
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(DES)INTEGRAÇÃO URBANA DOS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS NOS SUBÚRBIOS DE LISBOA!

 
APLICAÇÃO AO CASO DA QUINTA DA PIEDADE 

!
!
!
!

PATRÍCIA ALEXANDRA PAULINO ELIAS 
!
!
!
!

DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM 

ARQUITETURA 
!
!

ORIENTADOR:   PROF.    JORGE  MANUEL  GONÇALVES 
 
!

!
JÚRI 

PRESIDENTE: PROF. VÍTOR MANUEL DE MATOS CARVALHO ARAÚJO 
ORIENTADOR:   PROF.    JORGE  MANUEL  GONÇALVES 

VOGAL: PROF. PEDRO FILIPE PINHEIRO DE SERPA BRANDÃO 
!

!
!

NOVEMBRO 2015



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

2 | | 2 
!



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !

| 3 
!

AGRADECIMENTOS 
 
 

Primeiramente, e em especial, aos meus pais. Por serem as fundações e os 
pilares da minha construção. Obrigado pelo esforço e dedicação, pelo seu apoio 

e motivação, sem os quais nada disto seria possível.  

E aos meus irmãos, por serem os contrafortes que suportam a pressão dos 
esforços e, simultaneamente, me incentivam a superar os limites.  

 

 

 

À restante família, por toda a ajuda, carinho e paciência demonstrados. 

Ao meu orientador, o Professor Jorge Gonçalves, por todo o apoio, 
disponibilidade e entusiasmo que demonstrou ao longo do trabalho, um profundo 

obrigado!  

A todas as pessoas e entidades que tornaram a recolha da informação possível. 
Destacando o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 

Alberto Mesquita, pelo apoio e disponibilidade; e o Departamento de Gestão 
Urbanística do concelho de VFX, em particular, um obrigado à D. Alexandra, pela 

paciência e disponibilidade.   

E aos amigos do coração! Aqueles que me acompanham sempre, que lutam ao 
meu lado nas batalhas e que celebram comigo nas vitórias.  

 

 

 

E por isso,  

a todos os que, de uma forma ou de outra, me ajudaram, um forte e sincero 
OBRIGADO! 



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

4 | | 4 
!

RESUMO 

 
 

A cidade construída, hoje, encontra-se caracterizada por uma grande diversidade 
e fragmentação. E, com o passar do tempo, as sucessivas evoluções das suas 
formas tendem a revelar uma tendência para a acumulação de experiências; 
para uma utilização hibrida dos modelos urbanos tradicionais. Experiências que 
nem sempre promovem a continuidade do tecido urbano.  

A presente dissertação pretende abordar o fenómeno da desarticulação urbana 
dos complexos habitacionais suburbanos que, segundo a convicção corrente, 
resultam de um planeamento urbanístico de fraca qualidade. Mas os planos 
urbanos surgem dentro de determinados contextos e, para entender as 
consequências, torna-se relevante o conhecimento das suas origens. 

Como tal, a investigação desenvolve-se assim, de um enquadramento geral da 
cidade, das suas formas e processos de crescimento, em especial entre séculos 
XIX e XX, para uma aproximação à realidade suburbana, que se vive hoje, na 
Área Metropolitana de Lisboa.  

Atualmente o subúrbio representa mais do que uma localização geográfica, e 
detém uma importância considerável no contexto cultural do local e no estilo de 
vida dos seus habitantes. Uma complexidade acrescida que vem exigir, para a 
compreensão destes espaços, uma leitura mais abrangente. E é, por isso, 
apresentada uma aproximação metodológica para uma estratégia de análise da 
integração do espaço suburbano, com base nas relações que este estabelece 
com a sua envolvente.  

Esta proposta é apresentada com a sua aplicação prática a um caso de estudo 
real: A Urbanização da Quinta da Piedade, Póvoa de Sta Iria. E tem como 
objetivos principais a identificação dos aspetos mais impactantes no fenómeno 
de desintegração urbana e o reconhecimento das áreas com maior necessidade 
e potencial de intervenção. Numa tentativa de, mesmo numa fase inicial de 
análise urbana, permitir uma visão abrangente do espaço e promover a criação 
de inter-relações entre as diferentes áreas envolvidas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Integração Urbana; Crescimento Suburbano; Quinta da Piedade

|!
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ABSTRACT 
 
 
Today's city is characterized by a large diversity and fragmentation. With time 
passing by, the constant changes of its forms tend to show a tendency to 
experiences accumulation; to a hybrid use of the traditional urban models. 
Experiences that don’t always promote the urban tissue continuity. 

This thesis aims to address the urban disintegration of suburban clusters 
phenomenon which, according to current belief, is the result of a poor quality 
planning. But urban plans appear associated with certain contexts and, to 
understand its consequences on today's city, it is important to know their origins. 

As such, this research is developed from a general contextualization of the city, 
its forms and growth processes, especially between the nineteenth and twentieth 
centuries, to an approach of the suburban reality in which we live today, 
specifically in Lisbon’s Metropolitan Area. 

Currently, the suburbs represent more than a geographical location, and they hold 
a considerable influence in the local cultural context, as well as in the lifestyle of 
its inhabitants. An additional complexity that demands a broader reading of its 
contents, in order to fully understand these areas. Therefore, it is presented a 
methodological approach to an analysis strategy based on the relationships that it 
establishes with its surroundings, to measure the integration of suburban areas.  

This proposal is presented with its practical application to a real case study: The 
Urbanization of Quinta da Piedade, Póvoa de Sta Iria; and has, as main objectives 
the identification of the most relevant aspects of the urban disintegration 
phenomenon and also the recognition of the areas with the more needs and 
bigger intervention potential. In an attempt to, even at an early stage of the urban 
analysis, allow a comprehensive view of space and promote the establishment of 
inter-relations between the different areas involved. 

 

 
 

KEYWORDS: Urban Disintegration; Suburban Growth; Quinta da Piedade

| |!
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FIGURA 4.44 – Classificação da imagem, no contexto da Urb. da Qta da 
Piedade 

Fonte: Autora [Outubro 2015]  

FIGURA 4.45 – Planta de localização da Póvoa de Santa Iria   
Fonte: Adaptado de SIG-VFX e GEOWEB-Loures [Setembro 2015] 

FIGURA 4.46 – Mapa de cheios e vazios da Póvoa de Santa Iria 
Fonte: Adaptado de SIG-VFX e Google Maps [Setembro 2015] 

FIGURA 4.47 – Contraste entre densidades habitacionais diferentes 
Fonte: Fotografias da Urb. Qta da Piedade, tiradas pela autora [Julho-Setembro 
2015] 

FIGURA 4.48 – Classificação da morfologia, no contexto da Urb. da Qta da 
Piedade 

Fonte: Autora [Outubro 2015]  

FIGURA 4.49 – Avaliação das relações entre a Urb. da Qta da Piedade e a sua 
envolvente direta 

Fonte: Autora [Outubro 2015] 
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FIGURA 4.50 – Identificação dos critérios de análise e respetiva escala de 
classificação (relações intra-urbanas) 

Fonte: Autora [Outubro 2015] 

FIGURA 4.51 – Classificação das centralidades, no contexto da Urb. da Qta da 
Piedade  

Fonte: Autora [Outubro 2015] 

FIGURA 4.52 – Imagem da malha suburbana na faixa periférica entre Santa 
Iria da Azoia e Forte da Casa.  

