ESTUDOS DE CASO 

   

Este capítulo está organizado em 3 partes. Na primeira parte faz-se a análise da 

evolução da estrutura espacial da cidade de Lisboa, com base na metodologia da 

sintaxe espacial considerando o período temporal de 1855 até à atualidade. Nesta 

análise são comparados o número de segmentos e os valores máximos e médios de 

NACH e NAIN; na segunda parte analisa-se a inserção dos estudos de caso na estrutura 

urbana atual, baseada numa análise global e local com as medidas sintáticas NACH e 

NAIN e na terceira e última parte, analisa-se as condições de acessibilidade local de 4 

pátios/vilas operárias - Pátio Beirão, Vila Elvira, Vila Bela Vista e Vila nº 19 no Sítio do 

Calhau - com recurso a grafos justificados.  

 

 

A figura 8 representa o percurso social e cronológico que deu origem ao objeto de 

estudo. Assim, pode-se interpretar a Revolução Industrial como o acontecimento 

histórico que deu origem à classe operária. Com o crescimento da população operária 

surgiram os pátios como tentativa de adaptação habitacional para os trabalhadores que 

não tinham meios para outro tipo de habitação. Numa tentativa de melhorar a qualidade 

do parque habitacional disponibilizado aos trabalhadores, começaram a ser construídas 

de raiz as vilas operárias. Passado aproximadamente um século, 33 dos 370 pátios/vilas 

operárias são de propriedade municipal, uma vez que a CML tem como objetivo a 

salvaguarda do património habitacional da época industrial. Assim, as análises 

realizadas têm como objetivo estudar a inserção dos 33 casos de estudo de forma a 

poder servir de base para um melhoramento das suas acessibilidades no meio urbano.    

Fig. 8 - Esquema justificativo da análise dos 33 casos de estudo. 
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3.1. Análise da evolução temporal da morfologia urbana 

  

Fig. 9 - Evolução da cidade de Lisboa com a medida de análise NAIN. 
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Gráfico 1 - Número de segmentos dos mapas de 1855, 1871, 1911, 1948, 1997 e 2005 

Gráfico 2 - Valores máximos e médios de NACH nos vários mapas 

Gráfico 3 - Valores máximos, médios e mínimos de NAIN nos vários mapas 
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 Como primeira interpretação, considerou-se para cada momento o número de 

total de segmentos que compõem a malha urbana. A partir do gráfico 1 e da figura 9 é 

possível ter uma visão geral da evolução da malha urbana da cidade de Lisboa no 

período em estudo.  

Entre os anos 1855 e 1871 verifica-se um crescimento pouco expressivo (1,48%) 

em que a Baixa Pombalina se assume como núcleo de integração, ou seja, o conjunto 

de eixos com valores mais elevados de integração. No entanto a planta de 1871 já revela 

a expansão ao longo do rio na direção poente, consequência do aterro da Boavista com 

um aumento significativo da integração na zona de Alcântara até ao limite Oeste da 

cidade. 

Já entre 1871 e 1948 verifica-se um crescimento acentuado dos limites da cidade 

(26,83%). Este período corresponde à expansão da cidade para norte com a abertura 

de novos eixos estruturantes.  

 Como referem Heitor e Pinelo (2015), o mapa de 1911 mostra o crescimento da 

cidade dentro do perímetro pré-estabelecido, sendo que a Baixa Pombalina continua a 

assumir-se como o centro da cidade. A densificação da malha ocorre através de um 

conjunto de intervenções como a extensão/ocupação do eixo da Rua da Palma/Avenida 

Almirante Reis; a extensão do Passeio Público pelo rasgar da Avenida da Liberdade até 

ao Parque Eduardo VII e o prolongamento deste importante eixo através da Avenida 

Fontes Pereira de Melo, bem como as Avenidas Novas (integrados no Plano Geral de 

Melhoramentos da Capital de Frederico Ressano Garcia em 1903); o Bairro de Campo 

de Ourique, entre outros. A extensão da cidade a Oeste mantém um carácter periférico, 

visível pelos baixos valores de integração.  

No mapa de 1948, a Baixa Pombalina ainda mantém a sua condição de 

centralidade, apesar de se verificar a expansão geográfica dos eixos estruturantes até 

ao Campo Grande e do Bairro das Avenidas Novas adquirir uma maior centralidade a 

par da intensificação e hierarquização dos eixos das avenidas. A expansão da cidade 

a Oeste é completada pelo interior através da construção do troço da autoestrada (atual 

A5), diminuindo a segregação da zona Restelo/Algés antes apenas acessível pela 

marginal. A Nordeste é construído o Bairro da Encarnação, que aumenta os níveis de 

integração (suportando a expansão) do centro de integração da cidade. 

A cidade de Lisboa, com a estruturação dos eixos mais importantes da cidade, 

teve um grande desenvolvimento (51%) entre 1948 e 1997, como se pode verificar no 

gráfico 1. No mapa de 1997, não havendo alteração nos limites da cidade, verifica-se 

uma densificação que embora não faça crescer significativamente o centro, solidifica a 

sua estrutura, deslocando-a ligeiramente para Norte. Pela primeira vez a Baixa 

Pombalina vê substancialmente reduzido o seu carácter de centralidade.  
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Contrariamente ao verificado na última metade do século XX, a cidade de Lisboa 

entre 1997 e 2005 abrandou o ritmo de crescimento (2,48%), verificando-se a 

consolidação dos bairros já existentes e crescimento nas zonas este-oeste, como o 

Parque das Nações. No mapa de 2005, observa-se a expansão da cidade a Nordeste. 

No entanto tal expansão tem uma contribuição muito pouco significativa do ponto de 

vista da estrutura espacial da cidade como um todo, não promovendo deslocação ou 

crescimento do centro. A partir da análise NAIN e das classes correspondentes aos 

intervalos de valores, foram calculadas as percentagens de distância linear em cada 

uma das classes-. Assim, obteve-se 15,3% na primeira classe (intervalo com valores 

mais baixos de NAIN); 17,1% na segunda classe; 20,5% na terceira classe; 21,3% na 

quarta classe e 25,8% na quinta classe (intervalo com valores mais altos de NAIN). 

Assim, conclui-se que Lisboa em 2005 tinha uma maior percentagem de eixos mais 

integrados do que de eixos menos integrados. 
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Gráfico 4 - Valores médios de NACH nos vários mapas 

Gráfico 5 - Valores médios de NAIN nos vários mapas 
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 Nos gráficos 4 e 5, observam-se resultados opostos relativamente ao 

crescimento do tecido urbano da cidade de Lisboa. Como se verifica no gráfico 4, os 

valores médios relativos à medida Normalised Angular Choice decrescem com a 

expansão da cidade, excetuando os intervalos entre 1855 e 1871 e entre 1997 e 2005. 

Já o gráfico 5 apresenta uma Normalised Angular Integration crescente juntamente com 

o crescimento da cidade.  

 Conclui-se a partir da análise do gráfico 4 que os valores de NACH diminuem à 

medida que se vai desenvolvendo a rede secundária (background network) sem o 

desenvolvimento da rede primária (foreground network). No período entre 1855 e 1871, 

a cidade aumentou o número de acessos para norte, criando vias estruturantes que 

consolidaram a malha urbana. Estas contribuíram para o aumento do valor médio de 

NACH. Com o prolongamento e o aumento do número de eixos, o valor de choice 

angular normalizada dos segmentos existentes aumenta, por aumentar também o 

número de relações possíveis entre eles, i.e., o alcance para o acesso a um destino 

aumentou como se verificou aquando da construção das Avenidas Novas.  

