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RESUMO 

O presente relatório visa apresentar e justificar as estratégias projectuais consideradas no desenvolvimento 

do Projecto Final 2010-2011. 

O tema das estruturas urbanas multipolares será explorado enquanto fundamento teórico reflexivo, de modo 

a possibilitar uma leitura contextualizada do sistema urbano em que se insere o território em análise. Serão 

encarados casos de estudo paralelos de núcleos históricos na proximidade deste sistema, testando e 

reforçando os conhecimentos adquiridos através de uma abordagem de carácter prático. 

Pretende-se reflectir acerca da questão da desqualificação urbana sentida na coroa periférica norte do 

concelho de Lisboa, entendendo que este território é essencial no seu papel articulador da macroestrutura 

da área metropolitana. Neste sentido, este estudo visa reformular a estrutura dos aglomerados presentes na 

área em análise, partindo das potencialidades introduzidas pela recente construção do troço do Eixo N-S e 

tendo como base o desenvolvimento de um eixo urbano que possibilite uma leitura global do território, 

articulando os diferentes tecidos, reestruturando e revitalizando os seus diferentes núcleos, integrando-os 

num sistema coerente que reconheça as várias centralidades nele presentes. 

Será abordada uma outra escala do projecto urbano, a partir de uma aproximação a uma destas potenciais 

centralidades - a Ameixoeira - com o intuito de formalizar uma proposta requalificadora capaz de dar 

resposta à problemática urbana inerente à área de intervenção - a descontinuidade viária, a desqualificação 

urbana e a falta de identidade. Através do desenho do sistema de espaços públicos e dos elementos que o 

conformam pretende-se criar novas dinâmicas de polarização internas assim como novas formas de 

articulação com a envolvente. 
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ABSTRACT 

The following report is set to present and justify the projectual strategies considered throughout the 2010-

2011 Final Studio Design’s development. 

The theme of multipolar urban structures will be explored as a reflexive theoretical foundation as to allow a 

contextualized reading of the urban system in which the analyzed territory is embedded. Parallel case studies 

of other historical centres within the proximity of this system will be envisaged, testing and reinforcing the 

acquired knowledge through a practical approach. 

This essay sets out to meditate on the issue of the urban disqualification present in the northern peripheral 

ring of Lisbon’s municipality, always with the perception that this territory is essential in its articulating role of 

the metropolitan area’s macrostructure. It is so envisioned to reformulate the structure of the centres present 

in the area under analysis, based on the potentialities introduced by the recent construction of the new Eixo 

N-S section and considering the development of an urban axis which allows a global vision of the territory 

whilst articulating different tissues as well as restructuring and revitalizing its different centres integrated in a 

coherent system that recognizes its various centralities. 

There will be a further approach on another scale of the urban design, starting from a more detailed analysis 

of one of these potential centralities - Ameixoeira – with the purpose of formalizing a reestablishing proposal 

capable of answering to the urban problematic inherent to the intervention area - road discontinuity, urban 

disqualification and lack of identity. It is through the draft of the spaces system and its surroundings that new 

internal polarizing dynamics can be created as well as new means of articulation with its neighborhoods. 
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01 01 ENQUADRAMENTO TEMÁTICO E OBJECTIVOS 

O presente documento foi elaborado no âmbito da disciplina de Projecto Final, inserida no último ano do Mestrado 

Integrado em Arquitectura, ao longo do ano lectivo 2010/2011 e pretende apresentar as principais reflexões 

relativas ao projecto urbano.  

O objectivo do exercício proposto passa pela reflexão acerca da heterogeneidade e complexidade urbana do 

território em análise - a coroa periférica norte do concelho de Lisboa - e pela reformulação da estrutura dos 

aglomerados nele presentes, partindo das potencialidades introduzidas pela recente construção do troço do 

Eixo N-S. 

Numa outra escala do projecto urbano, será abordada uma unidade territorial desta estrutura - a Ameixoeira. 

Tendo como objectivo dar resposta à problemática urbana inerente à Área de Intervenção de Projecto (AIP) - 

a descontinuidade viária, a desqualificação urbana e a falta de identidade - será formalizada uma proposta 

que insira novas dinâmicas de polarização internas, assim como novas formas de articulação com a 

envolvente através do desenho do sistema de espaços públicos e dos elementos que o conformam. 

Pretende-se introduzir o tema das estruturas urbanas multipolares, enquanto sistema metropolitano das 

cidades actuais. Este tema será explorado com o objectivo de adquirir bases conceptuais que permitam 

abordar a cidade alargada como a base de um sistema de centralidades urbanas, desenvolvidas de forma 

descontínua e heterogénea. Este desenvolvimento teórico pretende apoiar a leitura do território na sua 

globalidade, assim como o entendimento das suas pequenas centralidades enquanto elementos chave na 

recuperação das comunidades locais e a sua importância para o sucesso das transformações a grandes 

escalas. 

Fig. 01 01 01 - A cidade multipolar. O contexto da Área de Intervenção de Projecto. Fonte: imagem do autor - adaptação de 
maps.google.com 
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01 02 JUSTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

A pertinência do presente trabalho justifica-se pela actualidade do tema da cidade enquanto estrutura 

multipolar e pela sua estreita relação com o desenvolvimento do exercício projectual de reformulação urbana 

do território periférico da cidade de Lisboa.  

É um território central no contexto metropolitano, que se encontra fragmentado e desarticulado, embora seja 

alvo de importantes investimentos - o Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, a recente conclusão do Eixo 

N-S, a extensão da rede do metropolitano - que marcam este território pela conjuntura de oportunidades 

essenciais para a sua projecção futura. 

A exigência de estratégias eficientes para o desenvolvimento futuro deste território, assim como das grandes 

extensões periféricas das cidades actuais, reforça o interesse deste trabalho. 
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01 03 METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente estudo será estruturado em quatro partes, divergindo na natureza do seu conteúdo e na 

metodologia aplicada. 

Assim, inicialmente abordar-se-á o tema da dilatação das cidades na actualidade, da sua extensividade e 

consequente polarização. Para tal, serão explorados conceitos subjacentes ao fenómeno de crescimento 

urbano. Serão ainda apresentados os principais núcleos que marcaram o território periférico da cidade e 

comparados com a sua situação actual, de modo a entender as consequências que o fenómeno do 

crescimento urbano podem gerar. 

Em segundo lugar será desenvolvida a análise do território de intervenção de modo a consolidar a 

compreensão do contexto do desempenho dos actores urbanos relevantes, resumindo-se nos seguintes 

focos de análise: caracterização geográfica, biofísica, histórica, caracterização da mobilidade e da estrutura 

edificada, e principais condicionantes urbanísticos. 

Na caracterização histórica, proceder-se-á à análise do processo de formação do tecido edificado do 

território no contexto citadino, tendo como principal base o documento elaborado no âmbito da cadeira de 

História da Cidade - Ameixoeira, Evolução Urbana. Trata-se de um documento de análise que parte da 

interpretação cartográfica e passa por uma pesquisa bibliográfica profunda com o intuito de reunir a 

informação base que permite uma leitura justificada e coerente da área em estudo, traçando as principais 

intervenções e factores que condicionaram a evolução urbana, possibilitando a formulação de uma proposta 

de soluções urbanas contextualizadas. 

Seguidamente será apresentada a proposta projectual, partindo dos estudos anteriormente referidos, da 

experiência pessoal e orientação dos docentes da cadeira de Projecto Final1. Será dividida em duas fases 

que correspondem às duas abordagens enunciadas a diferentes escalas. A primeira surge como resultado de 

uma reflexão colectiva acerca da reformulação urbana das áreas envolventes ao Aeroporto de Lisboa. A 

segunda, de cariz individual, concentra-se no núcleo histórico da Ameixoeira e sua área envolvente, 

pretendendo integrar as diferentes condições urbanas num sistema uno, enquanto centralidade urbana,  

aplicando as principals conclusions retreads do estudo das estruturas metropolitans policentradas. 

 

                                                                    
1 Arq. Carlos Cruz, Arq. Nuno Lourenço e Arq. Frederico Moncada 
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02 01 A CIDADE GLOBALIZADA 

O tema da expansão da cidade, concretizado na dilatação urbana extensiva, acompanha a evolução da 

tecnologia e da comunicação, cujo principal factor diferenciador da actualidade é a velocidade. O tempo 

adquire um valor acrescido e as deslocações e os fluxos alteram-se significativamente. O resultado traduz-se 

na cidade alargada, na integração da periferia, na dilatação da metrópole e alteração da lógica 

organizacional tanto na forma como na escala citadina. 

 

  

A revolução urbana dos tempos actuais centra-se numa transformação a nível tecnológico que reorganiza as 

sociedades e, consequentemente, as cidades. Estas transformações passam pelo desenvolvimento das redes 

de mobilidade e pela informatização dos sistemas de comunicação, o que tem como resultado a 

deslocalização do centro urbano, o aumento da velocidade das transformações e a modificação da relação 

espaço-tempo. A complexificação das estruturas urbanas é o reflexo da globalização no terrtório.  

Esta revolução urbana potencia profundas mudanças na estrutura das cidades que se verificam na sua 

sociedade, na sua escala e na sua forma. 

A sociedade torna-se mais complexa, individualista e heterogénea, caracterizada por uma maior autonomia e 

pela diversificação dos comportamentos sociais. A complexidade e a heterogeneidade da sociedade actual 

tem como consequência a dificuldade consensual e o enfraquecimento das maiorias. Isto implica que as 

soluções que tentam responder a um maior âmbito de compromissos são subvalorizadas. 

A complexidade e diversidade concretizam-se cada vez com mais dificuldade em interesses colectivos 

estáveis e aceites por todos. Os eleitos, o Estado, os urbanistas e todo o tipo de especialistas cada vez 

menos podem pretender basear as suas acções e as suas propostas num interesse geral, comum, objectivo 

e único. [...] As divergências resolvem-se assim menos por maiorias e mais por compromissos que permitem 

tratar uma variedade de situações colectivas.2 

                                                                    
2 ASCHER, François - "A terceira revolução urbana moderna" - Novos Princípios do Urbanismo. Novos Compromissos Urbanos. Um Léxico; 
Lisboa, Livros Horizonte, 2005. pp. 88-89 

Fig. 02 01 01 - A dilatação das áreas centrais. Fonte: adaptação de fotografia de Hengki Koentjoro. 
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A evolução da forma e escala das cidades desenvolve-se fortemente vinculada e dependente da evolução da 

tecnologia e da comunicação. O crescimento dá-se de forma descontinuada, gerando coroas difusas na 

envolvente dos antigos centros, sendo depositado um protagonismo enorme nos sistemas de 

comunicabilidade e acessibilidade, fundamentais no funcionamento citadino. 

A forma que as cidades adquirem no processo expansivo, possibilitado pelo sucesso do transporte individual 

e pelo desenvolvimento infraestrutural das acessibilidades, dão lugar ao sistema descontínuo e extensivo das 

cidades-região. 

Este crescimento extensivo gera uma grande dificuldade na gestão do território, tanto pela complexidade e 

dimensão da estrutura urbanizada, como pela diversidade social e suas necessidades cada vez mais 

heterogéneas. Esta dificuldade de gestão do território urbano conduz à recuperação da reflexão sobre a 

questão das novas "cidades-estado"3 e das estratégias para a eficácia da governação das estruturas 

metropolitanas. 

A generalização do uso do transporte individual e o desenvolvimento das redes de comunicação faculta a 

distanciação das actividades diárias e a dispersão das áreas de residência, ao ponto de deixar de fazer 

sentido a realização dos movimentos pendulares que a segregação funcional exige. O centro deixa de 

representar a vantagem de acessibilidade inicial. A capacidade interna do centro chega ao seu limite 

funcional, gerando graves dificuldades de acesso. São os anéis radiais que envolvem os grandes centros que 

passam a ter essa capacidade atractiva de acesso privilegiado, formando-se novas áreas centrais na periferia 

citadina. 

A dispersão das funções materializa-se na fragmentação das cidades e na desqualificação dos centros 

tradicionais, devendo reconhecer-se as novas dinâmicas de polarização nos subcentros envolventes. 

O desenvolvimento da divisão do trabalho tende a diferenciar a localização das actividades e funções 

urbanas4, facto que se traduz na pulverização da condição central, criadora de novas centralidades 

(polarizações) e de novos referenciais urbanos (iconografias) que passam a ter uma relação tensa, misto de 

complementaridade e de concorrência, com os outros centros tradicionais5. 

Este processo dá lugar à alteração de escala e forma das cidades que se desenvolvem em vastas 

conurbações extensas e descontínuas, heterogéneas e multipolarizadas - as metápoles6. São estruturas 

policêntricas que caracterizam a vivência contemporânea. Na sua definição é acentuada a sua condição de 

transversalidade e extensividade - em vez da grandeza e limites rígidos - de diversidade e complexidade - em 

vez de uniformidade e densidade - e de compromisso - acentuando os défices de consenso sociocultural e de 

governância.7 

                                                                    
3 BORJA, Jordi - "Revolución y Contrarrevolución en la ciudad global: las expectativas frustradas por la globalización de nuestras 
ciudades", in Revista Eure, nº100. Santiago de Chile: 2007. p. 46 
4 ASCHER, François - Novos Princípios do Urbanismo. Novos Compromissos Urbanos. Um Léxico; Lisboa, Livros Horizonte, 2005. p. 124 
5 DOMINGUES, Álvaro - "Os novos mapas das cidades", in Jornal dos arquitectos,  nº 206, 2002.  p.111 
6 ASCHER, François - "A terceira revolução urbana moderna" - op. cit. p. 62 
7 PORTAS, Nuno - Prefácio de Novos Princípios do Urbanismo. Novos Compromissos Urbanos. Um Léxico; Lisboa, Livros Horizonte, 2005. 
p. 12 
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02 02 O SISTEMA MULTICENTRAL 

A cidade alargada desenvolve-se assim num sistema em rede que articula as suas centralidades, que se 

localizam em pontos estratégicos de acessibilidade privilegiada. Segundo Borja, a qualidade desta nova 

realidade urbano-regional dependerá da intensidade de relações entre esses nós, da multifuncionalidade dos 

centros nodais e da capacidade de integrar o conjunto da população e do território mediante um adequado 

sistema de mobilidade. Deve, portanto, entender-se como resultado de três dinâmicas distintas mas inter-

relacionadas: globalização, concentração e comunicação. (cit. in Fernandes, 2009) 

Aquilo que antigamente só se podia encontrar no centro, disseminou-se pelo território da metrópole, [...] 

criando um conjunto de subcentros que os urbanistas baptizaram de centralidades. O que parece ser 

traumático nisto é que já não temos os centros tão dominantes e recheados de antigamente e não temos 

ainda, na maior parte dos casos, subcentros suficientemente sofisticados com os quais nos possamos 

identificar. Há portanto como que uma "civilização perdida" que andamos a tentar reinventar.8 

A reinvenção destas estruturas policêntricas baseia-se num modelo urbano que oscila muitas vezes entre 

duas posturas. Por um lado, o desenvolvimento de áreas de excelência, como grandes superfícies comerciais 

ou luxusos condomínios privados, apoiadas na rede de mobilidade e na estratificação social dependente da 

proximidade das centralidades, por outro, o "urbanismo de espaço público” que, de acordo com Borja, 

aposta na cidade densa, na construção de centralidades, no perfil identitário do urbano, atendendo à 

morfologia do lugar, à qualidade da envolvente e à integração de elementos arquitectónicos excepcionais ou 

emblemáticos.9 

A transformação da sociedade anteriormente referida traduz-se no desenraizamento local e na falta de 

sentido de pertença a um lugar, facto que decorre da expansão desarticulada do sistema urbano. A nova 

forma de organização citadina policêntrica potencia o fortalecimento das comunidades locais e o sentimento 

de identidade e pertença do cidadão, ao mesmo tempo que a estratégia de densificação destas centralidades 

evita concentrações monofuncionais e faculta sistemas de mobilidade pública privilegiada. Os sistemas de 

centralidades admitem o desenvolvimento cultural afirmativo de cada comunidade de forma adaptada aos 

seus interesses. 