Fonte: Google Earth [Outubro 2015] 

FIGURA 4.53 – Classificação das relações morfológicas, no contexto da Urb. 
da Qta da Piedade 

Fonte: Autora [Outubro 2015] 

FIGURA 4.54 – Espaço de estada na rua Pe. Manuel Duarte.  
Fonte: Fotografias da Urb. Qta da Piedade, tiradas pela autora [Julho-Setembro 
2015] 

FIGURA 4.55 – Praça urbana na Av. D. Vicente Afonso Valente 
Fonte: Fotografias da Urb. Qta da Piedade, tiradas pela autora [Julho-Setembro 
2015] 

FIGURA 4.56 – Entrada norte da Quinta da Piedade 
Fonte: http://www.panoramio.com/ utilizador PauloMalas [Outubro 2015] 

FIGURA 4.57 – Área de jardim na Av. Ernert Solvay 
Fonte: Fotografias da Urb. Qta da Piedade, tiradas pela autora [Julho-Setembro 
2015] 

FIGURA 4.58 – Ambiente sentido na Av. Ernest Solvay 
Fonte: Fotografias da Urb. Qta da Piedade, tiradas pela autora [Julho-Setembro 
2015] 

FIGURA 4.59 – Classificação do espaço público, no contexto da Urb. da Qta 
da Piedade 

Fonte: Autora [Outubro 2015] 

FIGURA 4.60 – Classificação da governança, no contexto da Urb. da Qta da 
Piedade 

Fonte: Autora [Outubro 2015] 

FIGURA 4.61 – Classificação da segregação, no contexto da Urb. da Qta da 
Piedade 

Fonte: Autora [Outubro 2015] 

FIGURA 4.62 – Avaliação das relações intraurbanas do território da Urb. da 
Qta da Piedade 

Fonte: Autora [Outubro 2015] 
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76 Área Metropolitana de Lisboa 

24 Área Urbana de Génese Ilegal 

. 3 Contratos de Desenvolvimento à Habitação  
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.30 Cooperativa de Habitação Económica 
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Iria 

.76 Câmara Municipal de Lisboa 

.7 1B Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

. Comboios de Portugal 
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0 Estrada Nacional 10 
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47 Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 

51 Junta de Freguesia de Alhandra 

6 . Limits of acceptable changes 

9 Orçamento Participativo 
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0 Plano Especial de Realojamento 

964 Programa de Requalificação Urbana e Valorização 
Ambiental das Cidades 

93 -4 Programa de financiamento para acesso à Habitação 

9 6 Programa Integrado de Qualificação das Áreas 
Suburbanas da Área Metropolitana de Lisboa 

9 Plano Regional de Ordenamento do Território 

Planeamento e Requalificação Urbana  

.7 Resolução do Concelho de Ministros 

20 Regime Geral de Edificações Urbanas 

6 Serviço Ambulatório de Apoio Local 

6 Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada 

A9 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
!!                                                         (Análise SWOT) 

1B Vila Franca de Xira 
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"Pensar um fato urbano qualquer como algo definido no tempo constitui uma das 
mais graves abordagens que se pode fazer no nosso campo de estudos 

[Arquitetura]." Aldo Rossi (2001:57) 

 

 

A cidade deve ser entendida enquanto elemento orgânico, que sofre um 
processo de crescimento, sobre si própria, contínuo e de extrema complexidade. 
Esta dinâmica desenvolve-se por fases e tende a resultar na criação de novos 
modelos urbanos. 

No último século, a procura por uma vida urbana aumentou intensivamente e o 
desenho das cidades modificou-se, criando novas representações morfológicas 
do tecido urbano. Contudo, é nos últimos cinquenta anos do século XX que este 
crescimento se sentiu com uma dinâmica mais feroz e acelerada, assente nos 
parcelamentos de território rural periférico e nas novas formas de cidade. 
Decorre, desta forma, uma descentralização da função habitacional, até então 
centralizada nos centros históricos das metrópoles. 

Este processo de suburbanização em torno de grandes cidades, marcado pela 
conceção errada de que a adaptação das tímidas regras urbanísticas para servir 
os interesses particulares, permitiria a solução mais viável e eficiente, acaba por 
ser o criador de novas cidades periféricas monocaracterizadas, falsamente 
entendidas como independentes, e com graves problemas de desqualificação. 
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Em Portugal, o melhor exemplo deste fenómeno é a Área Metropolitana de 
Lisboa. Esta surge impulsionada por um otimismo generalizado e irrepetível, 
sentido pela população crescente da capital, e resulta na multiplicação de 
aglomerados habitacionais, num território edificado sem planeamento eficaz, 
trazendo consigo um conjunto de questões problemáticas para a leitura das suas 
cidades como um todo.  

O crescimento despreocupado das cidades suburbanas conduziu a um 
desordenamento do território, caracterizado pela dispersão e pela desintegração. 
São gerados conjuntos habitacionais sem qualquer articulação entre si, tanto de 
um ponto de vista viário como urbanístico, que não apresentam em si 
centralidades formais identitárias capazes de fixar uma comunidade. 

Hoje em dia, numa realidade onde o desafio da complexidade das cidades e 
onde a reflexão sobre os problemas e consequências do fenómeno suburbano é 
clara, exige-se uma mudança de rumo, de modo a contrariar o declínio e garantir 
a sustentabilidade das periferias. 

 É, por isso, importante revelar os efeitos deste novo desenho urbano, à luz dos 
contextos formal, social e económico nos quais o mesmo se desenvolveu, 
procurando encontrar padrões de crescimento suburbano passíveis de ter 
conduzido a processos de fragilização do espaço.  

A motivação para a escolha deste tema resulta do interesse no fenómeno da 
desarticulação urbana de complexos habitacionais, que segundo a convicção 
corrente, resultam de um desenvolvimento urbanístico de fraca qualidade. Este 
fenómeno foi já alvo de vários estudos, mas continua a possuir relevância na 
medida em que os problemas associados ao desenho urbano não são de 
resolução fácil nem imediata, e produzem efeitos negativos alargados na 
qualidade de vida dos habitantes e na sustentabilidade da cidade.  

Pretende-se com esta dissertação conhecer melhor os modelos de crescimento 
urbano envolvidos no fenómeno de expansão urbana, mais concretamente os 
efeitos sentidos na periferia de Lisboa, no auge do seu desenvolvimento, período 
entre 1960 e 2000, e respetivas consequências. Para tal, busca-se uma melhor 
compreensão sobre as possíveis formas de articulação do tecido urbano mais 
recente, entre si e com a cidade central, e a influência das mesmas na morfologia 
suburbana.  

Procura-se também contribuir para o debate sobre a transformação formal das 
cidades das áreas metropolitanas de Portugal, apresentando a análise de um 
caso de estudo representativo, localizado na Área Metropolitana de Lisboa. 
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Foram ainda definidos alguns objetivos específicos para a estruturação dos 
conteúdos nesta investigação, e são eles: 

 -Identificar as formas de crescimento urbano e propor um modo de 
sistematização;  

 -Identificar alguns tipos de abordagem à análise do tecido urbano;  

 -Conhecer o contexto suburbano da AML, origens e dinâmicas;  

-Desenvolver uma metodologia de análise, que possibilite a avaliação da 
integração formal de complexos residenciais localizados em áreas 
suburbanas; 

-Aplicar a metodologia em causa, analisando um caso de estudo, 
testando a sua eficácia e restrições. 

A metodologia seguida para esta investigação desenvolve-se em duas fases 
principais:  

A primeira fase comporta a pesquisa bibliográfica de suporte à realização da 
análise pretendida, com vista ao aprofundamento do conhecimento sobre: 

1) Morfologia Urbana; 

2) Formas de crescimento urbano;  

3) Crescimento suburbano na Área Metropolitana de Lisboa;  

4) Processos de urbanização;  

5) Metodologias de análise de articulação espacial; 

A segunda fase corresponde a uma aplicação prática dos conceitos num caso 
de estudo representativo. Recorrendo às bases anteriormente adquiridas, 
definem-se os principais fatores que influenciam a análise das relações espaço-
funcionais, avaliando a integração do caso de estudo. 