 Analisando o gráfico 5, verifica-se que, contrariamente ao resultado do gráfico 4, 

o valor médio de Normalised Angular Integration sobe com a expansão da cidade. À 

medida que a cidade se desenvolve a partir das vias principais, nasce uma rede com 

fortes ligações, da qual resulta num aumento do valor médio de integration angular 

normalizada. Existem casos muito flagrantes que são exceções deste acontecimento 

devido a malhas urbanas fragmentadas e dispersas, uma vez que ao acrescentar o 

número de eixos, aumenta necessariamente o número de ligações possíveis. As 

Avenidas Novas têm um papel fundamental na estrutura da cidade, por serem eixos 

mais integrados e com maior quantidade de ligações que têm com a sua envolvente.  

 No período entre 1997 e 2005 o valor médio de NAIN baixa devido à expansão 

da cidade para nordeste (Parque das Nações). A cidade aumentou ao longo da linha do 

rio, um limite físico à expansão, fazendo com que à escala macro da cidade, esta zona 

não esteja integrada, prejudicando o valor médio de NAIN da cidade.  
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3.2. Análise Sintática de 33 pátios/vilas operárias de propriedade 
municipal 

 

 As 33 vilas operárias e pátios de propriedade municipal encontram-se dispersas 

pela cidade de Lisboa distribuídas pelas freguesias da Ajuda, Alcântara, Arroios, Beato, 

Belém, Campo de Ourique, Campolide, Estrela, Marvila, Penha de França, Santa Clara, 

Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica, e São Vicente.  

 

 

 O Rio Tejo foi, e é, um fator muito importante para o transporte de mercadorias, o que 

suscitou a implantação de edifícios industriais próximos do rio. Assim, é muito visível a 

distribuição dos pátios e vilas operárias municipais a nascente e a poente das zonas de 

maior centralidade ao longo da margem do Rio Tejo. Os casos de estudo melhor 

inseridos hoje na cidade são os que estão localizados na freguesia de Campolide, por 

representar hoje uma zona integrada à escala global da cidade.  

 

 

 

Fig. 10 - Distribuição geográficas dos pátios e vilas operárias correspondentes ao caso de estudo 
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3.2.1. Análise à escala global 

Global Normalising Angular Choice  

  

 Esta análise tem como finalidade classificar os pátios e as vilas operárias em 

termos de acessibilidades a uma escala global da cidade. Assim, quanto mais próximo 

as vilas/pátios estiverem dos eixos com valores mais altos, isto é, os eixos que 

representam os percursos mais rápidos e com menor custo, mais altas serão as suas 

classificações.  

Fig. 11 - Análise NAIN no mapa de 2005 com a localização das 33 vilas operárias e pátios 
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 Com base na análise NACH global (raio n), verifica-se que a “vila” com valores 

médios mais elevados está localizada na Rua Campo de Ourique. Tal deve-se ao facto 

desta estar inserida numa zona central da cidade, em que confluem vários eixos que 

fazem parte da estrutura dominante da cidade, como as ligações entre o Largo do Rato, 

Amoreiras e Praça da Estrela. A vila está também localizada perto da Avenida 

Engenheiro Duarte Pacheco, considerada um dos eixos mais importantes na área 

metropolitana, dado que intersecta 2 eixos fundamentais, a autoestrada A5 para 

Cascais e o Eixo Norte/Sul. A proximidade com estes dois eixos aumenta 

substancialmente os valores da sua classificação, uma vez que são eixos estruturantes 

localizados em muitos dos percursos mais utilizados em deslocações dentro da área 

urbana. 

Gráfico 6 - Hierarquização das vilas operárias e pátios com base na análise de NACH 
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 Em segundo lugar surge o Pátio do Bento, na rua de São Bento, que liga o Largo 

do Rato à Rua Dom Carlos I, permitindo o acesso até à Avenida 24 de julho e linha de 

Comboios para Cascais.  

Segue-se o Pátio Rita Murteira localizada no percurso que liga a Avenida da Índia com 

a auto-estrada A5. À semelhança do Pátio do Bento, este está localizado num percurso 

perpendicular ao rio, que conecta de forma direta a marginal com a zona mais central 

da cidade.  

 É interessante comparar a vila Romão da Silva e a vila Dias à Cascalheira pela 

sua discrepância na classificação de NACH, visto que fazem parte da freguesia de 

Campolide, e ambas estão próximas da Avenida Engenheiro Duarte Pacheco que tem 

um dos mais altos valores de NACH. Espacialmente, a Vila Dias à Cascalheira está mais 

próxima da avenida, contudo, o valor da sua classificação é metade da classificação da 

Vila Romão da Silva. Ao analisarmos a Figura 11, percebe-se que apesar da 

proximidade, a Vila Dias à Cascalheira é isolada, sendo acessível através de um eixo 

de importância apenas local, ou seja, apenas é percorrido para a finalidade de chegar a 

esse destino e não como passagem. Já a vila Romão da Silva, está localizada num 

acesso importante e central entre as zonas das Amoreiras e Campolide.  

 Avaliando as vilas/pátios com valores mais baixos, pode-se concluir que têm 

fatores semelhantes à Vila Dias à Cascalheira. A vila com a designação de Sítio do 

Calhau 19 está localizada num núcleo isolado em Monsanto, contendo um único acesso 

possível. Outro fator que diminui a sua classificação, é o facto da única ligação possível 

ser feita através de uma via em Monsanto que tem uma classificação de NACH baixa. 

O Pátio do Bastos é um caso interessante visto que está localizado no meio do tecido 

urbano de Lisboa, mas com um limite muito marcado pela topografia, classificando-se 

como um limite periférico dentro da própria cidade. Este é um fator relevante para a sua 

baixa classificação, que está relacionada com o fato de estar inserido entre o cemitério 

dos Prazeres e o jardim das Tapadas das Necessidades. Por último, a Vila Ribeira 

Seabra está classificada como a vila com valor mais baixo de Normalised Angular 

Choice. Isto deve-se ao facto de: em primeiro lugar estar localizada em Belém, a qual 

já é identificada como periferia a oeste, passando a ter valores de NACH mais baixos, 

relativamente ao centro da cidade; e em segundo lugar, está localizada numa rua 

residencial sem caracter de passagem. 
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Global Normalised Angular Integration 

 

 Nesta análise os pátios e as vilas operárias são analisados em termos da sua 

integração na cidade de Lisboa a uma escala global. Como já foi referido anteriormente, 

a zona da Baixa-Chiado e as zonas envolventes das Avenidas Novas são os percursos 

com maiores valores de integração. Assim, quanto mais diretamente os pátios e vilas 

se relacionarem com eixos de elevado valor de integração destas zonas, maiores serão 

as suas classificações.   

 

 Fig. 12 - Análise NAIN no mapa de 2005 com a localização das 33 vilas operárias e pátios 
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 É particularmente interessante interpretar os valores baixos de NAIN, visto 

serem consequência do crescimento e desenvolvimento da cidade para norte, tal como 

foi referido anteriormente. A partir da figura 12, é facilmente percetível o menor valor de 

integração nos eixos localizados nas zonas a este e oeste da cidade. A construção das 

vilas operárias e dos pátios foi direcionada para perto das indústrias, estando estas, 

muitas vezes, inseridas nos próprios edifícios industriais.  