É importante perceber que a relação destes sistemas de centralidades pode ser entendida em contextos 

territoriais muito distintos.  Nas lógicas dos macrosistemas urbanos entendem-se estas centralidades como 

verdadeiras cidades e sua relação com diferentes cidades vizinhas, dotadas de redes de transportes 

intermunicipais que as interligam. Dentro das cidades é possível perceber-se estes sistemas numa lógica 

mais concreta, entendendo as centralidades como centros urbanos, como lugares que pontuam a cidade de 

referências polarizadoras, numa aproximação mais localizada. Este salto de escala é importante na leitura do 

projecto urbano, que incide mais numa abordagem localizada, o que permite a introdução de um elemento 

chave neste tema - a estruturação dos espaços públicos.  

                                                                    
8 LOURENÇO, Nuno - "Lisboa e seus vizinhos" , in Território e Paisagem - Notas sobre Ofícios, Traçados e Mudanças, Lisboa, 2011. p. 48 
9 BORJA, Jordi - "Revolución y Contrarrevolución en la ciudad global: las expectativas frustradas por la globalización de nuestras 
ciudades", in Revista Eure, nº100. Santiago de Chile: 2007. p. 45 
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O espaço público tem uma função essencial que contraria a tendência enfraquecedora da deslocalização e 

dispersão do território no sentido de recuperar as relações sociais locais consolidadas e o desenvolvimento 

de  vivências de bairro. 

Os projectos urbanos, de acordo com Borja (1998), caracterizam o urbanismo actual, entendidos como 

actuações estratégicas de escala variável [...] que se caracterizam [...] por serem susceptíveis de promover 

um salto de qualidade na cidade ou numa parte dela. Esta qualidade da cidade está patente na qualidade 

dos seus espaços públicos, encarados como uma possível resposta ao difícil desafio de articular o bairro, a 

cidade ou a região metropolitana.  

A continuidade dos grandes eixos de espaço público é uma condição de visibilidade e de acessibilidade para 

cada um dos fragmentos urbanos e um factor essencial de integração cidadã.10 

É neste contexto que as estruturas primárias adquirem uma resistência impressionante, revelando uma força 

que em conjunto com a identidade, habitabilidade e memória, dão significado às centralidades. A sua 

potencialidade justifica a constante adaptação destas estruturas face às transformações do território 

envolvente. 

Este processo [processo histórico de constante readaptação], pleno de ambiguidades e de dúvidas, deve 

reflectir por um lado um sentido muito prático e económico de aproveitamento e valorização do trabalho feito 

por outros, antes de nós, e por outro lado produzir o registo constantemente actualizado da relação entre 

velho e novo, entre forma e significado, entre construção e paisagem.11 

É neste sentido que se julgou pertinente a apresentação de alguns exemplos do sistema dos antigos núcleos 

vernaculares da coroa norte de Lisboa, que à semelhança da área de intervenção de projecto, partem de 

uma rede e contexto rural e integram-se no território metropolitano de modos diferentes. São as 

condicionantes que ditam o destino destes antigos centros que serão abordadas nesta análise. 

A defesa do património edificado, da paisagem,[...] da língua e das culturas específicas [...] contam cada vez 

mais na resistência aos projectos privados ou públicos com fortes impactos no território, A rejeição à 

homogeneização cultural que implica a globalização também faz parte dos actuais processos urbanos.12 

                                                                    
10 BORJA, Jordi - "Ciudadanía y Espacio Público", in Urbanitats,  nº 7. Barcelona, 1998 
11 LOURENÇO, Nuno - "Lisboa e seus vizinhos" , in Território e Paisagem - Notas sobre Ofícios, Traçados e Mudanças, Lisboa, 2011.p.48 
12 BORJA, Jordi - "Revolución y Contrarrevolución en la ciudad global: las expectativas frustradas por la globalización de nuestras 
ciudades", in Revista Eure, nº100. Santiago de Chile: 2007. p. 44 
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02 03 NÚCLEOS VERNACULARES 

O estudo das estruturas urbanas actuais e suas centralidades exigem o levantamento das estruturas 

primárias no território e dos seus respectivos núcleos. Assim, neste capítulo será analisado um conjunto de 

núcleos históricos através da sua confrontação com a situação actual. A análise parte do levantamento da 

cartografia de Filipe Folque, que data de 1856-1857, e de Silva Pinto, de 1904-1911. 

Assim, distinguem-se dois conjuntos. Um primeiro conjunto que abrange os núcleos de Benfica, Carnide, 

Telheiras, Paço do Lumiar, Lumiar, Ameixoeira e Charneca, e um segundo conjunto cuja relação com a cidade 

é feita anteriormente, do qual fazem parte Belém, Campolide, Chelas e Olivais. 

Os núcleos do primeiro conjunto partem todos de uma situação comum - a sua situação associada aos eixos 

de saída da cidade e o seu cariz rural, ligado à exploração agrícola para abastecimento da cidade de Lisboa 

e ao lazer da nobreza e burguesia da capital. Todos eles se enquadram na coroa periférica norte do 

concelho actual. Já os do segundo grupo constituem outros exemplos de aglomerados da envolvente citadina 

que não se enquadram nesta coroa.  

O levantamento de Filipe Folque, não abrange ainda estas estruturas no seu desenho da cidade de Lisboa - à 

excepção de Belém. No entanto, a sua importância decorre do sistema de saídas da cidade, já então 

evidenciado. 

Fig. 02 03 01 - Planta da Cidade de Lisboa em 1856-1857. Filipe Folque. Fonte: AML 
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Na cartografia de Silva Pinto estão já incluídos os núcleos indicados, denotando-se a sua condição periférica 

na cidade e a sua natureza rural. É também visível a associação destes núcleos aos eixos de saída da cidade, 

conforme ilustrado na figura abaixo. Salienta-se que desta análise não se pretende um exaustivo detalhe 

histórico mas sim a confrontação directa da sua situação actual face à situação de há um século.  

 

 

Fig. 02 03 02 - Planta Topográfica de Lisboa 1904-1911. Silva Pinto. Fonte: AML 
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BELÉM 

O percurso entre o centro histórico lisboeta e o aglomerado de Belém era pontuado por estruturas 

palacianas e religiosas de grande protagonismo. O eixo ocidental da cidade era um eixo monumental em 

comparação com os restantes eixos de saída da cidade. Esta associação justifica-se pela relação do 

aglomerado com a época dos Descobrimentos, beneficiando da presença de edificações peculiares. O 

desenvolvimento deste eixo decorre ainda da sua condição ribeirinha. 

Fig. 02 03 03 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo de Belém. Fonte: AML 
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Actualmente este núcleo mantém o seu carácter de excelência e monumentalidade, verificando-se a 

concentração de inúmeras edificações assinaláveis. Mantém a coerência enquanto unidade e encontra-se 

bem enquadrado na sua envolvente recente. Envolvem-no equipamentos de âmbito regional e nacional, 

zonas habitacionais de luxo e espaços públicos amplos e convenientemente equipados. Tornou-se um pólo 

turístico que confere uma imagem positiva à cidade.  

Fig. 02 03 04 - Fotografia aérea actual. Belém. Fonte: bing.com/maps 
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OLIVAIS 

O núcleo dos Olivais representa o aglomerado equivalente a Belém no eixo de saída oriental da cidade. O 

desenvolvimento do seu eixo, assim como a sua densidade populacional, não têm o protagonismo do núcleo  

anterior. A relevância das suas vias de acesso são muito mais ténues, encontrando-se o núcleo dos Olivais 

muito embrenhado no contexto agrícola. 

Fig. 02 03 05 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo de Olivais. Fonte: AML 
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A situação actual deste núcleo revela-se muito menos presente no quotidiano citadino. O aglomerado dos 

Olivais encontra-se totalmente cercado de infraestruturação arterial, e de urbanizações desenvolvidas em 

altura. Estas urbanizações são fruto de planos urbanos desenvolvidos durante o Estado Novo, com o 

objectivo de espelharem as ideias modernistas numa formalização que confronta o desenho da cidade 

tradicional. É uma zona actualmente muito bem servida em termos de acessibilidade, ficando relativamente 

próxima de áreas de lazer influentes. Beneficia recentemente do impulso económico que a zona oriental da 

cidade atravessa, justificado pela concretização do plano urbano do Parque das Nações. 

A sua identidade vê-se ameaçada pela proximidade do edificado recente, embora tenha sido preservado o 

antigo centro. 

Fig. 02 03 06 - Fotografia aérea actual. Olivais. Fonte: bing.com/maps 
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CAMPOLIDE 

Campolide insere-se numa coroa mais próxima do centro lisboeta, embora ainda representasse a periferia da 

cidade. Revela-se um núcleo mais denso que os anteriores, e também mais complexo na sua fisionomia, não 

contendo a linearidade que os caracterizava. A presença do Aqueducto da Águas Livres e a sua posição 

estratégica que articula o Vale de Alcântara ao centro são as suas condições impulsionadoras mais 

importantes,

Fig. 02 03 07 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo de Campolide. Fonte: AML 
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Actualmente a estrutura viária do antigo núcleo mantém-se quase inalterada, sendo a sua morfologia muito 

mais orgânica do que no caso dos Olivais. A densidade habitacional é muito superior embora a malha se 

mantenha. A presença da actual saída para a A5, assim como do pólo terciário das Amoreiras são as marcas 

mais profundas do crescimento urbano. O Bairro, na estrutura antiga, detém as funções habitacional e 

comercial de proximidade, que auferem a este aglomerado uma vivência urbana caracerística. 

Apesar da sua matriz histórica, este aglomerado sobrevive às mudanças citadinas de uma forma saudável. A 

sua proximidade do centro lisboeta possibilitou uma inclusão anterior no tecido citadino, evitando a invasão 

desregrada das urbanizações mais recentes. 

Fig. 02 03 08 - Fotografia aérea actual. Campolide. Fonte: bing.com/maps 
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CHELAS 

O núcleo do Chelas inclui-se na coroa interna da franja oriental da cidade, embora não tenha sido incluída no 

tecido urbano, como aconteceu ao núcleo de Campolide. A sua localização menos privilegiada pelo 

desenvolvimento menos importante do seu eixo de saída da cidade, assim como a presença do caminho de 

ferro revelam ser as condições que o justificam. 

Fig. 02 03 09 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo de Chelas. Fonte: AML 
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O seu isolamento actual é bastante evidente, desenvolvendo-se na sua envolvente vários planos urbanos 

semelhantes aos descritos no aglomerado dos Olivais. A descaracterização geral da área envolvente integra 

este antigo núcleo num paradoxo entre a vontade de se integrar na malha e a rejeição das vias arteriais que 

o cercam. 

Este caso comprova que o distanciamento da urbanização recente não é sinónimo de uma integração mais 

bem conseguida, correndo o risco de esta não chegar a dar-se. 

Fig. 02 03 10 - Fotografia aérea actual. Chelas. Fonte: bing.com/maps 
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BENFICA 

O núcleo de Benfica volta a ser caracterizado pela fisionomia linear dos aglomerados mais distantes do 

centro citadino. O seu desenvolvimento acompanhava a Estrada de Benfica, que estabelecia a ligação do 

Palácio da Palhavã (actual Embaixada de Espanha) às portas de Benfica, fazendo o prolongamento desta a 

ligação a Sintra. 

A definição viária estava já bem patente no terreno, assim como grande parte dos alinhamentos edificados. 

Fig. 02 03 11 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo de Benfica. Fonte: AML 

 



UM NÚCLEO HISTÓRICO ENQUADRADO NAS ÁREAS DE EXPANSÃO RECENTE 

  02  CIDADES POLARIZADAS 21 

 

Tal como no caso de Campolide, a estrutura dos eixos mantém-se na actualidade, embora a construção do 

edificado, neste caso de Benfica, tenha uma formalização mais recente e diversificada. A estrutura primária 

continua a ser o suporte da rede canal deste aglomerado, onde o edificado histórico é já muito pouco 

presente. 

Encara-se este caso como uma reconversão necessária à adaptação deste antigo núcleo linear.

Fig. 02 03 12 - Fotografia aérea actual. Benfica. Fonte: bing.com/maps 
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CARNIDE 

O núcleo de Carnide engloba também o Largo da Luz - situado na extremidade periférica da estrada da Luz. 

parte também de um desenvolvimento ao longo de um eixo, embora fosse este eixo mais sinuoso e de menos 

relevância na saída da cidade. Ainda assim, conta com um conjunto edificado considerável. A origem destes 

dois lugares prende-se a celebrações religiosas, o que decorre numa rivalidade entre eles positiva no seu 

desenvolvimento. 