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, que fazem a 
contextualização e exposição do trabalho realizado da seguinte forma: 

1. 4 9 QP9

Consiste numa breve apresentação do presente trabalho, dos seus objetivos e 
metodologias;
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2. .4 0 7 604 9 0 Q9

Onde o objetivo criar é uma contextualização do tema, expondo o 
enquadramento teórico dos processos e modelos de crescimento 
urbano na Área Metropolitana de Lisboa e identificando fatores que 
caracterizando o território facilitam a sua leitura e compreensão; 

3. . 0 .470 9 - - 9

Assente no caso da Área Metropolitana de Lisboa, apresenta o 
processo de expansão da mesma, assim como as suas formas de 
crescimento suburbano, enquadrando as intervenções públicas e outros 
processos de urbanização;   

4. 4 40 0 Z 7 . 9 0B07 6

Expõe a natureza do problema da área de estudo, numa breve 
contextualização e apresenta a metodologia de análise aplicada, assim 
como os desenvolvimentos obtidos pela avaliação;  

5. .9 .6 P9

Revela as conclusões passíveis de retirar com trabalho realizado 
através de um conjunto de reflexões da autora, reavaliando os objetivos 
e a pertinência do estudo e os novos conhecimentos obtidos.   
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.9 .04 9 0 7R 9 9
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A cidade aparece, enquanto criação do Homem, como a manipulação do 
território para satisfazer as suas necessidades e desejos. Esta intervenção no 
espaço físico tem como objetivo primordial a resolução de problemas, através da 
criação de elementos formais, cuja idealização e conceção acaba sendo 
suportada, essencialmente, pelas disciplinas da arquitetura e do urbanismo. 

É possível considerar, assim, que as formas urbanas são indissociáveis do 
conceito de cidade e sem estas, a cidade não passaria de uma ideia abstrata.  

Assim sendo, esta noção de forma urbana, deve aplicar-se a "(...) todo o espaço 
construído em que o homem introduziu a sua ordem e refere-se ao meio urbano, 
quer como objeto de análise quer como objetivo final da conceção arquitetónica." 
(Lamas, 2000:41).  

Lamas (2000) apresenta a forma urbana como sendo a concretização real das 
soluções apresentadas para os problemas que confrontam o Homem e o seu 
quotidiano. Este pensamento expõe, de um modo claro, o conceito em causa, 
uma vez que, apenas pela forma é possível apreender a configuração de um 
objeto, seja ele qual for, numa primeira tentativa de compreensão do mesmo. 

Desta forma, a noção de forma urbana tende a compreender um conjunto de 
objetos arquitetónicos que se relacionam entre si, para a realização de uma 
leitura global da área em análise. A relação entre estes elementos não deve, de 
modo algum, ser descuidada, uma vez que é dessa organização espacial que 
resulta a materialização estética e funcional dos locais.  
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A organização dos objetos no espaço urbano pode ser considerada segundo 
diferentes aspetos (Lamas, 2000), nomeadamente, aspetos de organização 
funcional, qualitativos, quantitativos ou figurativos (Figura 2.1). 

 

No ponto de vista da organização funcional, os aspetos a ter em conta são 
aqueles que permitem a classificação da área de acordo com a sua utilização ou 
ocupação. Por exemplo, a identificação de uma área industrial, de uma área 
comercial ou até mesmo de uma área com grande concentração de 
equipamentos escolares insere-se nesta caracterização da organização 
funcional.  

Os aspetos qualitativos compreendem características cujo objetivo será oferecer 
melhores condições aos espaços em questão. No edifício, podem ser analisados 
aspetos como o isolamento térmico ou acústico, no entanto, numa praça, os 
aspetos mais pertinentes serão outros, tais como a acessibilidade ou o estado de 
conservação, é necessário por isso adaptar consoante o objeto em estudo. 

Os aspetos quantitativos são os mais objetivos, e relacionam-se com os 
elementos mensuráveis passíveis de retirar na análise. A densidade de ocupação 
do solo, densidade habitacional, ou número médio de pisos, são alguns dos 
exemplos mais óbvios.  

Por fim apresentam-se os aspetos figurativos, que na sua maioria dizem respeito 
à imagem do objeto. Exemplos da sua caracterização podem passar pela análise 
uso da cor ou estilo arquitetónico da fachada.  

A figura 2.1, graças à sua separação por temas, oferece uma base para leitura 
da organização espacial dos objetos arquitetónicos. Este sistema de arrumação 
da informação em gavetas permite conduzir a recolha de informação pelos temas 
pretendidos, oferecendo uma melhor gestão da informação na realização de 
estudos da forma urbana.  

Estes estudos realizam-se numa área de âmbito multidisciplinar, designada de 
morfologia urbana (Arrabaça, 2003), e propõem a análise dos diversos aspetos, 
acima referidos, em simultâneo com a sua relação com escala e com o público-

FIGURA 2.1   –   Caracteri-
zação da organização dos 
objetos arquitetónicos. ! ! !
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alvo (entre outros), de modo a procurar a melhor conjugação de fatores para 
responder ao problema.  

Na década de 90 surge uma nova visão sobre a morfologia urbana, e Panerai et 
al. (2004) defendem a importância que o detalhe, na análise e elaboração do 
projeto relativo ao ambiente urbano, desempenha na capacitação das 
populações. Um novo pensamento que, surgindo numa época em que as 
preocupações do projeto, ao nível das ciências sociais, tinham como corretas as 
políticas económicas e sociais em vigor independentemente da forma física do 
projeto, adquire importância no crescimento do detalhe nas discussões de 
morfologia urbana, alargando o seu pensamento às novas dinâmicas sociais e 
económicas derivadas da evolução cultural em contextos específicos (Panerai et 
al., 2004).   

No entanto, a morfologia urbana traz consigo diversos elementos, representando 
unidades base na análise da forma urbana, para facilitar o seu estudo. Destes 
elementos morfológicos, como são chamados, podem fazer parte o quarteirão, o 
lote, a rua, a praça, o edificado, as fachadas, os espaços verdes ou até os 
monumentos. Todavia, os elementos mais analisados tendem a ser espaço livre, 
a rua, o lote e o edificado (Conzen, 2004) (Figura 2.2).   
 

Todos os elementos morfológicos possuem características e implicações 
diferentes no território, e, quando relacionados entre si, formam o tecido urbano, 
que é composto essencialmente por espaços: públicos ou privados; edificados ou 
expectantes (Arrabaça, 2003). E que, com as suas características 
condicionantes, desenvolvem uma dinâmica de evolução permanente. 

Pode então considerar-se que a forma urbana não se resume aos objetos 
construídos e materializados no espaço urbano. A forma urbana é o resultado da 
produção de objetos arquitetónicos, mas é também o resultado da 
intencionalidade e reflexão do seu criador (Panerai et al., 2004), que a relaciona 
com os seus valores. 

Por sua vez, o tecido urbano, tal como o Homem, apresenta-se como um 
organismo complexo. E da ideia à concretização ocorrem inúmeras 
transformações, movidas por condicionantes impostas tanto pela sociedade 
como pelas necessidades do seu tempo, que moldam o conceito de cidade com 

FIGURA 2.2 –  
Elementos morfológicos 
segundo Conzen (2004).  



!

20 |   
! !

a sua passagem. Mesmo após a concretização dos objetos arquitetónicos, estas 
transformações continuam a ocorrer, através de reabilitações ou requalificações 
do espaço urbano, por exemplo. Calvino (1978) apresenta uma visão 
interessante sobre esta questão, quando diz que: 

 
“A cidade, (…) não conta o seu passado, mas trá-lo consigo como se fossem as 

linhas de uma mão, escrito nas esquinas das ruas, nas grades das janelas, no 
corrimão da escada, nas antenas dos para-raios, nos mastros de bandeiras, por 

sua vez, cada pedaço marcado com arranhões, entalhes, pergaminhos” 
(Tradução de Calvino, 1978:11). 