 É muito visível a diferença na classificação de integração a partir da Baixa-

Chiado para este e oeste. Mais uma vez, verifica-se que a este, onde hoje se encontra 

grandes armazéns industriais, o desembarque de grandes mercadorias, e o terminal de 

cruzeiros, significa uma barreira entre a cidade e o rio dificultando o desenvolvimento 

da zona, o que resulta em baixos valores de NAIN. Já a oeste, a relação privilegiada e 

direta com o rio, tem grande influência na adaptação dos edifícios industriais para novos 

usos.  

Gráfico 7 - Hierarquização das vilas operárias e pátios com base na análise de NAIN 
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 Assim, avaliando as vilas/pátios com menos integração, observa-se que estão 

localizadas nas zonas este e oeste da cidade. O pátio Magalhães Coutinho, a Vila 

Marques e a Vila Ribeira Seabra localizadas nas freguesias de Belém e Ajuda, 

caracterizadas por zonas periféricas, apresentam fracas ligações com o resto da cidade, 

resultando em percursos mais locais.  

O pátio de Dom Fradique tem um baixo valor de NAIN pela sua localização no limite da 

colina do Castelo de São Jorge. A topografia foi a razão pela qual resultou num percurso 

radial, na tentativa de adaptação com o terreno. A vila com a designação “Sítio do 

Calhau 19”, localizada em Monsanto, zona que não foi planeada para ter acessos 

importantes para a cidade, apresenta um valor baixo de integração. Por último, 

reforçando a comparação anteriormente feita sobre as zonas este e oeste de Lisboa, o 

pátio do Picadeira, a vila localizada na rua Marvila 144 e a vila Bela Vista apresentam 

dos valores de integração mais baixos observados, o que justifica que ainda seja muito 

visível a existência de edifícios industriais devolutos, dificultando assim o 

desenvolvimento e inserção destas áreas na cidade.   

 Apesar das classificações entre NACH e NAIN poderem variar muito entre si, no 

caso da vila localizada na rua Campo de Ourique 102-106, do pátio do Talhadão, da 

Vila Romão da Silva e do pátio do Bento, tal não se verifica, mantendo as suas 

classificações no topo do ranking das vilas/pátios mais integrados na cidade de Lisboa. 

Este resultado é devido às vilas/pátios estarem inseridos no centro do tecido urbano de 

Lisboa, onde não só atravessam as vias com melhores acessos para o resto da cidade, 

como também têm o maior número de ligações. 
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3.2.2. Análise à escala local 

Local Normalised Angular Choice  

  

 Esta análise tem como objetivo classificar os pátios e vilas baseado na 

proximidade com os eixos que representam os percursos mais fáceis e rápidos de serem 

percorridos numa escala local com raios de 400, 800, 1200 e 2000 metros.  

 
 Fig. 13 - Análise NACH local com raios 400, 800, 1200 e 2000 metros 
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Gráficos 8, 9, 10 e 11 – Valores médios da análise NACH local com raios 400, 800, 1200, 2000 metros 
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 A partir da figura 13 e dos gráficos 8, 9, 10 e 11, pode-se observar que a Vila 

Romão da Silva é a vila operária que tem maiores valores de NACH, tanto nas distancias 

locais como na global, excetuando a análise local de 800 metros, em que não está 

inserida no ranking das 4 vilas/pátios com maiores valores de NACH. O acesso para a 

vila Romão da Silva está localizado numa das vias mais importantes para a conexão 

entre as Amoreiras e Campolide.  

 Como é visível na figura 13, o pátio do Paulino é acedido através da Rua 

Cascais, uma das vias com maiores valores de NACH, devido à sua alta acessibilidade 

à escala de bairro, pequenas alterações de direção, e por ser o elo de ligação do 

cruzamento da Avenida da Índia, as docas de Alcântara e a Avenida Brasília, do 

prolongamento com a Rua João de Oliveira Miguens e a Avenida de Ceuta, e o 

cruzamento com a via Ac. Pte.25 de Abril, a Rua Alcântara e a Rua Maria Pia.  

 O Pátio Beirão e a “Rua do Açúcar pátio 3” estão localizados na mesma rua, que 

tem uma classificação alta para um percurso de 800 metros (Gráfico 9). Estes dois casos 

como o caso da Vila do Paulino, localizam-se em vias lineares, sem quaisquer 

alterações angulares.  

 O Pátio Rita Murteira a partir da distância de 800 metros, começa a aumentar a 

sua classificação, ficando no topo do ranking nas distâncias de 1200 e 2000 metros. 

Neste caso, como na Vila Romão da Silva e na Vila nº102-106 localizada na rua Campo 

de Ourique, as suas classificações são as mais altas tanto na análise global como nas 

locais.  

 A análise local com raio 400 metros, pode ser falaciosa pelo facto de ser uma 

distância muito curta, resultando em classificações muito diferentes das restantes 

análises locais e globais. A Vila Elvira, por exemplo, está em 2º lugar no ranking da 

análise local de 400 metros, descendo a sua classificação na análise de 800 metros 

para o 11º lugar, 17º lugar na análise de 1200 e 2000 metros e 21º lugar na análise 

global. O Pátio Picadeiro e a Vila nº144 localizada na Rua Marvila são outro exemplo do 

mesmo caso.  

 Contrariamente ao sucedido anteriormente na diferença das classificações da 

análise local de 400 metros para as restantes, no ranking das 4 vilas/pátios com valores 

médios mais baixos de NACH tal não se verifica. Neste caso, existe coerência nas 

classificações locais, como é o caso do pátio do Bastos. O Pátio do Bastos, tal como foi 

dito anteriormente na análise global, está localizado num limite marcado pela topografia. 

Acrescentando a este facto, o pátio está localizado num percurso sem saída, o qual 

nunca será uma escolha de percurso para chegar a um destino que não seja a vila ou 

as habitações adjacentes.  
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 A Vila Ribeira Seabra está classificada como a segunda vila com valores mais 

baixos de NACH nas análises locais de 400, 800 e 1200 metros e permanece em 

primeiro lugar na análise local de 2000 metros e na análise global. Reforçando a 

interpretação da análise global, a sua localização está inserida numa rua residencial, 

quase privada da própria vila. Um fator que influencia a sua classificação local é a sua 

com duas via longas, devido ao reduzido número de ligações em pequenas distancias.  

 A Vila nº12 localizada na travessa do Pé de Ferro está inserida no ranking das 4 

vilas/pátios com valores mais baixos apenas nas análises com distâncias de 400 e 800 

metros. Este caso é semelhante ao pátio do Bastos, visto que a sua localização está 

inserida numa rua na qual é percorrida para a chegada ao destino, e não como percurso 

alternativo mais fácil e rápido.  

 O pátio da Pascácia permanece nas 4 análises locais com valores de NACH 

baixos. A principal razão pela sua classificação, é a sua localização no centro de Alfama. 

Como é facilmente verificado na figura 13, Alfama representa uma zona com acessos 

labirínticos, resultando na falta de percursos principais. Para acrescentar a este facto, o 

pátio da pascácia está localizado num percurso sem saída, o que representa para 

qualquer análise, seja local ou global, baixos valores de NACH.  

 A Vila nº19, localizada no Sítio do Calhau, à medida que as análises vão 

aumentando o seu raio, a sua classificação de NACH diminui. Como já foi justificado 

anteriormente, o “Sítio do Calhau 19” está localizada num núcleo em Monsanto, o qual 

é apenas percorrido para chegar à vila e às habitações envolventes, isto é, embora 

exista uma centralidade local na zona, esta não é uma centralidade à escala de Lisboa.  