Fig. 02 03 13 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo de Carnide. Fonte: AML 
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A sua fisionomia mantém-se inalterada quer na sua estrutura viária, quer na edificada, mantendo a sua 

habitabilidade e identidade interna. A coerência do núcleo é posta em causa pela forma desarticulada com 

que é implementada a expansão no território. 

As antigas azinhagas alternam-se com vias de perfil amplo assim como as edificações térreas o fazem com as 

urbanizações desenvolvidas em altura. 

 

Fig. 02 03 14 - Fotografia aérea actual. Carnide. Fonte: bing.com/maps 
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TELHEIRAS 

O núcleo de Telheiras desenvolve-se na estrada que articula a extremidade norte do Campo Grande ao 

núcleo de Carnide, sendo de pequena dimensão em comparação com os de Benfica e Carnide. 

Tem também uma fisionomia linear e a presença dos campos cultivados na sua envolvente denotam a sua 

natureza agrícola. 

Fig. 02 03 15 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo de Telheiras. Fonte: AML 
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A sua implementação menos densa possibilitou a implementação de planos de urbanização de forma menos 

condicionada, o que teve como resultado um desenvolvimento da construção mais enraizado e uma total 

integração do pequeno núcleo na malha actual.  A presença deste núcleo quase não é denotada na actual 

configuração do território, fortemente marcada pela vivência contemporânea. 

Fig. 02 03 16 - Fotografia aérea actual. Telheiras. Fonte: bing.com/maps 
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PAÇO DO LUMIAR 

O Paço do Lumiar encontra-se no eixo de articulação de Carnide ao Lumiar, e é marcado pela presença de 

um pequeno conjunto de quintas e edificações religiosas. A sua situação assemelha-se à de Telheiras, por se 

encontrar num eixo de ligação transversal aos eixos de saída da cidade, articulando núcleos mais relevantes. 

Fig. 02 03 17 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo do Paço do Lumiar. Fonte: AML 
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Como se pode verificar, a sua constituição interna alterou-se muito pouco nestes cem anos, permanecendo a 

fução das antigas quintas associadas à cultura e museologia, o que garante a preservação das estruturas 

edificadas. Tornou-se num pólo museológico que mantém em grande parte a sua vivência interna quase 

rural. É no entanto visível a aproximação da metrópole quer nas urbanizações, quer na intraestruturação 

arterial próxima. 

Fig. 02 03 18 - Fotografia aérea actual. Paço do Lumiar. Fonte: bing.com/maps 
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LUMIAR 

O núcleo do Lumiar aproxima-se bastante ao caso do de Benfica, permanecendo associado ao 

desenvolvimento da calçada de Carriche, eixo importante de saída da cidade. Situa-se este na extremidade da 

Alameda das Linhas de Torres, prolongamento do Campo Grande. Constituía uma importante entrada de 

produtos da zona saloia, a norte. 

Fig. 02 03 19 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo do Lumiar. Fonte: AML 
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Este núcleo, que constituía a via principal de saída, não resistiu à exigência de escoamento de tráfego 

imposto pelos tempos actuais e acabou por ser duplamente dividido. a primeira divisão dá-se ao nível térreo 

- Av. Padre Cruz - a segunda é feita em viaduto - Eixo N-S. A identidade do aglomerado é perdida, em prol da 

expansão e necessidades infraestruturais actuais, podendo este lugar agarrar-se à oportunidade que lhe é 

dada de se reintegrar no tecido a uma outra escala. Ainda assim, a Rua do Lumiar, por ter sido aberta uma 

alternativa paralela, mantém o seu carácter e perfil antigos, constituindo um eixo de interesse local no âmbito 

do pequeno comércio. 

Fig. 02 03 20 - Fotografia aérea actual. Lumiar. Fonte: bing.com/maps 
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AMEIXOEIRA 

A Ameixoeira volta a ter a configuração semelhante ao Paço do Lumiar e Telheiras, desta vez encontrando-se 

no eixo de ligação do Lumiar à Charneca. Esta condição impede que o seu atravessamento tenha tido 

exigências tão altas, facto que possibilitou a sua preservação. A encosta acentuada à qual se adossa é 

também um factor chave no desinteresse que a abertura de novos eixos possam representar, pondo em 

causa a integridade do edificado. 

Fig. 02 03 21 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo da Ameixoeira. Fonte: AML 
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A integridade do edificado histórico não representa a integração no tecido envolvente. A aproximação à zona 

histórica é assumida e feita de modo impositivo, embora haja algum cuidado na preservação interna do 

núcleo. Neste âmbito assemelha-se ao núcleo de Carnide, onde também o diálogo entre o rural e o urbano 

não foi resolvido de forma coerente, sendo estes os casos identificados como potenciais zonas a intervir 

nesse sentido.  

No caso da Ameixoeira revela-se essencial, dada a recente incorporação da rede de metropolitano, em 2004, 

e da acessibilidade rodoviária privilegiada - Eixo N-S - , em 2007, assim como a reconfiguração urbana da 

Alta de Lisboa. No núcleo de Carnide este salto na qualidade de acessibilidade já foi dado há mais de duas 

décadas, não tendo sido aproveitado o momento de mudança emergente. 

Fig. 02 03 22 - Fotografia aérea actual. Ameixoeira. Fonte: bing.com/maps 
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CHARNECA 

 
Este núcleo comporta uma extensão do eixo proveniente da Ameixoeira, sendo bastante periférico na sua 

relação com o centro urbano. Encontra-se encostado ao limite concelhio e tem um a fisionomia mais irregular 

que os restantes núcleos, por não constituir um núcleo agregado a uma via única mas por ser um ponto de 

confluência dos lugares vizinhos: Portela, Sacavém, Camarate, Fetais, Grafanil e Ameixoeira. 

Fig. 02 03 23 - Levantamento Topográfico de Silva Pinto. O núcleo da Charneca. Fonte: AML 
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A sua condição periférica e limítrofe permitiu a expansão desqualificada e espontânea da sua envolvente 

actual. Este núcleo está hoje integrado na zona do Plano de Urbanização do Alto do Lumiar, uma 

oportunidade de integração que não deve deixar escapar a afirmação da Charneca como núcleo histórico 

integrado no tecido actual.  

Fig. 02 03 24 - Fotografia aérea actual. Charneca. Fonte: bing.com/maps 
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Este é um território marcado por núcleos históricos vernaculares cuja integração deve ser considerada, sob 

pena de se perderem no processo de expansão da cidade. Na coroa periférica norte torna-se evidente a 

forma descontrolada em que se dá este processo, resultando em estruturas isoladas e desarticuladas ou 

mesmo desaparecidas no organismo urbano. A capacidade de transformação do território, cuja velocidade 

marca a presente era tecnológica, deve ser tida em consideração quer na defesa da preservação destas 

estruturas quer na sua adaptabilidade - urgente. O planeamento e organização sequencial das intervenções 

nesta coroa são essenciais na recuperação da sua identidade e memória. 
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03 01 ESCALAS DE ANÁLISE 

O território será explorado, em termos de limites e profundidade, de acordo com a abrangência exigida pelos 

parâmetros em análise, sendo distinguidas essencialmente duas escalas de trabalho - macroestrutura e 

microestrutura FIG. 03 01 01. 

Esta designação pretende facilitar o processo de análise de forma a definir limites concretos da área em 

estudo, bem como distintas focagens do território. 

A MACROESTRUTURA abrange uma área significativa no contexto citadino - cerca de 1600 ha - e permite uma 

abordagem de análise global do território envolvente e as suas principais articulações com a metrópole. 

Possibilita a visão multipolar e heterogénea da paisagem urbana e a caracterização dos diferentes núcleos 

existentes. O território define-se por limites infraestruturais viários em todo o seu perímetro. 

A MICROESTRUTURA constitui a área de análise da zona envolvente próxima da Área de Intervenção de 

Projecto (AIP), introduzindo um enfoque mais localizado das interligações dos tecidos adjacentes. Permite 

uma leitura mais rigorosa da estrutura urbana, facilitando posicionamentos mais conscientes, abordagens 

criteriosas e incisivas, assim como estratégias intraescalares. 

Fig. 03 01 01 - Limites da área de análise - escalas. Fonte: Imagem do autor - adaptação de maps.google.com 
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03 02 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O território em análise, anteriormente associado à zona de produção alimentar da cidade, hoje encontra-se 

totalmente inserido no contexto urbano. A coroa periférica norte do concelho de Lisboa ocupa uma posição 

central no tecido metropolitano actual e define-se por um perímetro de infraestuturas viárias de grande 

importância não só a nível regional mas também nacional. A norte, a CRIL. A este e sul, a 2ª Circular. A Oeste, 

a Calçada de Carriche FIG. 03 02 01. 

Apesar dos limites claros que a definem, revela-se uma área de grande complexidade em vários aspectos. 

Caracteriza-se pela heterogeneidade em todos os sentidos - físico, social, político e económico. 

O território contido no interior deste anel rodoviário é um lugar fronteira, constituindo o limite de três 

concelhos diferentes - Lisboa (Ameixoeira, Charneca, Lumiar e Santa Maria dos Olivais), Loures (Camarate e 

Prior Velho) e Odivelas (Olival de Basto) FIG. 03 02 02. Materializa-se numa grande diversidade morfológica, 

contendo zonas planálticas, escarpas, cumes e vales. Os tecidos urbanos existentes estruturam-se sobre 

bases frágeis e a sua articulação é posta em causa pela fragmentação, tanto em relação à cidade envolvente, 

como internamente. Constitui ainda o lugar de transição entre cidade consolidada e cidade dispersa, facto 

que impõe a sua condição de periferia. 

 

Fig. 03 02 01 - Principais infraestruturas viárias envolventes. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 
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Inclui toda a área afecta ao Aeroporto da Portela - área infraestrutural e logística - o que fragmenta a 

unidade em duas partes incomunicáveis e isoladas. A recente conclusão do troço do Eixo N-S acaba por 

redividir a parte ocidental, embora funcionando também como instrumento distribuidor e receptor 

fundamental para a articulação interna e externa. 

Encontra-se, em parte, em fase de reestruturação pelo Plano de Urbanização do Alto do Lumiar (PUAL) - 

também designada Alta de Lisboa - intervenção que pretende dinamizar e recentralizar toda a cidade e a sua 

contextualização FIG. 03 02 03. 

Fortemente dependente da possível deslocação do Aeroporto, é sem dúvida uma área complexa, transversal 

a todos os âmbitos de estudo - fulcral no desenvolvimento futuro da cidade de Lisboa. 

Fig. 03 02 02 - Concelhos, freguesias e nós rodoviários. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 

Fig. 03 02 03 - O Aeroporto, a Alta de Lisboa e o Eixo N-S. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 
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A Ameixoeira é a primeira das várias localidades identificadas como segregadas no contexto citadino, no 

seguimento deste eixo natural de expansão da cidade. Localiza-se imediatamente a norte do Lumiar, 

tornando evidente a fronteira entre a consolidação e a dispersão dos núcleos adjacentes. Trata-se de 

núcleos de estrutura frágil, cujas origens remontam a pequenas quintas e aldeias integradas num sistema 

protagonizado por azinhagas e calçadas, que mal suportam o crescimento que se verificou até à actualidade. 

O território em análise define-se pelo novo troço do eixo N-S a nascente, a estrutura edificada consolidada a 

sul-poente e pela escarpa natural que define o núcleo histórico a norte-poente FIG. 03 02 04. Caracteriza-se 

pelo terreno acidentado e pelo contraste entre as diferentes malhas e tipologias de edificado existentes. 

Geograficamente o projecto desenvolve-se numa plataforma adjacente a uma encosta orientada a poente. As 

unidades morfológicas mais contrastantes são a do núcleo histórico, de fisionomia linear e cércea reduzida, 

face à restante estrutura, que não se afirma enquanto unidade, mas enquanto soma de várias intervenções - 

as áreas industriais desqualificadas e as urbanizações recentes desenvolvidas em altura. 

Distinguem-se na sua envolvente o desenvolvimento da Alta de Lisboa e a presença influente do Parque do 

Vale Grande a nascente, o núcleo do Lumiar a sul, as urbanizações dos anos 60 adossadas na encosta do 

Vale da Ameixoeira a poente, e os bairros sociais resultantes do Plano Especial de Realojamento a norte. É 

um território díspar, cujas articulações tanto internas como externas são muitas vezes tensas, conflituosas ou 

desadaptadas. 

Fig. 03 02 04 - Limites da área de intervenção. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 
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03 03 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

ANÁLISE ALTIMÉTRICA E HIDROGRÁFICA 

O território em análise é extremamente diverso FIG. 03 03 01. A sua composição alterna entre zonas de 

fisionomia planáltica, sendo a plataforma do aeroporto a mais significativa, e zonas de topografia acidentada, 

como por exemplo as escarpas da Várzea do rio Trancão, ou o Vale da Ameixoeira.  

Curiosamente, a grande superfície da infraestutura do aeroporto revela-se mais desagregadora que os 

grandes declives, quer pela dimensão da infraestrutura quer pelas especificidades da sua utilização (margem 

de segurança, impossibilidade de atravessamento). A proximidade e concentração da infraestruturação viária 

em torno do aeroporto, justificada pela optimização das condições de mobilidade que este requer, resulta na 

fragmentação do território, não só na área em análise, mas com consequências à escala citadina. 

Os grandes sulcos rasgados no terreno, definidos pelas principais linhas de água presentes, comportam 

barreiras físicas, criando-se núcleos edificados de acesso reduzido, como o bairro do Prior Velho ou o bairro 

do Alto do Chapeleiro (situado na serra da Ameixoeira, entre o vale da Ameixoeira e o Olival Basto). Na zona 

norte, já nos concelhos de Odivelas e de Loures, surgem estruturas edificadas nas próprias ladeiras, desde 

os topos mais elevados até aos sopés das colinas, constituindo sistemas extensos, aparentemente menos 

isolados, sofrendo de falta de pontos marcantes ao longo da sua extensão, como é o caso das Galinheiras e 

de Fetais. 