 

A produção de novas linhas na mão da cidade, no seu tecido urbano, deve surgir 
do conciliar de várias decisões, devidamente ponderadas, em prol de um 
objetivo. Hoje, já se começam a utilizar teorias de planeamento, para auxiliar esta 
conciliação dos fatores condicionantes envolvidos (McCool e Cole, 1997), muitas 
vezes encontrados dentro de certos contextos políticos, económicos, religiosos, e 
até mesmo nos contextos culturais. Estes fatores condicionantes, que alteram o 
planeamento urbano, permitem crer que: 

 

"(...) paralela à história das cidades, tal como são, decorre outra história das 
cidades, tal como foram imaginadas e não chegaram realmente a ser (...)"  

(Terán, 1978:25). 

 

A teoria Limits of acceptable changes (LAC), ou em português, teoria dos limites 
aceitáveis de mudança, aparece, num quadro inovador, como uma ferramenta na 
gestão do planeamento. A LAC (Figura 2.3) consiste num sistema, que permite 
lidar com os conflitos gerados pelas diversas decisões de contextos diferentes 
(McCool e Cole, 1997). 
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Este sistema é composto por nove passos (Cole et al., 1985):  

1. Incentiva à identificação das áreas em conflito como, hipoteticamente, a 
falta de recursos locais versus um orçamento condicionado de uma dada 
obra;  

2. Conduz à identificação das causas e das oportunidades de cedência que 
existem. Por exemplo, se o problema surge num recurso específico, 
então devem procurar-se meios alternativos que possam servir para o 
mesmo propósito ou procurar alguma flexibilidade no orçamento 
comprometendo outros aspetos;  

3. Propõe a seleção dos indicadores e das condições inerentes às áreas de 
conflito, para que num quarto passo se estabeleça uma hierarquia de 
cedências de acordo com esse inventário;  

4. Permite definir quais os aspetos a comprometer ou a salvaguardar (a 
qualidade, a funcionalidade, a estética, o custo, … do produto final);  

5. Após definir os pontos de ação principais é importante especificar os 
objetivos dessas ações e o seu grau de restrição; 

FIGURA 2.3  –  Sistema de 
Planeamento LAC, segun-
do Cole et al. (1985) 
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6. Verificar se existem oportunidades alternativas como, por exemplo, um 
novo acordo de financiamento; 

7. E decidir, identificando as ações apropriadas para a aplicação; 

8. O estudo dos efeitos deverá então ser avaliado, para garantir que as 
mudanças não trazem consigo novos conflitos e que resolvem os atuais; 

9. Por fim, se a avaliação for positiva, implementam-se as ações em 
simultâneo com um sistema de monotorização para manter o equilíbrio 
do plano. 

E no fundo, o tecido urbano revela-se isso mesmo: um ciclo de decisões, efeitos 
e conflitos, em contínua transformação. E como em qualquer processo cíclico, é 
importante que se percebam as ações passadas para evitar repetir desfechos 
negativos. 

A morfologia urbana, aceitando a ideia da mudança constante nos seus objetos 
de estudo, complementa este sistema ao apoiar a leitura da cidade no tempo. 
Contudo, é desejável que esta análise seja prática e de execução atempada, 
pois: 

 

 “em todas as épocas, há alguém, que olhando para Fedora [cidade] como ela 
era, imaginou uma maneira de a tornar na cidade ideal, mas enquanto este 

prepara o seu modelo em miniatura, Fedora [a cidade] já não é a mesma de 
antes e, o que tinha sido ontem um possível futuro, tornou-se hoje apenas um 

brinquedo num globo de vidro” (Tradução de Calvino, 1978:32). 

 

No primeiro passo da LAC, a identificação dos processos de criação da cidade, 
das suas épocas de construção, das funções para os quais os seus elementos 
foram destinados, das suas formas, do sistema financeiro que a originou e que a 
acompanha, e até do tipo de promotor responsável pela sua construção e 
planeamento, permite criar uma base de informação mais completa para uma 
melhor leitura da cidade.   

No entanto, para que a cidade seja entendida, da forma mais correta possível, 
não basta fazer a essa leitura no tempo, é também fulcral a existência de 
instrumentos de análise devidamente hierarquizados (Lamas, 2000), como 
sugere o passo três da LAC, para que se possa focar a atenção onde esta é, de 
facto, necessária. É também importante que se relacionem: 
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"(...)  tanto com a escala de análise como a de conceção do espaço. Quero com 
isto dizer que não serão os mesmos [instrumentos de análise], segundo se trate 

de uma rua, de uma praça, de um bairro ou de uma cidade." (Lamas, 2000:46) 

 

A análise morfológica, não é contudo um método rígido de análise. A disciplina 
representa um suporte teórico, mas as propostas podem variar consoante quem 
as apresenta.  

Lamas (2000) apresenta uma proposta de análise morfológica da cidade, que 
consiste em analisar a forma em paralelo com outro critério específico, de modo 
a obter uma análise mais detalhada e adequada para o fim a que é proposto, por 
exemplo, o autor sugere a análise da forma em função do contexto, da função, 
da estética, podendo no entanto adicionar-se outros critérios. 

Uma outra proposta de leitura surge, em 1981, na obra A boa forma da cidade, 
onde Kevin Lynch procura dar resposta à questão da cidade ideal e acaba por 
elaborar uma reflexão teórica acerca do fenómeno urbano. O autor pretendia 
com esta reflexão dar aos leitores alguns conhecimentos básicos de análise 
morfológica, assim como do contexto social contemporâneo, de modo que estes 
pudessem construir uma base de ferramentas que lhes permitisse entender a 
cidade. Entender não só a sua forma, mas também a interação entre esta e a 
população, estimulando a resolução de problemas do foro socio-urbano. !

Nesse sentido, a chave para o desenvolvimento desta teoria centrava-se na 
identificação do desenvolvimento do lugar, através de um conjunto de critérios 
específicos (Lynch, 2007). É no entanto de salientar, que tais critérios devem ser 
lidos à luz do seu contexto específico, uma vez que cada sociedade tem 
prioridades e características específicas, não devendo, por isso, os critérios ser 
analisados sempre com o mesmo peso, nem sempre com a mesma hierarquia.!

Propõe-se a análise de um lugar através de sete critérios, onde surgem cinco 
critérios específicos e dois de carácter mais geral (Lynch, 2007):!

1. Qualidade de Vida: caracteriza-se pelo conceito de bem-comum, e é 
onde se pode avaliar a medida em que a forma ajuda a melhorar a qualidade do 
espaço, de modo a garantir a segurança, a harmonia, a sustentabilidade, a 
estabilidade, enfim, a sobrevivência da comunidade; 

2. Perceção: é a captação da identidade do lugar e só consegue ser 
medida com a observação da interação das pessoas no espaço em análise. É 
algo subjetiva, uma vez que depende do observador e da sua experiência, 
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contudo existem sempre fatores constantes nos observadores. Este critério é 
bastante útil na leitura da legibilidade da estrutura, na conservação dos espaços 
e na orientação das pessoas nos mesmos;!

3. Enquadramento: relaciona o local com a sua envolvente, interna e 
externa, observando os padrões de desenvolvimento e qualidade através das 
atividades quotidianas da população, analisando o seu contributo para um 
funcionamento otimizado da cidade;!

4. Acessibilidade: mede a mobilidade da população nos diferentes meios, 
tendo em atenção que quanto mais elevada a mobilidade, mais privilegiada é a 
cidade e melhores condições oferece aos moradores;!

5. Gestão: o autor refere-se à gestão do espaço humano, que tem uma 
grande presença nas cidades de hoje, nomeadamente através do controlo legal e 
dos projetos de planeamento. Busca-se também o controlo das consequências 
psicológicas causadas pelas formas construídas destes projetos. !