 Numa tentativa de relacionar as análises locais e a análise global, pode-se 

afirmar que os resultados não divergem muito, excetuando a análise local de 400 metros 

(no ranking das 4 vilas/pátios com valores mais altos de NACH). A partir do ranking das 

vilas com valores de NACH mais baixos, é mais notória a semelhança de resultados 

entre as análises locais e global, o que mostra que as vilas, na sua maioria, não 

conseguem promover centralidades locais.  
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Local Normalised Angular Integration 

 

 Esta análise tem como objetivo classificar os pátios e vilas baseado na 

proximidade com os eixos que representam os percursos que contêm o maior número 

de ligações numa escala local com raios de 400, 800, 1200 e 2000 metros.  

  

 
Fig. 14 - Análise NAIN local com raios 400, 800, 1200 e 2000 metros 
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 A partir dos gráficos 12, 13, 14 e 15 pode-se observar que o pátio Rita Murteira 

está no topo do ranking dos pátios/vilas mais integrados à escala local. Este resultado 

é a reflexão direta das curtas dimensão dos eixos presentes no bairro da Ajuda, o que 

resulta em pequenas distancias percorríveis pelo alto número de ligações.  

 O pátio Beirão e o pátio 3, localizados na rua do Açúcar, têm uma alta 

classificação nas análises locais com raios menores, como se pode observar nos 

gráficos 12 e 13. Esta classificação deve-se ao facto da zona conter dois limites, o rio e 

a linha de comboios. Assim, a rua do Açúcar representa o acesso principal para a 

distribuição dos vários percursos.  

 O pátio do Talhadão insere-se apenas no ranking dos pátios/vilas mais 

integrados na análise local de 400 e 2000 metros. Esta classificação deve-se ao facto 

da localização do pátio estar inserido no cruzamento de duas ruas importantes, a rua 

Maria Pia e a rua Campo de Ourique. A rua Maria Pia aumenta a sua classificação nas 

análises de menores raios, visto que corresponde à rua limite que conecta a zona da 

Maria Pia (onde existem ainda hoje muitas vilas operárias) e Campolide. A rua Campo 

de Ourique é um limite da malha ortogonal de Campo de Ourique, estabelecendo a 

ligação mais direta ao bairro de Campolide.  

 A vila operária número 102-106 na rua Campo de Ourique, à medida que o raio 

aumenta na análise local, aumenta a sua classificação, aproximando-se da classificação 

da análise global. À semelhança deste caso, o pátio do Bento começa a ter lugar no 

ranking dos pátios/vilas mais integrados devido estar localizado numa via longa na qual 

aumenta o número de ligações à medida que se vai aumentado o raio.  

 A Vila Alegre, curiosamente, apenas teve lugar nas vilas operárias mais 

integradas na análise local com raio de 1200 metros. A sua localização na rua Barão 

Sabrosa faz com que a sua classificação aumente com raios maiores por representar 

uma rua importante para a ligação do Areeiro e a Penha de França, contendo um 

elevado número de ligações.  

 O pátio da Pascácia está em primeiro lugar nas análises locais de NAIN dos 

pátios/vilas menos integrados. Mais uma vez, como nas análises anteriores realizadas, 

pode-se afirmar que o pátio da Pascácia está inserido numa das zonas de Lisboa com 

valores mais baixos, tanto na análise NACH como NAIN. A sua localização no centro de 

Alfama, perto do Castelo de São Jorge é consequência direta para a sua classificação, 

como é facilmente percetível nos mapas da figura 14.  

 O pátio Esc. São Cristóvão, tal como o pátio da Pascácia, está localizado em 

Alfama, no entanto, a sua proximidade com a rua da Madalena faz com que seja mais 

integrado.  
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 O pátio Magalhães Coutinho está inserido entre duas ruas que aumentam a sua 

integração à medida que as análises são realizadas com raios maiores. Assim, a rua 

dos Jerónimos e a Calçada Galvão, na análise que considera um raio de 400, têm 

valores muito baixos de integração pela ausência de ligações.  

 A vila Elvira, como acontece com o pátio Magalhães Coutinho, está apenas no 

ranking das vilas menos integradas com raio de 400 metros. O local da sua inserção 

não só é pouco desenvolvido, como também tem limites, isto é, a Empresa de 

Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) e a própria topografia. Ao ser 

analisado com raios maiores, a sua classificação vai aumentando pela sua proximidade 

e conexão com a Avenida Calouste Gulbenkian.  

 A vila número 144 na rua Marvila e o pátio picadeiro estão inseridos numa zona 

mal integrada, tanto a nível global como local, pelo seu fraco desenvolvimento e 

ausência de ligações. Neste caso, como também na vila número 19, no Sítio do Calhau, 

os seus valores médios de integração não diferem muito entre si, tanto nas análises 

globais como locais com as medidas NACH e NAIN. Para além disso, assemelham-se 

na diminuição dos seus valores médios à medida que se aumentam os raios das 

análises.  
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3.3. Análise Sintática de 4 casos de estudo 

  

 Para o estudo mais aprofundado das acessibilidades das vilas e pátios desde a 

via pública e os fogos, foram selecionadas as vilas operárias Bela Vista, nº19 no Sítio 

do Calhau, Elvira e o pátio Beirão. Foram adotados como critérios de escolha destes 4 

casos de estudo a sua importância como conjunto habitacional, ainda muito presente, 

dedicado à classe operária, as funções/usos que ainda hoje se mantêm e a sua 

tipologia. Com base na classificação tipo-morfológica de Teotónio Pereira e Buarque, a 

tipologia de “vila formando pátio” tem uma maior relevância para este estudo. Assim, a 

análise tem como intenção perceber a abrangência desta tipo-morfologia, isto é, de que 

forma as “vilas formando pátio” se distinguem nas suas acessibilidades e na sua 

disposição. Para além disso, o pátio é analisado de forma a que se perceba a sua 

importância como espaço comum e como espaço de transição para aceder às 

habitações.  

 Para analisar as acessibilidades às habitações, foram utilizados grafos 

justificados de forma a simplificar esquematicamente as relações de contiguidade, isto 

é, o número de ligações que cada espaço tem com os demais.    

 A caracterização detalhada dos casos de estudo no artigo “Reabilite – Habitação 

operária em Lisboa, propriedade Municipal.” (Machete at al., 2018) serviu como base 

para este estudo. 
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3.3.1. Vila Bela Vista 

  

Fig. 15 - Vila Bela Vista – Fotografia aérea. Orientação a Norte. Fonte: Google Earth pro 2018.  

Fig. 16 - Vila Bela Vista – Vista da entrada da vila Fig. 17 - Vila Bela Vista - Vista do pátio 
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Fig. 18 – Vila Bela Vista - Planta de implantação com diagrama dos acessos às habitações (escala 1:1000) 

Fig. 19 – Vila Bela Vista - acessibilidades às habitações – Grafo justificado 

0

1

2

3

4

Houses/cofee shop
Stairs set
Courtyard
Public street

0

1

2

3

4

5



 45 

 

A vila Bela Vista, localizada na rua Alves Paiva 

Fragoso, 65, na freguesia do Beato, apesar de 

corresponder à tipologia de “vila formando pátio”, 

pela sua disposição, caracteriza-se como rua. O 

conjunto habitacional foi projetado em 1910, 

mantendo ainda hoje o carácter de unidade. A 

Câmara Municipal de Lisboa é proprietária, na 

atualidade, de 10 frações no conjunto de 16 fogos. O 

acesso ao pátio da vila é público, não contendo 

qualquer tipo de barreira física. O pátio é classificado 

como elemento principal para a distribuição dos 

acessos às habitações. Contudo, baseado numa 

análise in loco, é atualmente usado para 

estacionamento das viaturas dos moradores, 

perdendo o significado de espaço de convívio. Como 

se pode verificar nas figuras 18 e 19, os acessos aos 

fogos são feitos diretamente do pátio, excetuando 

Fig. 20 - Vila Bela Vista - Planta de cheios e vazios à escala de quarteirão. 