Fig. 03 03 01 - Análise altimétrica e hidrográfica. Macroescala. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 
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No caso específico da Ameixoeira deparamo-nos com um cenário semelhante FIG. 03 03 02. Em termos 

altimétricos identifica-se o Forte D. Carlos I, ou Forte da Ameixoeira, como o cabeço mais alto. Nas cotas 

inferiores encontram-se os vales da Calçada de Carriche e da Ameixoeira, vales estes que se unem e seguem 

na direcção norte-poente. O território de intervenção constitui uma área predominantemente plana, situando-

se no cimo da encosta nascente do Vale da Ameixoeira. Esta encosta constitui a zona de declive mais 

acentuado, definindo a localização das primeiras edificações do núcleo histórico, numa área de abertura 

visual desafogada para poente. 

De acordo com a análise hidrográfica apresentada, as principais linhas de água presentes no território são o 

vale da Calçada de Carriche, importante eixo de saída da cidade, e o vale da Ameixoeira, parte integrante do 

corredor ecológico periférico de Lisboa. Actualmente o vale da Ameixoeira limita-se à articulação da estrutura 

ecológica da cidade, estando, no entanto, prevista a reestruturação da área e a sua conversão em parque 

urbano associado a equipamentos servidores da população. 

Fig. 03 03 02 - Análise altimétrica e hidrográfica. Microescala. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 
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ANÁLISE DO SISTEMA ECOLÓGICO 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) da cidade de Lisboa distingue um importante corredor ecológico - o 

sistema periférico - que contorna o concelho pelo seu limite ocidental de norte a sul. Este corredor prolonga-

-se pelo concelho de Loures, acompanhando o sistema da várzea do rio Trancão, constituído por escarpas  

de forte pendente que contornam o limite natural norte do território FIG. 03 03 03. 

O sistema periférico pretende dar continuidade ao ecossistema natural, promovendo o lazer e a produção, 

garantindo a protecção ecológica e assegurando a integração do edificado e da paisagem. 

 

Fig. 03 03 04 - A Estrutura Ecológica. Macroescala. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 

Fig. 03 03 03 - A Estrutura Ecológica Municipal. Fonte: imagem do autor - adaptação da planta da Estrutura Ecológica Municipal do PDM 
de Lisboa. 
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A percentagem de solo permeável na área de análise da macroescala é consideravelmente superior à do 

município de Lisboa FIG. 03 03 04. Este facto é justificado por várias condições. Em primeiro lugar, pela 

presença da infraestrutura do Aeroporto da Portela, cuja implantação obriga à existência de uma margem de 

segurança ampla. Em segundo lugar, pela inclusão de parte do sistema periférico e parte do sistema da 

várzea do Trancão, associado a áreas de produção alimentar dispersas no território de forma espontânea, 

ainda que a grande maioria se encontre em estado degradado e em situação ilegal. Por último, pela 

existência de amplos parques urbanos na área do Lumiar e Alta de Lisboa - Parque das Conchas e Parque do 

Vale Grande. 

A Ameixoeira encontra-se numa posição fulcral, no que diz respeito ao sistema ecológico do território, por 

ser parte integrante do sistema periférico. Mais uma vez se confirma a sua condição de fronteira entre a 

malha edificada consolidada a sul, onde predominam os espaços verdes equipados e de recreio, e a malha 

dispersa a norte, onde as áreas verdes são mais extensas e menos construídas FIG. 03 03 05. A área de 

intervenção encontra-se na fronteira entre estes dois sistemas, o consolidado e o natural. Os espaços verdes 

consolidados mais influentes são o Jardim de Santa Clara, os Inválidos do Comércio e o Parque do Vale 

Grande, enquanto que a zona norte que rodeia o núcleo histórico constitui o ponto de contacto com o 

sistema natural do Vale e da Serra da Ameixoeira, que desemboca na várzea do Rio Trancão. 

Fig. 03 03 05 - Caracterização dos espaços verdes. Microescala. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com 
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03 04 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E EVOLUÇÃO URBANA 

A análise da evolução urbana parte da interpretação cartográfica e bibliográfica com o intuito de reunir a 

informação base que permita uma leitura justificada e coerente da área de estudo e que possibilite a 

formulação de propostas contextualizadas. 

"Caracteriza-se pela situação elevada e a alegre vista, muito bonita. Lugar sadio e fértil, que o faz ser o mais 

salutífero que há no Termo de Lisboa"13  FIG. 03 04 01. 

A Ameixoeira insere-se no denominado "Termo de Lisboa". O Termo designava a coroa que contornava a 

cidade a norte, área vasta fortemente ligada ao provimento alimentar de Lisboa. Era uma área constituída 

por freguesias eclesiásticas de carácter rural, caracterizada pela presença de edificações religiosas, quintas e 

pequenos núcleos rurais. A origem da Ameixoeira permanece assim associada ao término "saloio", expressão 

utilizada para designar a população das zonas de produção alimentar dos arredores da cidade. 

"Um núcleo arrabaldino cheio de carácter, quintas de veraneio, casas populares e larguinhos simpáticos: em 

resumo: saloio mas equilibrado"14 FIG. 03 04 02. 

 É nos séculos XIV e XV que se desenvolve o aglomerado que hoje se designa de núcleo histórico, apoiado 

numa "rede de caminhos, estruturados em teia simples e lógica para chegar às entradas das quintas e 

casais, aos campos e aos largos urbanos de pequenas terreolas"15.  

                                                                    
13 MORATO, Eduardo - Ameixoeira - Arrebalde de Lisboa; Lisboa: ed. Comissão de Moradores, 1976, p. 2 
14 FERNANDES, José Manuel - Lisboa, Arquitectura & Património; Lisboa: ed. Livros do Horizonte, 1989, p. 76 

Fig. 03 04 01 - Desafogo visual. 1960. O Largo do Ministro. 1961. Fonte: AML 

Fig. 03 04 02 - O Beco dos Ferreiros. 1950. A Calçada do Poço. 1950. Fonte: AML 
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Foi ao longo destes eixos que se desenvolveram os núcleos populacionais que ainda hoje desenham o 

território, constituindo esta rede os eixos principais do sistema viário existente FIG. 03 04 03. 

A proximidade da capital foi o factor determinante do desenvolvimento da freguesia não só pela prática de 

uma agricultura intensiva destinada ao mercado lisboeta, mas também como lugar de lazer da nobreza e 

burguesia, que, sobretudo a partir do século XVIII, nele fizeram construir palácios senhoriais e casas 

apalaçadas, jardins de recreio e quintas FIG. 03 04 04. 

"Situado a meio caminho entre a cidade e o campo (...) não deixava de representar bem a convivência de 

arquitecturas simples com eruditas, dos ambientes rurais com os urbanos, dos campos de cultivo com os 

jardins de lazer, mundos de camponeses misturados com os dos aristocratas alfacinhas..."16. 

                                                                                                                                                                            
15 FERNANDES, José Manuel - Lisboa, Arquitectura & Património; Lisboa: ed. Livros Horizonte, 1989, p. 75 
16 FERNANDES, José Manuel - op. cit., p. 76 

Fig. 03 04 04 - O Palacete do Ministro Casal Ribeiro. Travessa de Santo André. Largo do Terreiro. 1961. Fonte: AML 

Fig. 03 04 03 - Rede viária e largos urbanos. Fonte: adaptação de ortofotomapa  de 1944. IGE 
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Em 1852 dá-se a extinção política do Termo de Lisboa e são criados dois concelhos - o de Belém e o dos 

Olivais - passando a Ameixoeira a estar integrada no concelho dos Olivais, no patriarcado e distrito 

administrativo de Lisboa FIG. 03 04 05. O concelho dos Olivais revela-se muito extenso e acaba por ser 

considerado "um território com uma enorme dificuldade de administração por ter características citadinas e 

rurais com os inerentes problemas burocráticos que surgiam com a ordem e policiamento, nas freguesias 

assim tão dispersas"17. 

Assim, em 1885, a freguesia da Ameixoeira volta a ser incorporada na cidade de Lisboa, no momento em que 

são construídas as intervenções defensivas para fins aduaneiros. Nesta freguesia, por ser limítrofe do 

Concelho, assiste-se à construção do Forte D. Carlos I e também à construção da estrada da circunvalação. O 

Forte D. Carlos I, também conhecido por Forte da Ameixoeira, surge na continuação das restantes operações 

defensivas, erguido em posição dominante sobre a colina adjacente à estrada militar. Entre 1886 e 1890 foi 

construído o lanço da estrada da circunvalação entre Benfica e o Forte da Ameixoeira. O  limite aduaneiro 

estava pontuado por postos fiscais junto dos quais existiam portas para cobrança dos direitos de consumo - 

actualmente estes postos foram demolidos quase na totalidade. Na Ameixoeira contavam-se quatro dessas 

portas - a de Carriche, a do Alto do Chapeleiro, a do Grafanil e a do Forte da Ameixoeira. As portas de 

Carriche constituíam uma importante entrada de produtos hortícolas provenientes da zona saloia FIG. 03 04 06. 

                                                                    
17 ANTUNES, Eugénio do Espírito Santo - Ameixoeira, um Núcleo Histórico; Lisboa: Eugénio Espírito Santo, 1997. p. 50 

Fig. 03 04 05 - Limites políticos de Lisboa. Fonte: SILVA, Augusto Vieira da – Dispersos; 1ª Edição, Volume I Lisboa:  ed. CML, 1960. 
Adaptação de Mapa IV, Mapa V e Mapa VI, pp. 47-51 

Fig. 03 04 06 - A muralha aduaneira na Serra da Ameixoeira. A Calçada de Carriche, abastecimento de Lisboa. Fonte: AML 
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Presume-se que é a partir da inclusão da Ameixoeira no concelho de Lisboa que se inicia o processo de 

abandono da freguesia enquanto território de produção alimentar. Os impostos cobrados desde a activação 

dos postos fiscais e a implementação de limitações produtivas fomentam um interesse mais activo nos 

produtos do exterior do concelho, o que prejudica a produção interna. 

"Nos finais do século XIX e início do século XX era a Ameixoeira lugar de veraneio e descanso das famílias 

lisboetas. Tinham surgido entretanto vivendas e palacetes, enquanto as quintas e algumas explorações 

agrícolas iam sendo abandonadas e chegava uma nova vaga de imigrantes de fracos recursos."18 FIG. 03 04 07. 

O primeiro plano de ordenamento da cidade que inclui a Ameixoeira - plano De Groër, 1948 - designa muito 

sugestivamente este lugar como "uma ilha no meio do mar verde". Por esta altura a freguesia apresentava 

uma fisionomia predominantemente rural. Ainda não começara o afluxo de população descontrolado que 

sucederá a partir da década de 60, a par de uma acentuada degradação da paisagem urbana. 

Em 1929 é decidida a construção do Aeroporto na Portela de Sacavém, recorrendo-se à expropriação de dez 

parcelas de terreno junto à Charneca do Lumiar FIG. 03 04 08. 

                                                                    
18 CONSIGLIERI, Carlos; RIBEIRO, Filomena; VARGAS, José Manuel; ABEL, Marília - Pelas Freguesias de Lisboa, Lisboa: ed. CML, Volume 1 
- O Termo de Lisboa, 1993. p.107  

Fig. 03 04 08 - A localização ideal do Aeroporto da Portela. Fonte: adaptação de Planta do Aeroporto da Cidaade de Lisboa - GEO 

Fig. 03 04 07 - Consequências do abandono. Fonte: AML 
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"Era a localização ideal dada a ausência de aglomerados urbanos circundantes e, simultaneamente, a 

proximidade do centro da cidade e do porto fluvial, além das razões técnicas favoráveis"19 

Em 1938 é iniciada a construção do Aeroporto e em 1942 é aberto ao tráfego aéreo, sendo considerado a 

porta de entrada para a Europa pela sua posição periférica, relativamente à América. Dispõe de uma 

pequena Aerogare e de quatro pistas de 1 km de comprimento. A segregação da freguesia da sua envolvente 

mais próxima era então ainda parcial. No início dos anos 1950 é feita a ampliação da pista - cerca de 4 km 

de comprimento - e da Aerogare, como resultado da adesão e sucesso imediato do transporte aéreo, ficando 

o anterior projecto rapidamente desadequado à utilização solicitada. O desenvolvimento urbano da 

Ameixoeira, assim como o dos pequenos núcleos rurais da sua envolvente, vê-se afectado pelo 

desenvolvimento do Aeroporto da Portela por se transformar assim num território isolado no contexto 

citadino, sendo alvo de um crescimento demográfico descontrolado, facto que potenciou a degradação 

acelerada da qualidade urbana local e paisagística FIG. 03 04 09. 

A extensão do Aeroporto, juntamente com a adversidade do terreno e a posição periférica no conjunto do 

Concelho são as principais razões associadas à segregação da Ameixoeira, dando continuidade ao processo 

de abandono sentido após a política aduaneira dos postos fiscais da estrada da circunvalação. 

                                                                    
19 SANTANA, Francisco; SUCENA, Eduardo - Dicionário da História de Lisboa; Sacavém: Carlos Quintas & Associados-Consultores, 1994. 
p. 22 

Fig. 03 04 09 - A implantação do Aeroporto na cidade. Ortofotomapas - 1940 e 1986. Fonte: IGE 
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É na década de 50 e 60 que se sente a primeira grande variação demográfica, confirmando a tendência de 

expansão da cidade de Lisboa. Registam-se taxas de variação demográfica positivas de 325% em relação à 

década anterior (de 2.017 habitantes em 1960 para 6.550 em 1970) FIG. 03 04 10. 

Este rápido incremento do crescimento populacional exerce uma pressão inevitável no território e conduz à 

aceleração do processo de suburbanização de Lisboa, cujas consequências directas principais são o défice 

de planeamento urbano, a proliferação de bairros clandestinos e o domínio de núcleos monofuncionais FIG. 03 

04 11. A pressão exercida sobre o território resulta ainda na desadequação da infraestruturação face à 

necessidade exigida, assim como na falta de articulação urbana. 