Por fim, pode ainda analisar-se a eficiência e a justiça do local. Estes são obtidos 
pela leitura de todos os critérios e balançados com os ideais praticados pela 
sociedade em questão, de modo a compreender a classificação da cidade 
perante os seus objetivos iniciais (Lynch, 2007).!

No entanto, para autores como Rossi (2001), que assume que "a forma da 
cidade corresponde à maneira como se organiza e se articula a sua arquitetura" 
(p.59), a morfologia e a tipologia representam as únicas temáticas necessárias 
para se proceder à análise da cidade. Teoria da qual Solà-Morales (2006) 
discorda, afirmando que a caraterização da cidade não pode vir apenas destas 
duas temáticas, pois precisa de considerar simultaneamente os aspetos 
organizadores da cidade como infraestruturas, traçado viário, evolução, entre 
outros.  

Na sua teoria, e convergindo com a ideia de Lynch (2007) de que a legibilidade 
destes elementos é fulcral na perceção e leitura da cidade, Solà-Morales (2006) 
considera que o processo de construção urbana resulta da combinação no tempo 
de três operações principais. E com base neste pensamento, o autor desenvolve 
um sistema de análise formal para a cidade.  

Este processo tem como base as operações básicas da urbanização, e revela-se 
bastante útil, sendo já reconhecido como prática comum na investigação em 
urbanismo (Gonçalves e Elias, 2015). A figura 2.4 sistematiza o processo 
referido: 
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As operações, consideradas bases neste processo de análise, são o 
Parcelamento do terreno (P); a Urbanização do espaço (U) e a Edificação dos 
lotes (E), e a metodologia consiste na observação da malha do território, tendo 
em conta o processo de criação dos espaços e enquadrando-os nas diversas 
tipologias encontradas (Figura 2.4).  

Este método de análise assume a combinação dos elementos morfológicos 
enquanto unidades de forma e, baseando-se no espaço livre, no lote, na rua e no 
edificado, permite a identificação dos processos de construção que a cidade 
sofreu. Ao olhar-se a cidade, a imagem retida pelo observador é a do produto 
final. No entanto, este método de análise ganha interesse, quando conduz o 
observador à decomposição dessa imagem em três níveis de desenvolvimento 
distintos, procurando determinar a ordem pela qual o processo se desenrolou.  

FIGURA 2.4 – A análise 
urbana, segundo Solà-
Morales (2006) 
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Solà-Morales (2006) indica a primeira forma de expansão, a ensanche (em 
português chamada de expansão programada), como a forma mais convencional 
de expansão urbana. Nesta, os três níveis de desenvolvimento individuais podem 
surgir de forma contínua ou fragmentada, mas a configuração final acaba por 
expor o resultado pensado na primeira operação, no parcelamento (P).  

.4 0 9 R. 69 B4B 0 BB  

Na segunda metade do século XIX, as grandes cidades ofereciam à população 
condições de vida muito pouco condignas. Proliferavam os bairros pobres, e com 
eles instalam-se também uma certa desorganização da estrutura existente 
nessas grandes cidades.  

Perante esta situação, que apresentava consequências graves para a população, 
resultando muitas vezes em taxas de mortalidade elevadas, assim como outros 
problemas graves de saúde pública (Choay, 1992), emerge um clima de 
mudança e introspeção por parte dos arquitetos, urbanistas e outras 
personalidades. Estas personalidades, por norma, eram figuras que possuíam 
alguma espécie de poder ou influência decisiva, como era o caso dos grandes 
empresários fabris da época.  

Com a interiorização de alguns dos conceitos urbanos, como a questão da 
funcionalidade enquanto principio estruturante, por parte da sociedade, impõe-se 
uma nova linha condutora no pensamento da cidade. Esta surge através de 
novas reflexões teóricas e da implementação de questões práticas, que abrem 
caminho a uma interpretação "(...) da cidade antes da sua concretização, 
progressivamente perseguida, absorvida, interiorizada e transformada por 
aqueles que a irão construir" como afirma Arrabaça (2003:10). 

A cidade reaparece nos finais do século XIX, como tópico de debate, 
apresentando-se moldada pelas mudanças que a sociedade sofrera até então, 
suportadas em grande parte, por paradigmas teóricos (Arrabaça, 2003). Mas é 
com a cidade industrial que este progresso adquire uma maior expressão, 
funcionando como impulso que, embora tenha sido um tanto ou quanto forçado, 
dá origem a transformações fortes, ou mesmo em certos casos de rotura perante 
a cidade tradicional, trazidas pelo movimento moderno (Choay, 1992). 

Deste debate sobre a cidade e sobre a sua forma perfeita, foram alcançadas 
algumas reflexões importantes que, se opondo ou se complementando, permitem 
um melhor entendimento do território urbano ao longo do tempo. Neste campo, 
Lynch (2007), defensor da ideia de cidade como um todo espacial a ser 
analisado no seu espaço temporal, destaca-se, de entre os outros discursos 

FIGURA 2.5 - Condições de vida 
em Londres, durante a Revolução 
Industrial. 

FIGURA 2.6 - Vista da cidade de 
Londres em 1865.  
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contemporâneos, pela apresentação de três teorias normativas, que assume 
como sendo as bases de todas as cidades. Estas são: a cidade das 
correspondências mágicas - com as primeiras civilizações e a sua relação com a 
ordem e harmonia; a cidade máquina - que surge bastante racional e funcional, 
feita de peças a trabalhar num mesmo objetivo; e por fim, a cidade orgânica - que 
entende a cidade como um organismo vivo e evolutivo (Lynch, 2007). 

Outra reflexão que marcou a leitura do solo urbano foi trazida por Françoise 
Choay (1992), através da distinção de urbanismo e pré-urbanismo. Este último 
acaba por introduzir duas correntes de identificação do espaço: a corrente 
progressista e a corrente culturalista. Ambas são, posteriormente, desenvolvidas 
pelo urbanismo e pelos seus seguidores (Arrabaça, 2003). 

O pré-urbanismo, que tem o seu auge em pleno século XIX, resulta sobretudo 
num conjunto de teorias e modelos teóricos. No entanto, foram ainda 
reproduzidos alguns modelos tipificados que marcaram o período, como foi o 
caso das Vilas Cooperativas de Robert Owen ou ainda o Falanstério de Charles 
Fourier (Arrabaça, 2003). Choay (1992) resume a época dizendo que: 

 

"Em todos os casos, a cidade, ao invés de ser pensada como processo ou 
problema, é sempre colocada como uma coisa, um objeto reprodutível. É 

extraída da temporalidade concreta e torna-se, no sentido etimológico, utópica, 
quer dizer, de lugar nenhum" (Choay, 1992:14). 

 

O urbanismo, que entra no século XX, é já ele muito mais prático, tendo sido 
levado a cabo maioritariamente por arquitetos (Choay, 1992). Numa abordagem 
mais racional e científica, o urbanismo progressista, defendido por Tony Garnier, 
Le Corbusier ou Gropius, assume um afastamento radical da ideia cidade 
tradicional, e procura, através de um conjunto de regras, satisfazer as 
necessidades do homem moderno. A cidade começa a ser um objeto 
fragmentado e com uma base, de certa forma, utópica. Por outro lado, opõe-se a 
visão dos culturalistas, como foi o caso de Ebenezer Howard, que defende a 
nostalgia e os valores do objeto insubstituível. Na corrente culturalista, o valor 
estético adquire uma elevada importância e procura-se, com ele, um romper com 
a cidade industrial, como que dando um salto para o momento anterior à mesma 
(Choay, 1992). 
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É com estas duas correntes que se desenvolvem, no século XX, dois dos 
modelos mais importantes de cidade ideal e, partilhando a visão de Aldo Rossi: 

 
"Quando falo em modelos fundamentais refiro-me à garden city e à ville radieuse" 

(Rossi, 2001:117). 