Fig. 21 - Vila Bela Vista - 
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uma habitação com logradouro privado. A vila em 

termos de análises NACH e NAIN globais obteve 

uma classificação baixa devido ao seu carácter 

isolado e às fracas ligações com o resto da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 - Vila Bela Vista - Placa na entrada 

com nome da vila 

Fig. 23 - Vila Bela Vista - Fachada das habitações 
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3.3.2. Vila Sítio do Calhau 19 

  

Fig. 24 - Vila Sítio do Calhau 19 – Fotografia aérea. Orientação a Norte. Fonte: Google Earth pro 2018 

Fig. 25 - Vila Sítio do Calhau 19 - Vista da associação dos 

moradores no pátio 

Fig. 26 - Vila Sítio do Calhau 19 - Vista do pátio 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Vila Sítio do Calhau 19 - Planta de implantação com diagrama dos acessos às habitações (escala 1:1000) 

Fig. 28 – Vila Sítio do Calhau 19 - acessibilidades às habitações – Grafo justificado 
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A vila nº 19, localiza-se no Sítio do Calhau, em 

Monsanto. O acesso ao pátio é feito por passagem 

sob o edifício e não tem qualquer tipo de barreira. A 

vila operária é composta por 4 frações municipais, no 

qual apenas 1 fogo é acedido pelo pátio e os 

restantes 3 pela rua principal. Hoje, está localizado 

no pátio a associação dos moradores, permitindo a 

vivência no espaço comum, tal como foi idealizado, 

o que hoje em dia já não acontece na maioria dos 

pátios/vilas. Como se pode verificar na figura 27, a 

partir da via principal são acedidos os 3 fogos, nos 

quais dois deles são no 1º piso e têm uma escada 

comum. Nesta zona existe uma presença muito forte 

no que respeita à habitação dirigida à classe 

operária. No entanto, a maioria das habitações são 

particulares. O Sítio do Calhau, como foi mencionado 

anteriormente, tem uma das piores classificações 

Fig. 29 - Vila Sítio do Calhau 19 - Planta de cheios e vazios à escala de quarteirão. 

Fig. 30 - Vila Sítio do Calhau 19 - 
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nas análises NACH e NAIN. Os acessos a esta zona 

são muito restritos, correspondendo a percursos 

sem carácter de passagem, mas sim de chegada ao 

destino. Pode-se afirmar que a vila está isolada, pela 

ausência de ligações em Monsanto, e pela presença 

da Avenida General Correia Barreto como barreira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 - Vila Sítio do Calhau 19 - Vista da 

entrada para o acesso ao pátio e à escada 

comum. 

Fig. 32 - Vila Sítio do Calhau 19 - Vista geral a partir da entrada 
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3.3.3. Pátio Beirão 

 

  

Fig. 33 - Pátio Beirão – Fotografia aérea. Orientação a Norte. Fonte: Google Earth pro 2018 

Fig. 34 - Pátio Beirão - Vista do pátio Fig. 35 - Pátio Beirão - Vista do pátio 
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Fig. 37 - Pátio Beirão - acessibilidades às habitações – Grafo justificado 
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Fig. 36 - Pátio Beirão - Planta de implantação com diagrama dos acessos às frações (escala 1:1000) 
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O pátio Beirão é um caso de estudo distinto dos 

analisados anteriormente por corresponder a uma 

ocupação espontânea, ou seja, o edifício não foi 

idealizado para um conjunto habitacional dirigido à 

classe operária. Este Conjunto habitacional 

correspondia a uma quinta (Quinta Beirão) que 

sofreu, por volta de 1890, alterações no interior para 

adquirir a função de habitação para a classe 

operária. Numa perspetiva de caracterização 

tipológica baseado no estudo de Teotónio Pereira, o 

pátio Beirão, apesar de não ser uma vila, pode estar 

inserido nas tipologias de “vila formando pátio”, “vila 

que acompanha a via pública” visto que corresponde 

a um edifício marginal à rua do Açúcar, e “vila 

construída atrás dos edifícios” devido à existência do 

pátio nas traseiras, o qual é acedido por um portão 

Fig. 38 - Pátio Beirão - Planta de cheios e vazios à escala de quarteirão. 
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ao eixo do lote sob o edifício. Como se pode verificar 

nas figuras 36 e 37, a disposição e as 

acessibilidades dos fogos são difíceis de ler, uma 

vez que 8 fogos e um café são acedidos a partir da 

rua principal, e outros 8 fogos são acedidos pelo 

pátio. Em termos de disposição, existem habitações 

que têm ambas orientações, isto é, para a rua 

principal e para o pátio, e existem outras que são 

apenas orientadas para um dos lados. O pátio, como 

se pode verificar na figura 35, está dividido numa 

tentativa de criar um pátio privado dentro do pátio 

comum. O pátio Beirão tem uma classificação média 

nas análises globais de NACH e NAIN, mas tem uma 

das melhores classificações nas análises locais, 

como se pôde comprovar anteriormente. A sua 

localização tem carácter periférico a este, visto a 

cidade não se ter desenvolvido nessa orientação e 

ainda existir uma grande pegada industrial. Apesar 

disso, em termos de acessibilidades locais, a rua do 

Açúcar é a rua com maior número de ligações e é o 

acesso mais rápido e fácil.  

Fig. 40 - Pátio Beirão - Vista do pátio para 

a entrada na via pública 

Fig. 41 - Pátio Beirão - Vista geral da entrada 
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3.3.4. Vila Elvira  

 

  

Fig. 42 - Vila Elvira – Fotografia aérea. Orientação a Norte. Fonte: Google Earth pro 2018 

Fig. 43 - Vila Elvira - Vista das escadas de acesso à 

galeria. Autora: Rita Machete 
Fig. 44 - Vila Elvira - Vista da galeria. Autora: Rita 

Machete 
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Fig. 45 – Vila Elvira - Planta de implantação com diagrama dos acessos às frações (escala 1:1000) 

Fig. 46 – Vila Elvira - acessibilidades às habitações – Grafo justificado 
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A vila Elvira insere-se na tipologia “vila formando 

pátio” tal como a vila Bela Vista e a vila nº 19 no Sítio 

do Calhau, apesar de ter uma disposição e 

acessibilidade às habitações distinta. Na vila Elvira, 

como se pode verificar na figura 45 e 46, as 

habitações no piso térreo são acedidas pelo pátio, e 

o primeiro piso é acedido por galeria exterior nas 

traseiras. Por baixo da galeria exterior, 

originalmente, correspondia a logradouros 

pertencentes a cada habitação do piso térreo. Para 

responder às exigências de condições básicas de 

habitabilidade de hoje, os logradouros foram 

convertidos em instalações sanitárias. A galeria 

exterior e o pátio têm acesso público sem qualquer 

Fig. 47 – Vila Elvira - Planta de cheios e vazios à escala de quarteirão. 

Fig. 48 - Vila Elvira - 
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tipo de barreira. O pátio, tal como a Vila Bela Vista, 

é usado para estacionar os veículos dos moradores. 