Fig. 03 04 10 -  Crescimento demográfico da freguesia. Fonte: CONSIGLIERI, Carlos; RIBEIRO, Filomena; VARGAS, José Manuel; ABEL, 
Marília – Pelas Freguesias de Lisboa, Lisboa: ed. CML, Volume I – O Termo de Lisboa, 1993, pp. 7-23; 99-116  

Fig. 03 04 11 - A multiplicação dos bairros marginais na Ameixoeira. Fonte: bing.com/maps 
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Surgem empreendimentos de alta densidade nas encostas do vale, que crescem de forma rápida. Perante a 

progressiva aproximação da cidade e a ameaça de construção de novas urbanizações, é proposta, em 1970, 

a preservação do núcleo antigo da Ameixoeira. No entanto, entre 1974 e 1977 são aprovadas duas novas 

urbanizações de alta densidade, uma das quais sacrificando parte do Jardim de Santa Clara para dar lugar a 

650 fogos FIG. 03 04 11. As posteriores construções espraiam-se circundando o núcleo antigo, tirando partido 

dos princípios do movimento moderno - principalmente o desenvolvimento dos edifícios em altura - 

aplicando-os de forma irreflectida, apenas com a preocupação de maximizar o seu rendimento FIG. 03 04 12. 

"Quando chegou a estas bandas o reflexo do crescimento desmesurado e descontrolado da «grande cidade» 

sua vizinha, sob a forma de «muitas e desvairadas gentes», que logo fizeram surgir edifícios altíssimos (as 

urbanizações), edifícios feiíssimos (os chamados clandestinos) e até edifícios sujíssimos (os chamados 

industriais), tudo para albergar muitos que já não cabiam na cidade, ou que não tinham dinheiro para nela 

viver (...)"20 

Na década de 90 surge o Programa Especial de Realojamento (PER), um programa do Estado implementado 

na zona norte da freguesia FIG. 03 04 13. O programa é destinado à população desalojada dos bairros 

desqualificados da envolvente próxima, fruto da reestruturacão da zona da Alta de Lisboa, mas também da 

zona das Galinheiras, Fetais, e Carnide (Vale do Forno). O fracasso do processo de integração da população 

carenciada torna-se evidente por ter sido executado a uma escala massiva numa área muito concentrada e 

desligada dos núcleos próximos. O PER vem a introduzir o factor de insegurança no panorama urbano que 

envolve a Ameixoeira. 

                                                                    
20 FERNANDES, José Manuel - Lisboa, Arquitectura & Património; Lisboa: ed. Livros do Horizonte, 1989. p.76 

Fig. 03 04 11 - Os empreendimentos em altura 
e o núcleo histórico. Fonte: bing.com/maps 

Fig. 03 04 12 - O movimento moderno e as novas urbanizações. 1970. 
Fonte: AML 

Fig. 03 04 13 - O Plano Especial de Realojamento da Ameixoeira. Fonte: bing.com/maps 



UM NÚCLEO HISTÓRICO ENQUADRADO NAS ÁREAS DE EXPANSÃO RECENTE 

  03  PROJECTO | ANÁLISE 51 

Surgem mais recentemente outros empreendimentos de média densidade para estratos mais elevados da 

população, na frente mais próxima da Alta de Lisboa e ainda urbanizações de baixa densidade com vivendas 

e condomínios luxuosos situados na zona do vale, encerrados em si próprios, não contribuindo para a 

melhoria da qualidade urbana pública FIG. 03 04 14. 

A evolução urbana desta freguesia sofreu grandes pressões e deu-se por estímulos que vincaram fortemente 

o território de diferentes intervenções desconexas entre si e sem continuidade em relação à sua envolvente 

externa21. Internamente a Ameixoeira encontra-se muito fragmentada, podendo distinguir-se diferentes 

unidades morfológicas, segundo as suas características temporais ou morfológicas. 

"Neste quadro de mudança, de contraste violento, paradoxal, incompreensivelmente oscilante entre palacetes 

do século XIX e vilazinhas rurais de piso térreo, entre palacetes trintões já do nosso século, imitações dos 

mais antigos, com fantásticos jardins neo-clássicos semi-devorados por betão para venda, entre clandestinos 

industriais e habitacionais..."22 

                                                                    
21 Ver Plantas Históricas e Ortofotomapas em Anexo 1 
22 FERNANDES, José Manuel - Lisboa, Arquitectura & Património; Lisboa: ed. Livros do Horizonte, 1989. p. 76 

Fig. 03 04 14 - Empreendimentos recentes - os condomínios privados. Fonte: bing.com/maps 
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03 05 MOBILIDADE 

A evolução dos sistemas de transporte e, de um modo geral, da tecnologia e dos sistemas de comunicação, 

introduzem no território um conjunto de mudanças que marcam as cidades actuais. A expansividade das 

estruturas urbanas converte os meios de comunicação e transporte das cidades num ponto crucial do 

desenvolvimento do dia-a-dia do cidadão FIG. 03 05 01. 

A localização do Aeroporto da Portela é um dos motivos da concentração infraestrutural viária da área em 

análise. O território em estudo constitui um nó de infraestruturação a nível nacional, contendo as principais 

ligações da capital portuguesa para norte e sul do país - A1 para o norte, Ponte Vasco da Gama e Ponte 25 

de Abril para o sul - as principais ligações distritais - A5, A8 e IC19 - e as principais vias municipais - 2ª 

circular, Eixo N-S e CRIL. Dada a importância do transporte aéreo nas ligações internacionais podemos 

afirmar que estamos a analisar o ponto central da mobilidade à escala nacional. 

O desenvolvimento económico das cidades baseia-se, efectivamente, cada vez mais na sua acessibilidade, na 

sua conexão com as grandes redes de transporte terrestre e aéreo.23 

Ao analisar o interior deste nó, deparamo-nos com um cenário menos positivo. A presença da 

infraestruturação viária limita as ligações com o território exterior, enquanto que a estrutura do aeroporto 

quebra as ligações internas, resultando em duas partes incomunicáveis. A parte oriental é constituída pelo 

núcleo do Prior Velho e as suas articulações são feitas apenas para o exterior. A parte ocidental é mais 

complexa e nela distinguem-se três diferentes situações. Em primeiro lugar, na parte sul, encontra-se o 

núcleo do Lumiar, consolidado e integrado na malha exterior, beneficiando da antiguidade do eixo de 

expansão em que se encontra. Em segundo lugar, a Alta de Lisboa, território vasto em profunda 

transformação urbanística, cuja articulação com o exterior pretende tornar-se um dos temas da operação, 

juntamente com a recentralização da metrópole. Por último, na zona norte, encontra-se um conjunto de 

aglomerados suburbanos críticos, no sentido de constituírem uma grande extensão de edificações, sem uma 

estrutura de espaços públicos e de equipamentos capaz de as estruturar. É o caso dos núcleos da 

Ameixoeira, Galinheiras, Fetais e Camarate FIG. 03 05 02. 

                                                                    
23 ASCHER, François - Novos Princípios do Urbanismo. Novos Compromissos Urbanos. Um Léxico; Lisboa, Livros Horizonte, 2005. p. 54 

Fig. 03 05 01 - Os sistemas de transporte adquirem importância transcendente. O nó viário de Odivelas. Fonte: bing.com/maps 
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É neste contexto que a construção do último troço do Eixo Norte-Sul é implementada no território, em 2007, 

atravessando os núcleos críticos FIG. 03 05 03. Numa primeira análise esta infraestrutura revela-se como mais 

uma barreira pedonal, desagregadora do território, mas torna-se evidente que a introdução desta via se 

comporta como eixo estruturador, que articula os núcleos dispersos e os aproxima do exterior. A 

permeabilidade transversal, assim como os pontos de contacto com a malha existente, têm uma cadência 

muito mais frequente que noutras infraestruturas deste tipo. A organização interna da rede viária dos núcleos 

dispersos é prejudicada pelo défice de hierarquização, por não existir uma diferenciação morfológica clara 

nas  vias estruturadoras do sistema capilar. 

 

Fig. 03 05 02 - Caracterização interna e pontos de transposição da infraestruturação viária. Fonte: imagem do autor - adaptação de 
maps.google.com. 

Fig. 03 05 03 - Atravessamentos transversais ao Eixo N-S. Ligações ao sistema capilar. Fonte: imagem do autor - adaptação de 
maps.google.com. 
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O conjunto do sistema viário que constitui o núcleo histórico sofre poucas alterações no seu percurso até à 

actualidade. As alterações que foram significativas deram-se na sua envolvente - a aproximação a este 

núcleo deu-se de modo espontâneo. O resultado, depois da explosão habitacional dos anos 70, é 

necessariamente desastroso para a sua articulação. As antigas azinhagas e calçadas que davam acesso aos 

núcleos agrícolas que noutros tempos serviam as carroças que por aqui passavam eram a única via de 

ligação aos núcleos a norte, antes da conclusão do Eixo N-S.  A introdução desta via introduz uma nova 

escala à Ameixoeira, outra velocidade de apreensão e outra oportunidade de integração na área 

metropolitana, garantindo um acesso rodoviário privilegiado. A Ameixoeira beneficia recentemente de outra 

importante vantagem na questão da acessibilidade - a abertura da estação do metropolitano, em 2004. 

Estas duas situações transformam por completo a legibilidade do território, revelando-lhe uma importância 

acrescida, destacando-a dos demais núcleos a Norte. A proximidade do actual centro de Lisboa e da Alta de 

Lisboa transformam o lugar em ponto estratégico entre o centro consolidado da cidade e as centralidades 

que se distribuem na área metropolitana. 

No plano da mobilização pedonal importa destacar que a chegada do metropolitano a este aglomerado é 

uma das potencialidades agregadoras que permite que a Ameixoeira possa ser encarada enquanto futura 

centralidade, no âmbito deste estudo. A presença das ligações pedonais ao Parque do Vale Grande, na Alta 

de Lisboa, são encaradas como um ponto de contacto importante com uma fonte de procura crescente, não 

só em relação ao metropolitano, mas também em relação ao valor potencial do núcleo histórico enquanto 

pólo comercial e cultural e sua ligação à estrutura do Parque Periférico, na Serra da Ameixoeira FIG. 03 05 04. 

 

 
Fig. 03 05 04 - Potencialidades agregadoras da Ameixoeira. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 
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03 06 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA EDIFICADA 

A cidade alargada não terá mais a densidade média, a homogeneidade e os perímetros claros que 

caracterizavam a cidade histórica tal como chegou até nós. A continuidade a que se pode aspirar será 

sempre feita com descontinuidades.24 

Neste capítulo serão brevemente caracterizados os núcleos mais próximos da área em análise - Olival Basto, 

Galinheiras, Fetais, Camarate e Alta de Lisboa - assim como as estruturas edificadas adjacentes à área de 

intervenção, na Ameixoeira - o núcleo histórico e as urbanizações em altura dos anos 70. 

Olival Basto encontra-se no concelho de Odivelas e encontra-se já bastante consolidado, integrando zonas 

habitacionais e industriais. Actualmente é alvo de várias intervenções urbanas que visam melhorar a sua 

imagem e as construções degradadas existentes. É uma localidade bastante segregada, pois encontra-se 

cercada por vias de alta velocidade, a norte-noroeste, e pela Serra da Ameixoeira, a sul-sudoeste FIG. 03 06 01. 

A Alta de Lisboa encontra-se em reestruturação integral - Plano de Urbanização do Alto do Lumiar. 

Localizado no planalto adjacente ao Aeroporto, pretende reformular toda a cidade transformando esta área - 

cerca de 300 hectares - num pólo central da Grande Lisboa. O empreendimento lançado pela CML-COPRAD 

supõe o realojamento dos residentes dos bairros problemáticos de barracas da Musgueira Norte e Sul, 

Quinta do Louro, Quinta Grande, Calvanas e Pailepa, entre outros - maioritariamente recolocados no pólo de 

realojamento da Ameixoeira - obedecendo a uma ideologia de plano integrado, articulando os diferentes 

factores que contribuem para o equilíbrio da vida urbana; habitação, parques, equipamentos e pólos 

terciários. Pretende conseguir a integração social dos diferentes estratos, propósito altamente prejudicado 

pela política de realojamento realizada e pelo fracasso económico dos blocos habitacionais para os estratos 

de classe média e alta, essenciais para o financiamento de todo o plano. 

                                                                    
24 PORTAS, Nuno - "Espaço público e cidade emergente - os novos desafios", in Design de Espaço Público: Deslocação e Proximidade; 
Lisboa: ed. Centro Português de Design, 2003 

Fig. 03 06 01 - Olival Basto. Alta de Lisboa. Fonte: maps.google.com 
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Os núcleos das Galinheiras, Fetais e Camarate, a norte, caracterizam-se pela sua extensividade sobre o 

território FIG. 03 06 02.  A presença da actividade industrial e logística está muito patente no território, 

permitindo a existência de importantes focos de postos de trabalho. Estas actividades surgem sob forma de 

grandes plataformas isoladas, o que lamentavelmente impossibilita a sua articulação e integração no parque 

habitacional. A altura média das construções não ultrapassa os dois pisos e estas surgem implantadas no 

terreno de forma orgânica. Ainda assim, a densidade populacional revela valores semelhantes aos dos 

núcleos desenvolvidos em altura, pois o número de habitantes por unidade habitacional é superior. A 

implantação destes aglomerados de origem clandestina estende-se desde os cumes até às escarpas da 

várzea de Loures, numa malha heterogénea onde se verifica um importante défice de espaços públicos e de 

equipamentos, um défice de centralidades urbanas. 

A diversidade da morfologia do terreno reflecte-se no tipo de construção que a Ameixoeira apresenta FIG. 03 

06 03. O cume acolhe o Forte da Ameixoeira, pelas suas características estratégicas defensivas. Nas linhas de 

cumeada concentram-se os bairros de auto-construção, sendo locais segregados topograficamente. As 

escarpas são autênticos muros de contenção constituídos por edifícios com uma diferença de cotas de 

soleira na casa dos 20 metros, construídos em série, para dar resposta à solicitação da explosão 

populacional - as urbanizações dos anos 70. 

Fig. 03 06 02 - 1 Galinheiras. 2 Fetais. 3 Camarate. Fonte: maps.google.pt 
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O património protegido25 vê-se cercado pela construção de edifícios de grande porte na zona a nascente que 

fazem a transição entre o núcleo histórico e a Alta de Lisboa. Nesta frente resta uma franja adjacente ao Eixo 

N-S onde subsistem estruturas industriais desqualificadas, que comportam o principal terreno de implantação 

do projecto proposto FIG. 03 06 04. 