O modelo da cidade jardim, apresentado por Ebenezer Howard, pela primeira vez 
em 1898, e mais tarde com o livro Garden Cities of To-morrow, publicado em 
1902, este mesmo modelo de cidade surge como provocação à dualidade entre 
campo-cidade (Choay, 1992). Howard (1965) entendia que a sociedade só 
distinguia duas realidades em oposição direta: cidade ou campo; vendo outra 
possibilidade, o autor tenta apresentar uma combinação ideal, das mais-valias de 
cada opção: 

 
"O campo e a cidade devem estar casados, e desta feliz união nascerá uma nova 

esperança, (...) uma nova civilização" (Howard, 1965:108). 

 
 O modelo de cidade em questão é descrito em detalhe, no livro Garden Cities of 
To-morrow, sendo no entanto apresentada esta descrição como uma sugestão 
(Arrabaça, 2003). 

A cidade jardim devia inserir-se no centro de um lote com 2400 hectares, 
ocupando um sexto da sua área. Devia apresentar uma forma circular, ocupando 
400 hectares, com um raio aproximado de 1000 km (Figura 2.7). Com uma 
lotação estimada de 30 000 pessoas, divididas pela coroa principal e pela área 
agrícola circundante (Choay, 1992). São ainda apresentados na obra os 
equipamentos existentes, assim como a organização da estrutura funcional da 
cidade, e ainda detalhes relativos à arquitetura dos edifícios e ao modo de vida 
dos habitantes.  

Charles-Édouard Jeanneret, comummente conhecido como Le Corbusier, via a 
arquitetura e o urbanismo como um só. Na sua obra reinava uma linha reta e 
humana (Arrabaça, 2003), que definia o racionalismo usado com base nos três 
conceitos-chave da sua visão: a função, o módulo (replicável) e a natureza 
(Choay, 1992). 

FIGURA 2.7 - Diagrama da 
Cidade Jardim de Ebenezer 
Howard em Garden Cities of To-
morrow. 

FIGURA 2.8 – Modelo do 
projeto de Le Corbusier para 
Voisin. 
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Esta racionalidade provém de uma forte ligação à máquina. Com a máquina, 
todas as peças têm uma lógica definida, que ajuda o todo a cumprir a função a 
que se destina, e com a cidade passa-se o mesmo (Choay, 1992).!

Le Corbusier defende o conceito da máquina de habitar, onde o standard é 
importante, pois representa o culminar de pesquisas na solução arquitetónica 
com o maior rendimento perante os objetivos (Choay, 1992), e era essa a visão 
que se propunha a apresentar quando projetou o modelo da cidade radiosa. !

A Cidade Radiosa surge em 1924 e é desenvolvida, pelo autor até à data da 
publicação do livro, La Ville Radieuse, em 1935 (Choay, 1992). !

O projeto, que pressupunha a destruição do centro existente para a construção 
da cidade ideal, desenvolvia uma cidade linear num terreno plano e sem 
barreiras. Propunha ainda a aposta nas elevadas densidades populacionais 
(como forma de aumentar a proximidade e reduzir os movimentos pendulares), a 
integração de espaços verdes abundantes e a racionalização do espaço 
(Boesiger, 2006). 

A cidade aparece descrita como sendo constituída por uma malha ortogonal de 
parcelas com 400m de lado (Figura 2.9), onde o trânsito circulava condicionado 
consoante a classificação das necessidades, existindo assim vários tipo de vias, 
destinadas a diferentes velocidades e diferentes alvos. No centro da cidade, 
destinada a uma população até 600 000 habitantes, deveria existir uma grande -
praça pública, circunscrita por uma cintura de 24 edifícios públicos em torre, onde 
se localizariam os serviços, e, onde se encontravam, por cada unidade, entre 10 
000 a 50 000 postos de trabalho (Boesiger, 2006). Em torno do centro, 
encontram-se as áreas habitacionais, com base no modelo das unités 
d'habitation (Figura 2.10), em blocos de 60 andares assentes em pilotis, de 
implantação pontual e envoltos por grandes parques verdes, que funcionavam 
como o pulmão da cidade. Estes possuíam ainda grandes terraços e jardins 
suspensos, servindo como espaço público. Previa-se ainda a existência de 
estações de metro para uma rápida ligação da cidade radiosa às cidades-jardim 
da sua periferia (Arrabaça, 2003).!

Le Corbusier sintetiza assim a sua proposta da cidade radiosa: 

!
"A minha proposta é brutal porque o urbanismo é brutal, porque a vida é brutal" 

(Le Corbusier, 1924:157). 

!
Uma proposta brutal, que segundo o autor, se revela o mal necessário para 
conduzir à reflexão e que acabou por revelar muita influência na realização da 

FIGURA 2.9 – Planta da 
Cidade Radiosa, por Le 
Corbusier 

FIGURA 2.10 – Unidade 
habitacional de Marselha 
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Carta de Atenas1, em 1943. Este documento revoluciona de certo modo a 
maneira como se faz arquitetura, trazendo consigo princípios, originalmente 
explorados por Le Corbusier e agora a caminho da generalização, como é o caso 
do urbanismo funcionalista, que promove o planeamento regional em prol dos 
interesses coletivos das populações e da satisfação das suas necessidades de 
equipamentos e infraestruturas (Le Corbusier, 1993).   

Com o final da segunda guerra mundial, a Carta de Atenas veio oferecer bases 
para a reconstrução e desenvolvimento das cidades de todo o mundo (Gonçalves 
et al., 2015). E por todo o mundo existem ainda cidades com marcas da 
influência dos principais modelos de cidade do século XX, veja-se por exemplo:  

 

Manhattan (Nova Iorque) onde, desde os anos vinte, despontam 
arranha-céus num centro de poder, envoltos por edifícios de habitação, 
de menor porte, numa malha ortogonal estruturada (Figura 2.11). Pode 
ainda encontrar-se um grande parque de lazer central (Central Parque). 
São estes algumas das características que a tornam um bom exemplo 
das influências da Cidade Radiosa; 

 

Já Letchworth (Inglaterra) representa os princípios da Cidade Jardim, 
através de aspetos como a localização central dos equipamentos 
públicos; da estrutura radiante de vias; da presença marcante de 
vegetação; ou mesmo da uniformização das habitações (Figura 2.12). 

 

Conclui-se desta forma que as heranças urbanísticas dos séculos XIX e XX 
podem servir ainda hoje, como fundação para as resoluções dos desafios 
urbanos. A compreensão dos modelos (da cidade-jardim e da cidade radiosa), 
assim como o seu impacto na evolução das cidades, mostra-se relevante na 
presente reflexão, uma vez que ainda se encontram muito presentes nas cidades 
que hoje se habitam. Facto que vem apenas confirmar a ideia de Le Corbusier de 
que os bons modelos de cidade podem ser infinitamente reproduzidos, seja à 
escala de uma cidade ou à escala aproximada do bairro; o importante é avaliar 
se a adaptação dos modelos satisfaz as necessidades básicas do Homem 
(habitar, trabalhar, circular e recrear).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Resultado do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em 
Atenas em 1933, republicado em 1941 por Corbusier e Sert.!!

FIGURA 2.11 – Vista aérea da 
cidade de Manhattan. 

FIGURA 2.12 – Vista área da 
cidade de Letchworth.  
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Em Portugal, o desenvolvimento sempre se apresentou com um ligeiro 
desfasamento cronológico em relação à restante Europa, e o caso do 
crescimento urbano não foi exceção.  