A localização da vila Elvira a nível global tem 

carácter central, onde ocorrem cruzamentos de 

eixos importantes da cidade, nomeadamente a 

avenida Calouste Gulbenkian e a rua de Campolide, 

o que resulta numa alta classificação nas análises 

globais de NACH e NAIN. Já nas análises locais, a 

sua classificação é contrária.  

 

 

Fig. 49 - Vila Elvira - Vista da fachada das habitações Fig. 50 - Vila Elvira - Vista geral a partir do pátio 

Fig. 51 - Vila Elvira - Vista geral a partir da via principal. Autora: Rita Machete 
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Apreciações gerais 

 

 O pátio pode ter várias funções, como também pode ser mais privado e mais 

público. Nos 4 casos de estudo analisados, os pátios correspondem a um espaço 

coletivo dos moradores. Assim, possibilitam aos moradores ter um espaço mais privado 

que a rua e mais público que a habitação como também um espaço transitório entre a 

rua pública e as habitações. A dimensão das habitações foi um dos motivos para o uso 

e apropriação dos pátios. Os tanques à porta de casa eram exemplo disso, onde as 

mulheres lavavam a roupa, o que resultava num convívio de moradores, criando-se 

laços na vizinhança.  

 O pátio da Vila Bela Vista está bem delimitado pelas habitações, no entanto tem 

uma entrada com demasiada visibilidade ao público, o que faz com que o espaço não 

seja usado por falta de privacidade. Dado esse fator, alguns moradores construíram 

logradouros privados dentro do próprio pátio. O pátio da Vila nº 19 do Sítio do Calhau 

tem uma dimensão mais pequena, comparativamente à Vila Bela Vista, o que facilita o 

convívio entre os moradores pela proximidade entre os mesmos. Apesar do acesso ao 

pátio ser público, a entrada dá a sensação de acesso privado pelas suas dimensões e 

por passar por baixo do edifício. O pátio do Pátio Beirão, dos 4 casos de estudo, é o 

mais privado devido ao acesso ser restrito aos moradores e por estar bem delimitado 

pelas habitações e o muro de contenção. Contudo, o pátio foi apropriado pelos 

moradores e fecharam uma parte, dividindo o pátio em dois. O pátio da Vila Elvira tem 

a particularidade de não estar delimitado, o que o torna totalmente público e faz com 

que não seja usado pelos moradores. A único tipo de apropriação existente, é a 

presença de vasos com plantas de cada morador. Um fator também interessante, é a 

colocação de vazos e pinos à frente das casas para o pátio não ser usado para 

estacionar veículos.  

 Um fator importante para o tipo de uso dos pátios é o pavimento. A vila Bela 

Vista e a Vila Elvira não têm qualquer tipo de diferenciação entre a rua pública e o pátio 

induzindo o uso de estacionamento. 

 Na análise sintática com os grafos justificados, foi possível perceber, de forma 

simplificada, os espaços de transição. Assim, num cruzamento das 4 análises, é 

percetível a diferença como as vilas e o pátio são acedidos. A Vila Bela Vista é 

representada, de forma clara, com o grafo de menor profundidade, isto é, contem o 

menor número de espaços transitórios. Contrariamente, o pátio Beirão tem o grafo 

justificado com maior profundidade, devido ao número de espaços sucessivos.  
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 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  
 

 Este trabalho teve como objetivo principal analisar a inserção dos pátios e vilas 

operárias, de propriedade municipal, na malha urbana. Os pátios e vilas operárias 

representam hoje um testemunho histórico dos finais do século XIX e inícios do século 

XX, de uma classe operária que não tinha dinheiro para suportar qualquer outro tipo de 

habitação. Assim, o período da industrialização é hoje valorizado e classificado como 

património de forma a poder ser estudado e relembrado nas várias gerações.  

 

 De forma a enquadrar os pátios e vilas operárias municipais foi importante fazer 

uma análise da evolução da morfologia urbana da cidade de lisboa com a medida 

sintática integration (NAIN) e choice (NACH), permitindo a identificação dos principais 

eixos intercomunicantes e o modo como sustentaram o crescimento da cidade.  Ao nível 

da distribuição geográfica dos pátios e vilas conclui-se que os pátios e as vilas operárias 

municipais estão distribuídas de forma muito heterogenea no tecido urbano da cidade 

de Lisboa, onde mais de metade dos casos de estudo estão localizados no centro 

urbano nas freguesias de Campolide, Campo de Ourique e Estrela. A zona de Alfama, 

apesar de não ser classificada como zona periférica, tem a particularidade de ter valores 

muito baixos de choice e integration pela sua malha fragmentada, com ângulos 

próximos do ângulo recto e eixos curtos. As freguesias nas zonas periféricas a nascente, 

como Marvila, e a poente, a Ajuda e Belém, têm valores baixos na análise global da 

cidade.  

 Na segunda fase, nas análises locais com raio de 400, 800, 1200 e 2000 metros 

foi possível concluir algumas diferenças nas classificações dos pátios e vilas devido à 

idealização das suas construções, isto é, a sua construção foi pensada para uma 

vivência local, entre a própria vila e as industrias correspondentes. O objetivo foi sempre 

aproximar os trabalhadores das fabricas onde trabalhavam, de forma a minimizar o 

tempo de deslocação. Como exemplo, tem-se o pátio Beirão e o pátio nº3 localizados 

na rua do Açúcar, que têm uma alta classificação nas análises locais e estão localizados 

a meio da lista nas análises globais. A nível local, apresentam assim boas condições de 

centralidade. 

 Na análise a uma escala de maior detalhe e para a qual foram selecionados 

quatro casos de estudo representativos da diversidade tipo-morfologicas, verifica-se  

que os 4 estudos de caso ainda hoje constituem conjuntos habitacionais que respeitam 

as caracteristicas originais, embora com diferenças no modo como são acedidos. 
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 A vila Bela Vista não é exclusivamente municipal, apenas um grupo de 10 

habitações é pertença da Camara Municipal de Lisboa, sendo as restantes privadas.  

Este núcleo está oculto no interior de um quarteirão residencial, tornando a sua 

presença pouco notada. 

 A vila nº 19 localizada no Sítio do Calhau, apresenta nas suas acessibilidades, 

fracas ligações com o resto da cidade, o que se refletiu nas baixas classificações das 

análises globais de NACH e NAIN.   

 O pátio Beirão distinguiu-se em relação aos restantes 3 casos de estudo pela 

sua origem de ocupação espontânea. Conclui-se que este caso correspondeu a uma 

conversão e adaptação de quinta para pátio, destinado à classe operária, resultando em 

2 tipologias distintas. Em termos de classificação, apesar da sua localização ser numa 

zona periférica a nascente na cidade de Lisboa, tem valores elevados nas medidas de 

sintaxe espacial pelo facto de estar localizado numa via estruturante da rede viária (Rua 

do Açúcar). 

 A vila Elvira, dos 4 estudos de caso, é a que melhor representa um conjunto 

habitacional, sendo na sua totalidade propriedade municipal. Tem uma classificação 

alta, devido à sua proximidade com a Avenida Calouste Gulbenkian e à rua de 

Campolide, apesar do seu acesso ser muito restrito. 

Da análise comparativa das Vila Elvira, Pátio Beirão e Bela Vista, é possível 

concluir que a Vila Elvira é a que apresenta maiores valores de NAIN e a Vila Bela Vista 

a que apresenta os menores valores. Tomando em consideração as diferentes bases 

cartográficas (1948, 1997 e 2005) todos os casos apresentam uma evolução positiva o 

que permite concluir que a sua inserção na malha urbana tem vindo a melhorar.  