O núcleo histórico caracteriza-se pelo desenvolvimento térreo ao longo dos eixos mais antigos, encontrando-

se grande parte das edificações em estado muito degradado. Ainda assim, pressente-se a sua potencialidade 

atractiva, justificada pela escala, pela habitabilidade e pela identidade do ambiente interno. Muitos palacetes 

e quintas que a nobeza e burguesia do século XVIII aqui instalaram inserem-se na qualificação de património 

protegido, embora grande parte delas já tenham sido absorvidas pela construção desregrada. 

                                                                    
25 Ver Planta de Identificação do Património em Anexo 2 

Fig. 03 06 03 - Forte D. Carlos I. Alto do Chapeleiro. Urbanizações dos anos 70. Fonte: maps.google.com 
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A caracterização da estrutura edificada da coroa periférica norte de Lisboa, pode resumir-se em três 

aspectos chave: o contraste entre áreas de densidade excessiva e as áreas expectantes, a desqualificação 

dos bairros orgânicos e a concentração funcional (áreas habitacionais, grandes equipamentos, áreas 

logísticas e industriais) em blocos de grande dimensão, formando unidades territoriais heterogéneas e 

descontínuas. Em relação à Ameixoeira, pode-se acrescentar a forte ligação entre a estrutura edificada e a 

morfologia do terreno, assim como o desprezo do valor da memória do passado rural no território. 

Fig. 03 06 04 - 1 Núcleo histórico. 2 Terreno desqualificado da implantação do projecto. Fonte: maps.google.com 
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03 07 CONDICIONANTES DA MICROESTRUTURA 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

O Plano Director Municipal é um instrumento de gestão que estabelece a estratégia de desenvolvimento 

territorial e a política municipal de ordenamento do território, sendo essencial para qualquer estudo de 

intervenção no território. Estabelece o modelo de organização espacial do território municipal, constituindo 

assim uma ferramenta essencial para a execução de estratégias para o desenvolvimento das intervenções 

sectoriais. 

Foram considerados apenas as principais condicionantes da intervenção na Microestrutura FIG. 03 07 01. A 

explicação dos instrumentos estratégicos do território da Macroestrutura implicariam um excessivo 

protagonismo no documento, não só pela dimensão do território mas pela complexidade da análise dos 

PDMs dos Municípios em questão - Lisboa, Loures e Odivelas. 

Fig. 03 07 01 - Condicionantes Urbanísticas. PDM Lisboa. Fonte: pdm.cm-lisboa.pt 
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O PLANO VERDE 

O Plano Verde de Lisboa, de 1997, vem a propor a consolidação do corredor ecológico periférico da cidade, 

que na AIP se reflecte na integração do núcleo histórico no sistema contínuo da coroa norte e no 

reconhecimento da potencialidade do conjunto histórico analisado anteriormente FIG. 03 07 02. 

O sistema contínuo periférico constitui um conjunto de espaços verdes que se distribuem de uma forma 

contínua na zona norte limítrofe do concelho, abrangendo uma área da cidade que inclui: o Parque de 

Monsanto; a Quinta da Granja a Frente Periférica (Parque Periférico); um conjunto de espaços verdes 

associados aos núcleos históricos de Carnide, Paço do Lumiar, Ameixoeira e Charneca, até à porta da Atalaia; 

alguns espaços ligados às linhas de expansão de Benfica e Lumiar. Os espaços abertos afectos ao sistema 

Periférico deverão ser predominantemente verdes de carácter essencialmente naturalizado, estabelecendo 

sempre que possível uma relação de continuidade entre si. Revelam-se assim imprescindíveis no 

estabelecimento da coerência e suporte da Estrutura Verde da cidade, enquanto valor essencial na 

manutenção dos elementos fundamentais da paisagem natural.26 

                                                                    
26 TELLES, Gonçalo Ribeiro - Plano Verde de Lisboa; Componente do Plano Director Municipal de Lisboa; Lisboa: ed. Colibri, 1997. pp. 

85-86.  

Fig. 03 07 02 - A identificação do Sistema Periférico. Fonte: Plano Verde de Lisboa 
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O Plano Verde vem ainda classificar a estrutura edificada da cidade conforme se apresenta na figura, 

propondo acções de preservação que garantam a continuidade da significação cultural das áreas históricas 

consistentes da coroa periférica FIG. 03 07 03. 

 

 

OUTRAS CONDICIONANTES 

Resta insistir na importância da acidentalidade do terreno e na presença da infraestruturação viária arterial 

entendidos como fortes condicionantes urbanísticas, que decerto não só limitam mas também orientam a 

direcção a tomar nas ideias propostas. 

Fig. 03 07 03 - A classificação da estrutura edificada, segundo a equipa coordenada por Telles. Fonte: Plano Verde de Lisboa. 





 

04 
O PROJECTO 
PROPOSTA 



PROJECTO URBANO - AMEIXOEIRA 

64 

04 01 ESCALAS DE TRABALHO 

O projecto apresentado, desenvolvido na cadeira de Projecto Final ao longo de um ano, desdobra-se em 

duas aproximações, de acordo com as lógicas macro e micro urbanas, definidas no capítulo referente à 

análise.  

Numa primeira abordagem, elaborada em grupo27, actua-se no domínio da macroestrutura e desenvolvem-se 

estratégias globais a todo o território, reflectindo sobre a ligação dos tecidos e a requalificação urbana do 

território periférico norte da cidade de Lisboa. A implementação da proposta dividiu-se em duas fases - antes 

e depois da possível desactivação do Aeroporto - divisão esta que não será considerada por se julgar que 

seria um tema de amplo desenvolvimento que não incidiria directamente no âmbito deste estudo. 

Numa outra escala, de desenvolvimento individual, actua-se sobre o território da microestrutura. O objectivo 

principal consiste em apresentar soluções articuladoras na área da Ameixoeira, de acordo com as premissas 

lançadas na escala anterior através de uma aproximação integrada, tendo como base o desenho do espaço 

público enquanto elemento estruturador urbano. 

One concept that has emerged forcefully is the "trans-scalar" idea that each project moves on several scales: 

its own, but also other larger and smaller ones, as if to prove to it-self that it has an urban condition 

(insertion in the city), but also to measure its coherence against larger infraestructures.28 

                                                                    
27 Grupo de trabalho: Cindy Marquez, Débora Chaves, Clarissa Bortolon, Diogo Pires e Marta Lourenço. 
28 BUSQUETS, Joan - "A new lens for the urbanistic project", in Cities: X Lines: Approaches to City and Open Territory Design. Actar D | 
Nicolodi Editore, 2007. p. 12 
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04 02 MACROESTRUTURA 

 

O projecto de reformulação urbana proposto para a macroestrutura pretende dar resposta à segregação que 

se faz sentir no território, sendo esta a directriz principal que orienta as soluções apontadas. A cidade actual 

é composta de descontinuidades, de contrastes e costuras, pelo que se assume que também este território o 

é, distinguindo-se conjuntos urbanos particulares. O grau de consolidação dos núcleos existentes determina 

a urgência interventiva. Deste modo, identifica-se o conjunto de aglomerados desarticulados a norte do 

território de estudo como a situação crítica. Para combater a fragmentação que a área apresenta, são 

consideradas diferentes redes de actuação, que pretendem complementar-se, isto é, actuar em paralelo com 

o mesmo objectivo - a articulação do território. São estas redes: a natural, a viária, a funcional e por último, a 

rede de espaços públicos, que se revela ser a rede essencial na interligação de todas as anteriores. 

Fig. 04 02 01 - Esquema síntese da proposta da macroestrutura. Fonte: imagem do autor - adaptação de maps.google.com. 
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O desafio urbano hoje é o de se fazer cidade, regenerando velhos centros e criando novos centros à escala 

metropolitana, garantindo a mobilidade, a acessibilidade e a visibilidade de cada uma das áreas da cidade e 

mantendo e construindo tecidos urbanos polivalentes, mistos pelos seus usos e populações, nos quais o 

espaço público é o elemento ordenador.29 

A REDE NATURAL 

A proposta de rede natural pretende garantir a continuidade dos corredores estruturantes identificados na 

estrutura ecológica da cidade e a sua ligação aos espaços verdes de menor escala, de forma gradativa. 

Deste modo, a rede afirma-se enquanto elemento estruturador, presente em todos os núcleos da 

intervenção.  

A rede natural materializa-se em diferentes usos, de acordo com a circunstância em que se insere. 

As áreas vastas integradas no sistema periférico e seu prolongamento pela várzea de Loures devem garantir 

a continuidade do corredor, assim como a protecção das linhas de drenagem natural. Devem ainda assegurar 

o suporte e coerência da paisagem associada à produção cerealífera e antigas quintas rurais, valorizando a 

memória histórica, indispensável no processo de recuperação do sentido de pertença e identidade do 

território. 

As áreas menos extensas que atravessam o território construído pretendem articular um sistema de 

proximidade misto - de recreio e produção - exercendo um papel activo na sociedade, servindo a população 

de forma a contribuir para a coesão social e para o aumento da qualidade do espaço público, assim como o 

combate à degradação da imagem global do território. 

A REDE VIÁRIA 

No plano da estrutura do espaço canal, a proposta foca-se na actuação sobre a estrutura dos núcleos 

dispersos a norte. A estrutura da rede de distribuição principal interpreta-se como o ponto de convergência 

máxima a nível nacional, não sendo propostas alterações significativas dada a eficácia destas infraestruturas.  

A introdução do Eixo N-S no território vem a dar uma importante oportunidade de visibilidade e acessibilidade 

aos aglomerados presentes na estrutura anteriormente desarticulada da zona norte do território. Deste 

modo, a principal intervenção proposta na rede do espaço canal consiste na estruturação de um eixo urbano 

capilar que venha complementar o sistema arterial do Eixo N-S. Este eixo estruturador dos aglomerados 

dispersos ambiciona percorrer todas as potenciais centralidades de cada unidade territorial de proximidade 

identificada. Deste modo, estabelece-se um sistema viário que fortalece a proximidade interna, que equilibra 

a função arterial que o Eixo N-S desempenha na articulação com a cidade de Lisboa. 

                                                                    
29 BORJA, Jordi - "Fazer Cidade na Cidade Actual. Centros e Espaços Públicos Como Oportunidade", in Espaço Público e a 
Interdisciplinaridade; Lisboa: ed. Centro Português de Design, 2000 
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Toda a organização do espaço será nula se não existirem acessos adequados [...]e uma rede de trânsito 

inteligente e planeada.30 

A REDE FUNCIONAL 

No âmbito do zonamento ou estrutura espacial dos usos, assume-se a mistura de funções e a diversidade de 

usos como estratégia essencial. Entende-se que um dos principais problemas de segregação do território é a 

extensividade de unidades territoriais monofuncionais - áreas exclusivamente industriais ou logísticas e 

grandes equipamentos de acesso restrito. Este facto impõe fronteiras extensas que vêm isolar os núcleos 

habitacionais.  

A proposta implementa a consolidação dos núcleos de forma a garantir a presença de vários usos em 

simultâneo. A estratégia impõe a inserção de comércio local de proximidade, assim como serviços de maior 

necessidade, nos aglomerados que não verificam a sua existência, pois a presença destas funções foi 

identificada como factor imprescindível de integração social e segurança pública, além das evidentes 

melhorias na qualidade de vida da população. 

Em paralelo, é defendida uma rede de equipamentos de proximidade, associada às unidades territoriais, que 

assinalam o centro do aglomerado e contribuem para a visibilidade externa do núcleo, afirmando a sua 

condição urbana. 

É, em última instância, a diversidade dos territórios que faz mexer os homens, os bens, os capitais e as 

informações.31 

A REDE DE ESPAÇOS PÚBLICOS  

A rede de espaços públicos constitui a principal aposta da proposta reestruturadora, sendo ela associada às 

centralidades identificadas, junto com a rede de equipamentos, a rede viária de proximidade, e os espaços 

verdes de produção e recreio locais. Considera-se que a presença de todos os sistemas descritos é essencial 

para a afirmação de cada unidade territorial como elemento dotado de autonomia mínima, de modo a 

assumir a sua identidade e o seu papel articulador de todo a sistema. Esta rede será composta por espaços 

de diferenciação, espaços de encontro, espaços centrais da vida urbana destas pequenas unidades 

territoriais, essenciais para a sua subsistência. 

A continuidade formal [...] é um factor importante de integração do cidadão. Por outro lado é conveniente 

que cada zona da cidade tenha elementos diferenciais, tanto como resultado da trama herdada como através 

da produção presente de morfologia específica.32 

                                                                    
30 GOITIA, Fernando Chueca - Breve História do Urbanismo, ed. Presença, col. Dimensões, 1982. pp. 189-190 
31 ASCHER, François - "A terceira revolução urbana moderna" - Novos Princípios do Urbanismo. Novos Compromissos Urbanos. Um 
Léxico; Lisboa, ed. Livros Horizonte, 2005. p. 64 
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As redes descritas acima, baseadas em estratos de actuação, são complementadas com a natureza da 

intervenção dos diferentes núcleos existentes. Depois de identificadas as realidades de cada um dos núcleos, 

determinam-se estratégias de reabilitação, reconversão ou redesenho urbano, de acordo com a 

especificidade de cada aglomerado. Deste modo, nos núcleos consolidados adopta-se um posicionamento 

mais pontual, enquanto que nos núcleos descaracterizados e desarticulados se aposta numa intervenção 

mais activa, por se tratar de áreas mais carentes e desqualificadas do ponto de vista urbano. Esta postura 

mais activa não implica o redesenho integral, mas sim uma acção precisa nos pontos estrategicamente 

identificados enquanto centralidades (na escala do território de estudo), tentando tirar partido das 

potencialidades próprias - o fortalecimento dos sistemas de proximidade local. 

                                                                                                                                                                            
32 BORJA, Jordi - "Fazer Cidade na Cidade Actual. Centros e Espaços Públicos Como Oportunidade", in Espaço Público e a 
Interdisciplinaridade; Lisboa: ed. Centro Português de Design, 2000 

Fig. 04 02 02 - A proposta para a macroestrutura. O eixo capilar. Fonte: imagem do autor - adaptação de google.com/maps 
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04 03 MICROESTRUTURA 
 

A proposta da microestrutura corresponde à revitalização de uma das centralidades do sistema disperso, 

localizado na freguesia da Ameixoeira, na envolvente da recente estação de metropolitano e sua ligação ao 

núcleo histórico. 