Em pleno século XX, as inovações tecnológicas e as mudanças nos paradigmas 
sociais e urbanísticos ocorriam em catadupa na Europa. Contudo Portugal, sob a 
influência de um regime autoritário2, era um território muito ruralizado, bastante 
dependente do setor primário. As mudanças começam a sentir-se com a 
aproximação ao meio do século, que trouxe pelas mãos de Duarte Pacheco, uma 
extensiva política de obras públicas. Esta campanha de obras públicas promovia 
o crescimento urbano dos grandes centros tendo, no entanto, um maior impacto 
na zona da grande Lisboa.   

Contudo, é apenas a partir da década de 50 que verdadeiramente se começa a 
sentir, em Portugal, a explosão do território urbano (Gonçalves e Elias, 2015) 
(Figura 2.13). As populações migram em grande escala para as grandes cidades, 
e "origina-se o êxodo rural, que então, numa aposta revestida de esperança, se 
dirige [sobretudo, em direção] à capital, em busca de melhores condições de 
vida. Entre 1950 e 1969, a população residente na AML aumentou cerca de meio 
milhão de habitantes, equivalente a 30%, o que conduziu à intensificação do 
crescimento urbano e à consolidação do tecido urbano" (Gonçalves e Elias, 
2015:3).  

As grandes cidades portuguesas não tinham capacidade para aguentar esta 
pressão demográfica e como resultado, na sucessão da consolidação do tecido 
urbanos das mesmas, surgem os primeiros desenvolvimentos suburbanos, com 
origem em pequenas povoações periféricas já existentes, e à margem dos (à 
data, insuficientes) processos institucionais (Arrabaça, 2003; Gonçalves e Elias, 
2015). 

Numa fase inicial, o crescimento suburbano produz um conjunto de aglomerados 
urbanos dispersos e muito dependentes das metrópoles (Gonçalves et al., 2010). 
É já com a chegada da década de 70, que se começa a tomar consciência dos 
bairros clandestinos (que proliferaram durante décadas sem grandes oposições 
estatais), enquanto um problema urbano. Iniciam-se então as primeiras 
operações de reconversão e legalização das AUGI's com o apoio da 
administração pública (Gonçalves et al., 2010). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Estado Novo, o nome dado ao regime político que vigorou em Portugal entre 1933 e 
1974 (Sousa, 2012).  

FIGURA 2.13 - Evolução do 
crescimento urbano da AML 
(1960-2001) 
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Este novo território suburbano apresenta-se, no final do século XX, bastante 
disperso, sem acessibilidades satisfatórias e com espaços monofuncionais, sem 
identidade. Características que não promovem a coesão das cidades, nem 
satisfazem devidamente as necessidades das suas populações (Gonçalves e 
Elias, 2015).  

No entanto, com a primeira década do século XXI, chegam também novas 
propostas de solução para os problemas urbanos existentes, através de 
programas de origem pública, tais como: o programa POLIS (2000 - mais 
abrangente a nível nacional – Figura 2.14), o programa PROQUAL (AML, 2001), 
o programa Bairros Críticos (2005), entre outros (Gonçalves e Elias, 2015). 

Nos dias de hoje, e embora os problemas urbanos e suburbanos em Portugal 
estejam longe de estar resolvidos, é possível acreditar que as grandes cidades 
apresentam, hoje, uma melhor gestão e organização geral do território em 
consequência de uma crescente preocupação, por parte dos responsáveis pelo 
planeamento, com o desenho da cidade e com as comunicações, da mesma, 
com a envolvente.   

E a presença, cada vez mais notória, de projetos de urbanização ou 
reestruturação urbana que têm por base os modelos de cidade apresentados no 
2.1.2 (e como respetivos exemplos em Portugal: o planos para a Quinta da 
Piedade em Almada e a Quinta da Barroca em Odivelas), vêm fortalecer a crença 
de que os modelos antigos (como o da cidade jardim) conseguem (com algumas 
adaptações) responder às necessidades básicas dos residentes.  

FIGURA 2.14 - Intervenções 
do programa POLIS  
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Numa primeira análise da cidade, é frequente iniciar-se com a identificação dos 
conceitos morfológicos reconhecíveis, como é o caso do centro consolidado, do 
subúrbio ou da periferia. No fundo, busca-se a identificação de unidades 
territoriais imediatas, sem grandes dificuldades de identificação ou de respetiva 
delimitação (Ferreira, et. al., 2002).   

Lynch (2008) apresenta uma proposta para esta fase inicial. O autor considera 
que a unidade funcional urbana (que as regiões metropolitanas hoje 
representam) deve ser estruturada e identificável pelos que a habitam. Esta 
premissa repousa na ideia de que os habitantes, pela grande influência que as 
suas experiências detêm sobre espaço urbano, conseguem produzir as imagens 
urbanas mais adequadas. 

A imagem urbana é um ponto importante para a análise, porque representa a 
maneira como o público geral vê e interpreta o espaço que o rodeia, expondo a 
identidade do lugar e permitindo intervenções posteriores mais apropriadas.  

Segundo Lynch (2008), existem cinco tipos de elementos que resumem, de 
forma conveniente, as categorias de classificação das formas físicas, e permitem 
ao observador fundamentar a imagem urbana que associa, de um determinado 
lugar. Estes elementos são: as vias, os limites, os bairros, os cruzamentos e os 
pontos marcantes. 

Elementos estes que devem ser sempre alvo de um trabalho de inter-relação, 
entre si, de modo a que imagem urbana que se pretende produzir, seja o mais 
representativa possível do todo, do espaço real que o observador pode 
experienciar.  

Após a obtenção de uma imagem mental, satisfatória, do espaço urbano, pode 
realizar-se outro tipo de análise, desta vez mais orientado para a identificação de 
cenários urbanos que nela possam tomar lugar. Esta nova análise consiste na 
classificação do território segundo sete dinamismos espaciais, como propõe o 
PROT-AML. Os sete dinamismos em causa são: espaços motores, espaços 
problema, áreas críticas, espaços emergentes, áreas com potencialidades de 
reconversão, áreas dinâmicas periféricas e espaços naturais protegidos.  

No entanto, Ferreira, et. al. (2002), propõem uma nova visão sobre estes 
dinamismos espaciais apresentados pelo PROT-AML.  
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Os autores promovem a interligação dos enquadramentos morfológicos com os 
seus comportamentos ao nível económico e social, e apresentam, então, um 
novo quadro de análise (Figura 2.15) que traz a possibilidade de identificar os 
elementos mais qualificadores e desqualificadores do território urbano, através 
da sua estrutura e dos cenários urbanos em que se enquadram. 

Este método, mais interessante na análise de espaços públicos pela sua maior 
interdisciplinaridade e maior cariz social, auxilia a articulação e organização de 
informação, uma vez que, não só analisa os espaços, como possibilita a 
observação de novos traços impressos pela ocupação quotidiana (Rodrigues, 
2013). 

 

Por fim, completada a fase de diagnóstico inicial, pode ainda apresentar-se uma 
outra ferramenta de análise urbana bastante eficiente: a matriz SWOT3.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!SWOT é o acrónimo (de origem inglesa) utilizado para designar uma ferramenta de 
análise estratégica.!

FIGURA 2.15 – Elementos 
qualificadores e  desquali- 
ficadores da metrópole. 
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A SWOT, num sistema simples de análise de cenários (Figura 2.16), conjuga 
fatores internos e externos, avaliando o que são as suas forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças. Considera-se este método bastante útil, uma vez que 
permite, de forma sintética, determinar as prioridades de atuação perante a de 
outra natureza. 

- 0 9 . 0 .470 9 - 9

Olhando para este tema da análise por uma outra perspetiva, desta vez menos 
virada à observação e mais focada na compreensão, sugere-se também a 
hipótese de uma análise da evolução do território urbano com base nas suas 
origens, no entendimento dos fenómenos que deram origem ao que hoje se pode 
observar.  