 Esta dissertação adotou uma metodologia aplicada ao tema dos pátios e vilas 

operárias municipais que pode ser replicada à habitação operária noutras cidades e 

países, permitindo comparar o modo como as cidades europeias salvaguardaram e 

classificaram estes testemunhos. Para além da habitação operária, esta metodologia já 

foi aplicada na análise de outro tipo de edificado, nomeadamente edifícios destinados à 

educação, fazendo referencia aos trabalhos de Toscano at al., (2018), Bacharel et al., 

(2017) e Cannas da Silva et al., (2017).  

Como trabalhos futuros, seria interessante incluir nas análises, as principais redes de 

transportes para as acessibilidades dos casos de estudo e a densidade da construção 

envolvente. O Pátio Rita Murteira é um exemplo de classificações altas de NACH e 

NAIN, mas não tem metro. Em relação à densidade de construção tem um índice muito 

reduzido devido ao Palácio da Ajuda e ao Jardim Botânico da Ajuda.  
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ANEXOS 



 

 

Ano 1855 1871 1911 1948 1997 2005
Nº de segmentos 3940 4258 6561 10071 21136 21673

Média 0,8911 0,9029 0,9008 0,8802 0,8641 0,8675
Máximo 1,5137 1,5359 1,5111 1,5402 1,5755 1,5814

Ano 1855 1871 1911 1948 1997 2005
Nº de segmentos 3940 4258 6561 10071 21136 21673

Média 0,7269 0,7699 0,7956 0,8067 0,9232 0,9055
Máximo 1,0998 1,1802 1,1411 1,3928 1,4913 1,4603
Mínimo 0,3421 0,3505 0,3565 0,3597 0,4272 0,4249

NACH

NAIN



 

 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,3523
Pátio do Bento 31 Santo António 1,3425
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,2878
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,2513
Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,2500
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,2032
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,1945
Pátio Beirão 22 Marvila 1,1945
Vila Alegre 26 Penha de França 1,1567
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 1,1409
Pátio do Gaspar 14 Campolide 1,1252
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 1,0928
Vila Elvira 17 Campolide 1,0816
Pátio Cachaneta 13 Campolide 1,0607
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 1,0133
Pátio Daniel 33 São Vicente 0,9760
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 0,9617
Pátio Picadeiro 23 Marvila 0,9582
Rua Marvila 144 25 Marvila 0,9582
Vila Marques 2 Ajuda 0,9567
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,9535
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 0,9411
Vila Bela Vista 6 Beato 0,9318
Pátio do Moca 5 Arroios 0,8942
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 0,8864
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,8486
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,7442
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,6889
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,6210
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,5573
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,3764
Pátio do Bastos 19 Estrela 0,1794
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,1785

NACH - global



 

 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,2377
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,2375
Pátio do Bento 31 Santo António 1,1597
Pátio Cachaneta 13 Campolide 1,1535
Pátio do Gaspar 14 Campolide 1,1513
Vila Elvira 17 Campolide 1,1146
Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,1023
Vila Alegre 26 Penha de França 1,0751
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 1,0385
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,0348
Pátio do Moca 5 Arroios 1,0124
Vila Romão da Silva 18 Campolide 0,9412
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 0,9222
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,8995
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 0,8851
Pátio Beirão 22 Marvila 0,8851
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,8841
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 0,8694
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,8679
Pátio Daniel 33 São Vicente 0,8530
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,8371
Pátio do Bastos 19 Estrela 0,8292
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,8270
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 0,7866
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 0,7754
Vila Marques 2 Ajuda 0,7388
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,7218
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 0,7052
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,6894
Pátio Picadeiro 23 Marvila 0,6632
Rua Marvila 144 25 Marvila 0,6632
Vila Bela Vista 6 Beato 0,6046
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,5173

NAIN - global



 

 

 

 

 

 

 

 

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,3622

Vila Elvira 17 Campolide 1,3035

Pátio Picadeiro 23 Marvila 1,2720

Rua Marvila 144 25 Marvila 1,2720

Pátio Daniel 33 São Vicente 1,2600

Pátio Cachaneta 13 Campolide 1,2513

Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,2140

Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,1970

Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,1970

Pátio Beirão 22 Marvila 1,1970

Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,1776

Pátio Figueiras 4 Alcântara 1,1622

Vila Bela Vista 6 Beato 1,1450

Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 1,1431

Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 1,1323

Pátio do Ministro 27 Santa Clara 1,1317

Pátio do Gaspar 14 Campolide 1,1160

Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,0975

Vila Marques 2 Ajuda 1,0832

Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,0800

Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 1,0734

Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 1,0018

Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,9793

Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 0,9655

Vila Alegre 26 Penha de França 0,9567

Pátio do Moca 5 Arroios 0,9511

Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,9014

Pátio do Bento 31 Santo António 0,8389

Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,8293

Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,8084

Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,7987

Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,6421

Pátio do Bastos 19 Estrela 0,2629

NACH 400m



 

 

  

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,3745
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,3427
Pátio Beirão 22 Marvila 1,3427
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,3245
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,3215
Pátio Picadeiro 23 Marvila 1,2447
Rua Marvila 144 25 Marvila 1,2447
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,2400
Pátio Cachaneta 13 Campolide 1,2201
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 1,2178
Vila Elvira 17 Campolide 1,2091
Pátio do Gaspar 14 Campolide 1,2073
Vila Alegre 26 Penha de França 1,1834
Vila Marques 2 Ajuda 1,1389
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,1243
Vila Bela Vista 6 Beato 1,1186
Pátio Daniel 33 São Vicente 1,1167
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 1,0920
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 1,0880
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,0829
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 1,0590
Pátio do Bento 31 Santo António 1,0292
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,9713
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,9630
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 0,9593
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,9528
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,9172
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,9026
Pátio do Moca 5 Arroios 0,8821
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,8396
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,7231
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,5118
Pátio do Bastos 19 Estrela 0,3314

NACH 800m



 

 

 

 

 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,4067
Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,3708
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,3191
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,3054
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,2770
Pátio Beirão 22 Marvila 1,2770
Vila Alegre 26 Penha de França 1,2697
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 1,2591
Pátio do Gaspar 14 Campolide 1,2490
Pátio Cachaneta 13 Campolide 1,2193
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 1,1876
Pátio Picadeiro 23 Marvila 1,1726
Rua Marvila 144 25 Marvila 1,1726
Pátio do Bento 31 Santo António 1,1725
Vila Marques 2 Ajuda 1,1704
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,1703
Vila Elvira 17 Campolide 1,1367
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 1,1069
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 1,0970
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 1,0799
Vila Bela Vista 6 Beato 1,0676
Pátio Daniel 33 São Vicente 1,0367
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,0311
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,9273
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,9221
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,9037
Pátio do Moca 5 Arroios 0,8559
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,8489
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,8173
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,8048
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,7079
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,3413
Pátio do Bastos 19 Estrela 0,3276