Fig. 04 03 01 - Esquema Síntese da Microestrutura. Fonte - imagem do autor - adaptação de maps/bing.com. 
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Pretende-se dar resposta às necessidades identificadas como prioritárias para este território - a articulação 

viária, o atravessamento pedonal, a integração urbana da estrutura ecológica, assim como a qualificação da 

imagem urbana e a afirmação da identidade de conjunto do núcleo. Constituem ainda premissas do projecto 

a recuperação da integração da diversidade de usos e a complementaridade entre a zona histórica e as 

áreas de expansão recente num sistema integrado de percursos. Este sistema comum, à semelhança da 

abordagem estratégica da macroestrutura, é composto pelas redes de espaço natural, espaço canal e 

espaço público - redes estas abordadas a uma escala mais sensível, que por ser aplicada de acordo com a 

proposta da estratégia projectual macroescalar, garante uma maior coerência da intervenção. 

A micro-cidade é o território pertinente de intervenção onde o projecto e o desenho urbano encontram um 

campo fértil. No entanto, [...] serão sempre uma intervenção fragmentária e descontextualizada se não se 

perceber a condição aberta e comunicante destes micro-sistemas. Os lugares onde as lógicas micro e macro 

se chocam (nós de articulação entre o sistema viário arterial e o sistema capilar), constituem verdadeiros 

laboratórios para testar a operacionalidade destes novos desafios urbanísticos.33 

A importância desta unidade territorial decorre da circunstância em que se insere. Em primeiro lugar, a sua 

localização enquanto unidade revela-se bastante independente dos restantes aglomerados envolventes, no 

sentido de ser um componente diferenciado dos do seu perímetro. A proposta projectual baseia-se na 

marcação desta distinção, compensada a partir de uma acessibilidade privilegiada e de uma estrutura de 

espaços públicos articulada. Em segundo lugar, pela posição estratégica que adquire tanto na rótula entre a 

cidade consolidada e os núcleos dispersos, como por fazer parte integrante do corredor periférico ecológico 

da cidade, e sua coroa histórica. A presença do núcleo histórico e as suas potencialidades auferem ainda 

uma dimensão histórico-cultural ao lugar, que acentua a sua particularidade. 

As actividades e pessoas localizam-se de forma a adquirir vantagens na competição global pelo espaço que 

forja a humanização do território.34 

Existem duas abordagens projectuais claramente distintas na proposta - a abordagem incisiva, aplicada no 

centro histórico, e a afirmativa, nos terrenos degradados adjacentes ao novo eixo urbano proposto 

estruturador dos núcleos dispersos. As distinções inerentes ao tipo de intervenção pretendem afirmar os 

lugares como elementos de carácter diferente na sua génese, aproximando-se de forma gradual. Na 

conjugação destas duas abordagens é proposto um importante ponto de articulação, que contribui para a 

leitura coerente de toda a proposta. 

A abordagem afirmativa combate a suburbanização desqualificada, demarcando o posicionamento de 

centralidade na cidade polarizada e assumindo a sua compactação; a abordagem incisiva combate a 

desertificação e o obsoletismo das estruturas primárias, fazendo do urbanismo acupunctural a sua directriz. 

                                                                    
33 DOMINGUES, Álvaro - "Os novos mapas das cidades", in Jornal dos Arquitectos,  nº 206, 2002. p. 115 
34 LOURENÇO, Nuno - "A arquitectura dos suportes", in Jornal dos Arquitectos, nº 225, 2006. p. 38 
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ABORDAGEM AFIRMATIVA 

A abordagem afirmativa entende-se como uma intervenção de carácter autónomo, no sentido de ser 

interpretado como uma entre múltiplas respostas de intervenção, menos dependente do contexto interno. 

Implanta-se numa área degradada que desempenha a transição entre duas realidades. Por um lado, o núcleo 

habitacional da década de 70, constituído por edifícios desenvolvidos em altura, que contorna a envolvente 

poente da estação do metropolitano. Por outro, o limite bem marcado imposto pela plataforma do Eixo N-S, 

marcada por duas passagens inferiores que fazem a ligação ao Parque do Vale Grande. 

It is hopeless to try to convert some borders into seams. The only way to combat vacuums in these cases is 

to rely on extraordinary strong counter forces close by. This means that population concentration ought to be 

made deliberately high (and diverse) near borders.35 

A proposta afirmativa parte da abertura do novo eixo ordenador urbano definido na macroestrutura, 

articulando o território entre o tecido consolidado, o disperso - de sul para norte - e entre o histórico e o 

proposto - de poente para nascente FIG. 04 03 02. 

                                                                    
35 JACOBS, Jane - The Death and Life of Great American Cities; (1961); New York: ed. Modern Library, 1993. p. 351 

Fig. 04 03 02 - O novo eixo estruturador proposto. Fonte: imagem do autor. 
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O desenvolvimento desta abordagem prende-se fortemente à presença da estação de metropolitano, que 

representa uma grande oportunidade no âmbito da acessibilidade. Deste modo, encara-se este lugar como 

nevrálgico, de confluência do sistema de percursos internos,  impulsionador de uma futura procura. Este 

facto justifica a aposta na proposta de volumes construídos com grande capacidade de utilização aliada à 

presença de múltiplos usos - habitação, serviços e comércio - e consequente diversidade da intensidade de 

vivência diária. 

É a partir da relação privilegiada que alguns elementos estruturantes estabelecem com o sítio que se constrói 

um sistema de referências individualizadas na cidade e imprescindíveis na sua leitura.36 

As formas que o tecido urbano tomar por meio dos eixos viários, espaços públicos, actuações construtivas e 

lugares com alguma dimensão de centralidade, devem ter em conta o compromisso necessário entre a 

continuidade e a diferenciação, já que nem a integração se há de confundir com a homogeneidade nem a 

diferenciação é sinónimo de excepção. O território necessita de eixos que explicitem a sua continuidade e 

marcos que assinalem os lugares.37 

A proposta materializa-se numa nova frente edificada com o intuito de adaptar a silhueta urbana à sua 

velocidade de leitura - a partir do Eixo N-S - marcando o território de elementos diferenciadores que 

formalizem o território enquanto centralidade FIG. 04 03 03. Já o espaço conformador dos volumes edificados 

tem uma função articuladora - e não diferenciadora. Do lado nascente articula os elementos edificados com o 

Parque do Vale Grande através de um extenso parque desafogado, delimitado pelo tabuleiro elevado do Eixo 

N-S que espreita o novo eixo no encontro da plataforma do metropolitano, do lado poente fá-lo através da 

presença de malhas menos disciplinadas, percursos menos rígidos e diferenças de cotas a vencer, que 

recortam e formalizam a aproximação à escala histórica.  

 

                                                                    
36 TELLES, Gonçalo Ribeiro - Plano Verde de Lisboa; Componente do Plano Director Municipal de Lisboa; Lisboa: ed. Colibri, 1997. p. 21 
37 BORJA, Jordi - "Fazer Cidade na Cidade Actual. Centros e Espaços Públicos Como Oportunidade", in Espaço Público e a 
Interdisciplinaridade; Lisboa: ed. Centro Português de Design, 2000 

Fig. 04 03 03 - A nova frente proposta, introduzida pelo carácter urbano do eixo viária arterial. Fonte: imagem do autor. 
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A plataforma de acesso ao metropolitano e o espaço que a envolve são redesenhados, com o intuito de 

disciplinar os limites viários e pedonais perante a presença do novo eixo proposto.  É proposta ainda uma 

estrutura de apoio à transição entre as redes de transportes públicos - a rede de metropolitano, que faz 

ligação à cidade consolidada, e os autocarros, que fazem ligação aos núcleos dispersos a norte, assim como 

à Alta de Lisboa. Propõe-se alterar a configuração da relação entre a plataforma de acesso aos transportes 

públicos e a rede de equipamentos, através da supressão viária, garantindo a articulação pedonal da rede. 

Os alinhamentos pedonais principais - transversais - são ditados pelas passagens inferiores do grande 

tabuleiro da auto-estrada, percursos estes demarcados pela presença dos volumes  singulares em altura, 

entendidos como elementos orientadores no território. Os alinhamentos de percursos no sentido longitudinal 

são pontuados pela diversidade na sua relação com os espaços adjacentes, invertendo a sua leitura linear 

em extensão. Esta intenção resulta na disposição de elementos construídos de desenvolvimento horizontal 

que se aproximam e afastam dos eixos de percurso proporcionando uma diferenciação da relação dos 

volumes construídos e dos espaços desafogados com o fruidor. Os elementos horizontais marcam ainda os 

percursos transversais de momentos que representam quebras visuais importantes na diluição progressiva 

da escala do espaço público envolvente. 

O conjunto constituído pelo espaço público e elementos construídos que o conformam pretende adaptar-se à 

mudança no discurso decorrente da dissolução da escala do espaço. Esta dissolução dá-se na relação entre 

o Eixo N-S e o tecido histórico FIG. 04 03 04. O espaço colectivo entende-se como o elemento estruturante que 

transpõe a escala do território. 

Fig. 04 03 07 - O redesenho da plataforma de acesso ao metropolitano e sua comparação com situação actual. Fonte: imagem do autor 
e bing.com/maps 
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Fig. 04 03 04 - A diluição da escala na proposta. Fonte: imagem do autor. 



UM NÚCLEO HISTÓRICO ENQUADRADO NAS ÁREAS DE EXPANSÃO RECENTE 

  04 O PROJECTO | PROPOSTA 75 

ABORDAGEM INCISIVA 

A abordagem incisiva entende-se como uma forma de intervenção que se fundamenta na transformação do 

espaço desqualificado, que se baseia na sensibilidade e rigor, apoiada numa investigação profunda do 

conjunto edificado e viário histórico. 

As cidades permanecem sobre os seus eixos de organização mantendo as posições dos seus traçados[...]. É 

um dever moral preservar e conservar a nossa herança histórica, dando substância à nossa memória 

cultural.38 

A proposta baseia-se na transformação do núcleo histórico num conjunto cultural e comercial de interesse à 

população não só local mas também externa.  

Pretende-se que os eixos históricos, pontuados pela marcação de pequenos largos, sirvam de suporte a uma 

estrutura edificada recuperada e transformada num sistema de comércio e equipamentos de proximidade de 

acordo com as necessidades mais requeridas pela população, garantindo assim a sua adaptação e 

(sobre)vivência às exigências actuais FIG. 04 03 05. Esta operação prevê-se impulsionadora de um posterior 

investimento habitacional privado que dê continuidade ao processo de recuperação já hoje sentida no 

edificado antigo e patrimonial. 

                                                                    
38 RAMALHO, António Leite - Urbanismo - Retratos Urbanos; col. Pensar Arquitectura, Câmara Municipal Póvoa do Varzim, Caleidoscópio, 
2004. p. 46 

Fig. 04 03 05 - A estrutura edificada como base de um sistema de equipamentos de proximidade. Fonte: imagem do autor. 
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Deve-se [...] pensar que recuperar o património é não só preservar a memória da nossa história mas 

também a procura da sua adequação à realidade dos novos tempos, criando imagens de hoje e memórias 

para o futuro, num quadro especial urbano global.39 

Assim, é proposta a reutilização de edificado patrimonial devoluto - uma Biblioteca, um centro de idosos, um 

espaço para a Universidade Sénior e para a Biblioteca Infantil que mal funcionam actualmente na Junta de 

Freguesia -, a reconversão de antigos armazéns patrimoniais em equipamentos de uso compatível - o Centro 

de Saúde - e ainda a abertura de espaços de estada através da demolição pontual de algumas estruturas 

desqualificadas. As decisões do programa da intervenção decorrem da identificação das necessidades da 

população, de acordo com a informação prestada pela Junta de Freguesia. Defende-se uma intervenção 

rigorosa, apoiada na integração social e na defesa da reutilização do património. 

O percurso histórico foi analisado detalhadamente de forma a entender de que forma é que o edificado 

patrimonial poderia suportar os equipamentos propostos, pontuando os percursos funcionais principais tanto 

internos como de acesso ao parque do Vale da Ameixoeira. 

O projecto urbano agora pode estar mais no estratégico e no material, em intenções acupuncturais sobre a 

pele urbana para afectar todo o organismo. Projecto urbano que, para ser efectivo, é concentrado e pontual, 

limitado no seu tempo e espaço mas aberto e extenso na sua influência, para além de si mesmo.40 

                                                                    
39 FERREIRA, Isabel Feijão - "Os Centros Históricos e o planeamento Urbano Interactivo", in VI Encontro de Municípios com Centro 
Histórico p.68 
40 SOLÀ-MORALES, Manuel - "Para Una Urbanidad Material" , in De cosas urbanas; Barcelona: Gustavo Gili , 2008. p.153 
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A requalificação deve assegurar a humanização da paisagem garantir o acesso [...] apoiando a fruição 

pedonal pelo núcleo histórico. Impõe-se a sua reutilização e integração dos vários equipamentos de apoio à 

população local.41 

                                                                    
41 RAMALHO, António Leite - Urbanismo - Retratos Urbanos; col. Pensar Arquitectura, Câmara Municipal Póvoa do Varzim | 
Caleidoscópio, 2004 

Fig. 04 03 06 - Os Equipamentos de Proximidade. Fonte: imagem do autor. 
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O ponto de contacto entre as duas abordagens materializa-se num espaço de transição dinâmico. Esta 

transição é feita num espaço amplo que pretende funcionar como passagem e estada, estando associado a 

actividades comerciais, culturais e lúdicas, através da conversão de um actual interior de quarteirão obsoleto 

num espaço multifuncional. A aproximação à escala histórica propõe-se conceptualmente na contracção 

progressiva do campo visual, assim como na diluição da dimensão do espaço público. 

Este espaço pretende funcionar como lugar de encontro entre as duas realidades - o núcleo histórico e áreas 

de expansão recentes - favorecendo o seu entendimento de unidade. Pretende criar espaços aptos ao 

desenvolvimento cultural, que permitam criar uma dinâmica interna próprias de uma condição de centralidade 

emergente. O espaço deve ser colectivo, orientado às actividades quotidianas da população, orientado aos 

intercâmbios comerciais, sociais e culturais que marcam a vida urbana FIG. 04 03 07. 