NACH 1200m



 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,4521
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,3116
Pátio do Bento 31 Santo António 1,3012
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,2892
Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,2694
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,2533
Pátio Beirão 22 Marvila 1,2533
Pátio do Gaspar 14 Campolide 1,2468
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 1,2370
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,2298
Vila Alegre 26 Penha de França 1,2257
Pátio Cachaneta 13 Campolide 1,1947
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 1,1837
Pátio Picadeiro 23 Marvila 1,1722
Rua Marvila 144 25 Marvila 1,1722
Vila Marques 2 Ajuda 1,1090
Vila Elvira 17 Campolide 1,0974
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 1,0730
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 1,0645
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 1,0568
Vila Bela Vista 6 Beato 1,0318
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 0,9942
Pátio Daniel 33 São Vicente 0,9767
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,8997
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,8831
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,8417
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,8247
Pátio do Moca 5 Arroios 0,8150
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,7699
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,7045
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,6109
Pátio do Bastos 19 Estrela 0,2605
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,2581

NACH 2000m



 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 2,0125
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,9590
Pátio Beirão 22 Marvila 1,9590
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,6256
Pátio Daniel 33 São Vicente 1,5682
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,4505
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,3215
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,2374
Vila Marques 2 Ajuda 1,2319
Pátio do Bento 31 Santo António 1,2275
Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,1570
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 1,1276
Vila Alegre 26 Penha de França 1,1220
Pátio do Moca 5 Arroios 1,1158
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 1,1010
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 1,0488
Pátio do Bastos 19 Estrela 0,9904
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,9571
Vila Bela Vista 6 Beato 0,9452
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 0,9034
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,8793
Pátio do Gaspar 14 Campolide 0,8753
Pátio Cachaneta 13 Campolide 0,8492
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,8492
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 0,8322
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 0,8220
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,8103
Pátio Picadeiro 23 Marvila 0,8103
Rua Marvila 144 25 Marvila 0,8103
Vila Elvira 17 Campolide 0,8035
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 0,7416
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,6076
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,4007

NAIN 400m



 

 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,6967
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,5505
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,5363
Pátio Beirão 22 Marvila 1,5363
Pátio do Bento 31 Santo António 1,4342
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,3836
Vila Alegre 26 Penha de França 1,2649
Vila Marques 2 Ajuda 1,2352
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,2157
Pátio Daniel 33 São Vicente 1,1694
Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,1338
Pátio do Bastos 19 Estrela 1,0984
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,0493
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 1,0445
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 0,9724
Pátio do Moca 5 Arroios 0,9487
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,9303
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,8932
Pátio do Gaspar 14 Campolide 0,8774
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 0,8698
Pátio Cachaneta 13 Campolide 0,8559
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 0,8531
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,8252
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,8162
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 0,8152
Vila Bela Vista 6 Beato 0,7916
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,7612
Vila Elvira 17 Campolide 0,7534
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 0,7325
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,6749
Pátio Picadeiro 23 Marvila 0,6725
Rua Marvila 144 25 Marvila 0,6725
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,3457

NAIN 800m



 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,6194

Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,4663

Pátio do Bento 31 Santo António 1,4543

Vila Alegre 26 Penha de França 1,3031

Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,2857

Vila Marques 2 Ajuda 1,2011

Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,1951

Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,1283

Pátio Beirão 22 Marvila 1,1283

Pátio do Paulino 3 Alcântara 1,0892

Pátio do Bastos 19 Estrela 1,0275

Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,0206

Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,9729

Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 0,9642

Pátio Daniel 33 São Vicente 0,9543

Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,9459

Pátio Cachaneta 13 Campolide 0,9360

Pátio do Moca 5 Arroios 0,8987

Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 0,8893

Pátio do Gaspar 14 Campolide 0,8796

Pátio do Ministro 27 Santa Clara 0,8369

Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 0,8197

Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,8053

Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 0,7841

Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,7767

Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,7749

Vila Elvira 17 Campolide 0,7107

Vila Bela Vista 6 Beato 0,6882

Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,6686

Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,6502

Pátio Picadeiro 23 Marvila 0,5801

Rua Marvila 144 25 Marvila 0,5801

Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,3480

NAIN 1200m



 

  

Vilas Municipais Nº Freguesia Média
Pátio Rita Murteira 1 Ajuda 1,4272
Pátio do Bento 31 Santo António 1,4189
Pátio do Talhadão 11 Campo de Ourique 1,3712
Rua Campo de Ourique 102-106 12 Campo de Ourique 1,3223
Vila Alegre 26 Penha de França 1,2363
Vila Marques 2 Ajuda 1,1550
Pátio do Fogueteiro 10 Campo de Ourique 1,0571
Pátio Cachaneta 13 Campolide 1,0303
Rua do Açucar Pátio 3 24 Marvila 1,0086
Pátio Beirão 22 Marvila 1,0086
Vila Romão da Silva 18 Campolide 1,0041
Pátio do Bastos 19 Estrela 0,9623
Pátio do Paulino 3 Alcântara 0,9397
Pátio Maria Bernardina Carvalho 15 Campolide 0,9335
Pátio do Gaspar 14 Campolide 0,9226
Vila Travessa de Paulo Jorge 9 Belém 0,9183
Travessa do Pé de Ferro 12 21 Estrela 0,9041
Vila Ribeira Seabra 8 Belém 0,8788
Vila Dias à Cascalheira 16 Campolide 0,8601
Pátio Magalhães Coutinho 7 Belém 0,8107
Pátio do Ministro 27 Santa Clara 0,7874
Pátio de Dom Fradique 29 Santa Maria Maior 0,7848
Pátio do Moca 5 Arroios 0,7803
Pátio Daniel 33 São Vicente 0,7601
Pátio dos Quintalinhos 20 Estrela 0,7430
Vila Elvira 17 Campolide 0,7397
Pátio Figueiras 4 Alcântara 0,7248
Pátio Esc. São Cristovão 30 Santa Maria Maior 0,7108
Vila Bela Vista 6 Beato 0,5992
Pátio Picadeiro 23 Marvila 0,5731
Rua Marvila 144 25 Marvila 0,5731
Sítio do Calhau 19 32 São Domingos de Benfica 0,5186
Pátio da Pascácia 28 Santa Maria Maior 0,3723

NAIN 2000m



 

Local Normalised Angular Choice – 400 metros   



 

Local Normalised Angular Choice – 800 metros   



 

Local Normalised Angular Choice – 1200 metros   



 

Local Normalised Angular Choice – 2000 metros   



 

Local Normalised Angular Integration – 400 metros 

  



 

Local Normalised Angular Integration – 800 metros 

 

  



 

Local Normalised Angular Integration – 1200 metros 

  



 

Local Normalised Angular Integration – 2000 metros 

 

  



 

 

  

Pátio Rita Murteira 

Vila Marques 

Pátio Paulino 



 

  

Pátio Figueiras 

Pátio do Moca 

Pátio Bela Vista 



 

 

  

Pátio Magalhães Coutinho 

Pátio Ribeira Seabra 

Vila travessa Paulo Jorge 



 

 

  

Pátio do Fogueteiro 

Pátio do Talhadão 

Pátio da Cachaneta 



 

 

  

Rua campo de Ourique 102-106 

Pátio do Gaspar 

Pátio Maria Bernardina de Carvalho 



 

 

  

Vila Dias à Cascalheira 

Pátio Elvira 

Vila Romão da Silva 



 

 

  

Pátio do Bastos 

Pátio dos Quintalinhos 

Travessa do pé de ferro nº12 



 

 

  

Pátio do Beirão 

Pátio do Picadeiro 

Rua do Açúcar pátio 3 



 

 

  

Rua Marvila 144 

Vila Alegre 

Pátio do Ministro 



 

 

  

Pátio da Pascácia 

Pátio Dom do Fradique 

Pátio do Bento 



 

 

Pátio Escadinhas de São Cristovão 

Pátio Daniel 

Sítio do Calhau nº19 