O neo urbanismo desenvolve uma abordagem funcional tendo em conta a complexidade e variedade das 

práticas urbanas e respondendo com soluções tão multifuncionais quanto possível.42 

Fazer cidade é fazer comércio e fazer cultura. A cidade é o lugar das trocas e das identidades.43 

La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus espacios colectivos, la 

de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa y se recuerda. [...] éstos son los 

espacios que no son públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorvidos por usos 

particulares, o espacios privados que adquieren una utilización colectiva. Hoy la ciudad es el lugar donde lo 

particular puede ser - y a menudo lo es - social, tanto o más que lo público[...] la buena ciudad es la que 

logra dar valor público a lo privado.44 

                                                                    
42 ASCHER, François - "Princípios do novo urbanismo" - Novos Princípios do Urbanismo. Novos Compromissos Urbanos. Um Léxico; 
Lisboa, Livros Horizonte, 2005. p. 92 
43 BORJA, Jordi - "Fazer Cidade na Cidade Actual. Centros e Espaços Públicos Como Oportunidade", in Espaço Público e a 
Interdisciplinaridade; Lisboa: ed. Centro Português de Design, 2000 
44 SOLÀ-MORALES, Manuel - "Espacios públicos/Espacios colectivos" (1992), in De cosas urbanas; Barcelona: Gustavo Gili , 2008. p. 188 

Fig. 04 03 07 - O espaço de transição entre as escalas macro e micro. Fonte: imagem do autor. 
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OS PARQUES URBANOS | ESTRUTURA ECOLÓGICA 

A proposta desenvolve-se entre duas frentes ecológicas de impacto importante que constituem os remates 

do discurso articulador da proposta - o Parque do Vale Grande da Alta da Lisboa e o Vale da Ameixoeira. O 

Parque do Vale Grande acaba por ser o ponto de partida da intervenção afirmativa. O parque proposto 

pretende apoiar-se na integração de edifícios multifuncionais para se aproximar da frente urbana do novo 

eixo proposto, fazendo a transição entre o tabuleiro do Eixo N-S e a malha existente. O do Vale da 

Ameixoeira representa a articulação do conjunto urbano no sistema periférico da cidade, estando prevista a 

sua ligação aos núcleos do Paço do Lumiar, Carnide e Benfica, formando uma coroa histórica integrada num 

parque equipado, adaptado às funções de recreio, lazer, cultura e produção agrícola, aliado ao 

enquadramento paisagístico da estrutura existente. Neste sentido, considera-se o desenho deste parque 

periférico um tema delicado e de uma exigência profunda, sendo apenas apontada a optimização de alguns 

percursos de acordo com os equipamentos ou pontos de interesse já hoje denotados. A serra da Ameixoeira 

apresenta-se como uma zona de forte potencial paisagístico, factor que poderá ser aproveitado como mote 

de uma operação reestruturadora dos núcleos habitacionais segregados, dotando-os de um sistema comum 

que os articule. 

O novo eixo viário estruturador do território macroescalar, assim como os percursos pedonais internos 

formam corredores arborizados, aliando intenções estéticas - desenho urbano - e funcionais - sombreamento 

- à intenção de aproximar as duas estruturas ecológicas que envolvem a área de intervenção, diluindo estes 

parques no território edificado. 

A forte presença de zonas de produção alimentar existentes, assim como a intenção da preservação do 

passado deste território dão lugar à definição de zonas dedicadas à exploração agrícola, enquanto 

ferramentas económicas e também sociais, e ainda enquanto memória do antigo carácter deste núcleo de 

abastecimento de Lisboa. 

Muito mais que maciços de vegetação ou amplos espaços livres de edificação, os espaços abertos da cidade 

devem constituir um sistema integrado com carácter e identidade individualizada, que é imprescindível 

preservar, recriar ou criar, enquanto elementos determinantes na sua presença e continuidade cultural.45 

                                                                    
45 TELLES, Gonçalo Ribeiro - Plano Verde de Lisboa; Componente do Plano Director Municipal de Lisboa; Lisboa: ed. Colibri, 1997. p. 21  
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O ESPAÇO CANAL | A REDE VIÁRIA E A REDE PEDONAL 

A rede viária existente não é capaz de articular o território de forma contínua, uma vez que o acesso aos 

núcleos dispersos a norte tem de ser feito exclusivamente pela malha histórica. É por isso proposta a 

abertura de um novo eixo urbano comum às diferentes centralidades da franja norte da cidade e ainda o 

prolongamento de um eixo já existente - a Azinhaga da Cidade. A abertura do novo eixo urbano estruturador 

materializa a alternativa de acesso aos aglomerados existentes a norte do território, pelo que se propõe a 

limitação da utilização motorizada no sistema histórico, assim como a redução das faixas de rodagem através 

de vias de sentido único, o que permite uma utilização pedonal mais franca.  

A área de intervenção constitui uma plataforma adjacente a um grande vale - o Vale da Ameixoeira, cuja 

ligação se torna difícil pelo facto da transição se dar de um modo muito brusco em quase toda a sua 

extensão. Deste modo, o sistema viário desenvolve-se longitudinalmente da direcção sul-norte. As vias que 

constituem a rede viária são interpretadas como um desdobramento paralelo do Eixo N-S. Estão 

hierarquizadas de forma a apresentar condições de circulação mais limitadas na medida em que se localizem 

mais próximas do núcleo histórico. 

A rede pedonal unifica os equipamentos e serviços de proximidade através de atravessamentos transversais 

aos eixos viários que se prolongam pela estrutura histórica de forma gradual e se ramificam pelos parques 

que rematam a intervenção - Parque do Vale Grande e Parque Periférico. 

O neo-urbanismo procura menos a simplificação de realidades complicadas e esforça-se por conjugar 

territórios e situações complexas. O bom desempenho ou mesmo a sua durabilidade obtêm-se mais pela 

variedade, flexibilidade e reactividade. [...] Isto deve traduzir-se por uma maior diversidade funcional das 

zonas urbanas, por uma multicentralidade, pela polivalência de uma parte dos equipamentos e serviços e por 

um reforço do papel dos transportes e das diversas redes que assegurem a eficácia do conjunto dos 

sistemas urbanos metapolitanos. Os lugares de conexão entre as diferentes redes ganham uma importância 

acrescida e fazem da intermobilidade dos transportes uma aposta chave das dinâmicas urbanas.46 

                                                                    
46 ASCHER, François - "Princípios do novo urbanismo" - Novos Princípios do Urbanismo. Novos Compromissos Urbanos. Um Léxico; 
Lisboa, Livros Horizonte, 2005. pp. 82-83 
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OS ESPAÇOS PÚBLICOS | A REDE DE EQUIPAMENTOS E PRAÇAS 

O espaço público entende-se enquanto rede de lugares marcantes - locais que representam pontos de 

interesse nevrálgicos - articulados por percursos, formando uma rede gradual na sua aproximação ao núcleo 

histórico. Estes lugares marcantes são construídos ou não construídos. Os construídos são os equipamentos 

colectivos assim como serviços de carácter público. Os não construídos são as praças, os largos, os 

terreiros. São, no seu conjunto os elementos que pontuam os percursos e que geram a mobilidade e vivência 

internas do aglomerado. 

Ruas e praças são os elementos básicos do espaço público. (Ramalho, 2004) 

O sistema de espaços públicos proposto visa equilibrar as duas abordagens. Por um lado, apoia a estrutura 

histórica, dotando-a de um importante conjunto de equipamentos regenerador de fluxos, por outro, 

estabelecendo a base articuladora de nova escala e da nova imagem do núcleo, reforçando a estrutura dos 

equipamentos existentes - estação do metropolitano, zona escolar.  

O espaço público constrói o sistema responsável pela recuperação da ligação da cidade à estrutura histórica 

periférica, estrutura o sistema de continuidade dos percursos funcionais preferenciais e ainda articula as 

escalas das realidades presentes na área de intervenção. Pode afirmar-se que é a rede de espaços públicos 

que sustém a proposta, assim como as restantes redes que a ela se sobrepõem. 

É o espaço público que pode organizar um território capaz de suportar diversos usos e funções e que tem a 

maior capacidade de criação de lugares. Deve ser um espaço de continuidade e de diferenciação, ordenador 

de bairro, articulador de cidade.47 

                                                                    
47 BORJA, Jordi - "Fazer Cidade na Cidade Actual. Centros e Espaços Públicos Como Oportunidade", in Espaço Público e a 
Interdisciplinaridade; Lisboa: ed. Centro Português de Design, 2000. 
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O sucesso de uma intervenção urbana só é posto à prova no processo da sua integração no tecido, após a 

sua execução, pelo que a abordagem prática corre sempre o risco de se fechar em si própria, e de se limitar 

a responder a directrizes que não implicam a apropriação do espaço. 

A apropriação do espaço [estabelecimento de relações afectivas e ricas de sentido] pelos habitantes constitui 

factor decisivo no êxito final de qualquer operação de urbanismo.48 O mais determinante da intervenção por 

projectos é o que não se vê - mas afinal influi, decisivamente, no estado geral da vida urbana.49 

Julga-se que de uma forma geral o projecto responde à formulação das directrizes assumidas, e que parte de 

uma base teórica fundamentada e do conhecimento dos agentes que influenciam a AIP. A metodologia 

utilizada pode revelar-se demasiado exaustiva nas suas abordagens, embora se considere a marcação da 

diferenciação do carácter do território essencial para um resultado que se concentre na continuidade do 

sistema de espaços públicos e na sua leitura assumidamente diferenciada.  

O processo de desenvolvimento do projecto é confrontado pelos critérios de avaliação da qualidade do 

espaço público50 dos quais se destacam a identidade, interpretada pelo carácter distinguível, a continuidade 

e permeabilidade, a mobilidade e acessibilidade, a diversidade e a adaptabilidade, materializada nas 

diferentes leituras e nos usos flexíveis, e a inclusão social como sendo as principais valências que 

fundamentam as opções tomadas. 

Pretende-se atingir uma leitura global da AIP, assegurando a qualidade do espaço público nas suas 

diferentes valências a partir da exploração destes conceitos e consequente aplicação na proposta. Assim, 

enumeram-se os seguintes alvos da proposta: 

Garantir a continuidade dos diferentes sistemas - ecológico, viário e pedonal; 

Contribuir para a identidade do conjunto edificado, tornando-o mais coerente; 

Combater a monofuncionalidade enquanto ferramenta para a regeneração e revitalização urbanas, e a 

dispersão dos elementos catalisadores pelo território; 

Integrar serviços e equipamentos de proximidade no núcleo histórico e no edificado patrimonial, sem pôr 

em causa a sua protecção enquanto testemunho histórico; 

Integrar equilibradamente um território paisagem; 

Dar prioridade ao interesse da população local enquanto motor das mudanças de revitalização como 

estratégia de apropriação do espaço e geração de estima local. 

"O projecto de espaço público deve contribuir para a consolidação de uma malha urbana coerente. Deve saber 

reconhecer o contexto e identificar as características de cada espaço e a forma como concorrem para a formação 

de um todo"51 

                                                                    
48 LACAZE, Jean-Paul - A Cidade e o Urbanismo; Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 26 
49 PORTAS, Nuno - "A Emergência do Projecto Urbano", in Revista Urbanística , nº110, Roma, 1998. 
50 BRANDÃO, Pedro - O Chão da Cidade - Guia de Avaliação do Design de Espaço Público; Centro Português do Design, 2002 
51 BRANDÃO, Pedro - op. cit. 
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A decisão de abordar o projecto a uma escala territorial, atribuindo uma relevância acrescida ao tema das 

cidades multipolares constitui um risco para o entendimento da proposta ao abordar vários temas da 

problemática urbana actual, dada a limitação da extensão do documento. Ainda assim considera-se que o 

relatório beneficia de um fio condutor mais contextualizado e global. 

O espaço é contínuo, não pode ser organizado com uma visão parcial, não aceita limitações. [...] As formas 

visualmente apreendidas mantêm entre si estreitas relações - harmónicas ou desarmónicas - mas de 

qualquer modo evidentes. Caminhemos do geral para o particular mas que o estudo do geral não invalide o 

estudo do particular [...] a dificuldade está exactamente no equilíbrio [...] destes extremos, aparentemente 

opostos mas realmente complementares.52 

Os temas teóricos estudados revelam-se indispensáveis na leitura do território alargado, assim como na 

interpretação da centralidade da Ameixoeira como suporte da comunidade local.  

A proposta decorre de uma estratégia mista entre a preservação do tecido e a reconversão urbanística, o 

que impede uma maior limitação da temática do presente trabalho. 

Fazer cidade hoje é, em primeiro lugar, fazer cidade sobre cidade, fazer centros sobre centros, criar novas 

centralidades e eixos articuladores que dêem continuidade física e simbólica, estabelecendo bons 

compromissos entre o tecido histórico e o novo, favorecendo a mistura social e funcional em todas as suas 

áreas.53 

                                                                    
52  TÁVORA, Fernando - Da Organização do Espaço; Porto: 8ª edição, FAUP Publicações, 2008, pp. 18-19 
53 BORJA, Jordi - "Fazer Cidade na Cidade Actual. Centros e Espaços Públicos Como Oportunidade", in Espaço Público e a 
Interdisciplinaridade; Lisboa: ed. Centro Português de Design, 2000. 
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07 01 PLANTAS HISTÓRICAS E FOTOGRAFIAS AÉREAS  

 

Fig. 07 01 01 - Planta do Lumiar e Ameixoeira 1927. Fonte: GEO 

Fig. 07 01 02 - Planta de Lisboa e Arredores 1885. Fonte: AML 
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Fig. 07 01 03 - Planta da Cidade de Lisboa 1981. Fonte: GEO 

Fig. 07 01 04 - Planta da Freguesia da Ameixoeira.1960. Fonte: GEO 
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Fig. 07 01 05 - Planta de Lisboa . Filipe Folque.1956-1957. Fonte: AML 
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Fig. 07 01 06 - Planta topogáfica de Lisboa. Silva Pinto. 1904-1911. Fonte: AML 
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Fig. 07 01 07 - Ortofotomapa 1944. Fonte: IGE 
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Fig. 07 01 08 - Ortofotomapa 1986. Fonte: IGE 
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Fig. 07 01 09 - Ortofotomapa 2009. Fonte: maps.google.com 
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07 02 PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

 

Fig. 08 02 01 - Planta de Identificação do Património. Fonte: imagem do autor - adaptação de bing.com/maps e Inventário Munipical de 
Património do PDM de Lisboa. 