O território urbano é, sem dúvida, um ótimo espelho da sociedade que o habita. 
E, criado pelo Homem, este território demonstra as suas preocupações, as suas 
necessidades e a sua forma de pensar. Sendo, por isso, num espaço que se 
revela diretamente moldado pelo desenvolvimento do Homem, a compreensão 
do seu processo de desenvolvimento sempre relevante, aquando de uma análise 
profunda de um dado contexto urbano. !

Por todo o mundo, as cidades têm sofrido, nos últimos dois séculos, um 
desenvolvimento explosivo. Entender a revolução industrial como evento que 
despoletou este fenómeno, é uma das opções pertinentes (Choay, 1992). !

O avanço tecnológico que se fazia sentir, com o aparecimento da máquina, foi o 
motor que fez desenrolar todo um conjunto de alterações radicais e irreversíveis 
(Salgueiro, 1999). E a mudança de paradigma social foi uma delas. As 
populações moveram-se em grandes massas para os centros urbanos (Pereira, 
2004), local onde se encontravam grande parte das oportunidades de trabalho. 
Mumford (1982) descreve a situação da habitação no século XIX como uma 
construção densa, onde o quintal era reduzido (quando existia), e onde existiam 
muitas construções nos logradouros dos quarteirões. Geravam-se, deste modo, 
muitas habitações construídas costa com costa, sem perspetivas visuais, sem 
ventilação natural, ou mesmo sem acesso a luz solar. Contudo, o autor afirma 
também que: 

 

“um plano de congestionamento não traz necessariamente o máximo retorno 
imediato, nem tem probabilidade de permanecer bastante válido ou atraente para 

assegurar uma exploração lucrativa durante um longo período de tempo” 
(Mumford, 1982:464). 

FIGURA 2.16 – Representação 
de uma Matriz SWOT.  
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Outra alteração, resultado do avanço tecnológico, foi o aumento do 
desenvolvimento económico. E, tal como as populações, também as grandes 
fábricas e comércio se começam a dirigir para o centro das cidades, para usufruir 
das vantagens dessa nova conjetura económica.  

Este crescimento urbano explosivo intensificou-se na Europa e no Mediterrâneo 
ao longo dos últimos 60 anos (Pereira, 2004). Conduzindo a uma perda da noção 
dos limites e fronteiras tradicionais da cidade, à medida que o solo urbano se 
expandia. Cada vez mais áreas eram convertidas em espaço urbano, mas a 
procura de habitação permanecia superior à oferta. Contudo, esta expansão não 
se desenrolou de forma contínua nem uniforme, e acabou por conduzir à 
fragmentação e pulverização do espaço urbano, resultando na descontinuidade 
física dos tecidos construídos (Cavaco, 2009). !

Cavaco (2009), defende, no entanto, que características como a fragmentação, 
muitas vezes atribuída à nova cidade que hoje conhecemos, são muitas vezes 
entendidas, de forma imprudente, como aspetos negativos. A autora afirma que:  

!

"A fragmentação, descontinuidade e heterogeneidade (...) que acabam por 
caracteriza-los [aos tecidos suburbanos], não são simplesmente sinónimo de 

ausência de ordem, muito menos indicam que os tecidos suburbanos sejam o 
resultado descomprometido de um crescimento empírico de espontaneidade 

evidente" (Cavaco, 2009:3). 

 
Os novos tecidos suburbanos precisam agora de se reajustar. Formal e 
conceptualmente.!

As metrópoles revelaram-se incapazes de absorver toda pressão que este 
desenvolvimento gerava, e deram origem à criação de novos tipos de 
crescimento urbano, classificados por Pereira (2004) como "(...) três tipos 
morfológicos de crescimento: a periurbanização (dilatação progressiva das 
coroas externas e ramificação tradicional dos sistemas urbanos, com redução 
tendencial dos núcleos centrais), a difusão reticular (tecidos mistos residenciais e 
produtivos - industriais, terciários, agroindustriais, turísticos por força de uma 
descentralização metropolitana de raio alargado) e a rurbanização (crescimento a 
partir de estruturas rurais pré-existentes)" (p.131).!

E é com estas novas escalas, que estendem as cidades muito para além dos 
seus limites originais, que se encontra a necessidade de mudar as estruturas 
base. Uma vez que, quer as malhas urbanas quer a estratégia urbana, são 
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abaladas pelas novas forças externas, que não integram as formas e a 
contiguidade da estrutura da estratégia tradicional (Cavaco, 2009).!

A arquitetura da cidade surge, neste fio condutor, como o meio de resolução. A 
incerteza que cerca os limites da cidade e a própria indefinição dos espaços 
construídos versus espaços livres, ou entre rural e urbano, em paralelo com a 
gradual dissolução dos padrões hierárquicos tradicionais, remete a cidade para 
um cenário comprometido de crise (Cavaco, 2009); Crise na legibilidade da 
estrutura; Crise teórica e conceptual. !

Os novos modelos espaciais em que agora se habita, gerados com base num 
sentido de autonomia morfológica, pretendem dar resposta às incompatibilidades 
entre forma e função, entre a acessibilidade e as necessidades reais, e 
determinam ainda, em alguns casos, "a crise aguda da forma e dos modelos da 
cidade a que ainda não soubemos responder" (Cavaco, 2009:13). Não se pode, 
porém, ignorar que "o exercício de interpretar e projetar tipologicamente as 
complexas heterogeneidades de uma área metropolitana não é seguramente 
pacífico" (Ferreira, et. al., 2002:86).!

Mas estes modelos inovaram ao trazerem para a discussão sobre a cidade, 
exemplos de uma nova hierarquia de lugares. Um conjunto de novas cidades, à 
escala mundial que, com um desenvolvimento de nível superior, funcionam como 
ancoras para à economia global (Salgueiro, 1998).!

A divisão do poder económico (que concentra apenas em áreas específicas das 
cidades), continua em crescimento na atualidade, e com ela crescem também a 
heterogeneidade social e urbana, já visíveis nos finais do século XX (Salgueiro, 
1998). 

A cidade fragmentada como hoje a conhecemos, não é apenas resultado dos 
fenómenos de expansão que ocorreram no passado, como por exemplo o 
fenómeno da construção ilegal. Esta tende a ser, ainda hoje, fruto de uma 
produção urbana, algo despreocupada, onde os interesses privados chocam, 
muitas vezes, com a tentativa tímida de gestão por parte das entidades de poder 
local. Forma-se uma cidade caracterizada pela falta de centralidades e de 
identidade: onde o cidadão comum não possui uma imagem mental imediata dos 
espaços que habita (Cavaco, 2009); onde os espaços urbanos são cada vez 
mais heterogéneos; e onde cada vez mais, é possível encontrar um conjunto de 
barreiras e enclaves ao longo da malha urbana (Salgueiro, 1998).!

Salgueiro (1998) descreve uma melhoria na situação que se fazia sentir, no 
ponto de viragem do século XX para o século XXI:  
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"A emergência da cidade fragmentada não anula, por substituição, a cidade 
segregada característica do capitalismo industrial, não acabaram os beaux 

quartiers nem os bairros sociais e continuam a fazer-se urbanizações exclusivas 
na periferia, mas inserem-se nela [periferia]" (p. 68). 

 

Mas esta periferia, a periferia das urbanizações exclusivas e dos bairros sociais, 
apresenta consigo um novo lado do espaço urbano: o espaço suburbano. 

E se é certo que o subúrbio já existe desde que existe cidade (Mumford, 1982), 
este aparece “(…) vencendo as dificuldades da cidade supercongestionada e 
demasiado extensa (…)” revelando-se, a seu tempo, “(…) uma solução 
temporária e dispendiosa. Tão logo o padrão suburbano se tornou universal e as 
virtudes de que se gabara inicialmente começaram a desaparecer” (p. 530). 
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E se o dicionário define subúrbio apenas como o conjunto de aglomerados que 
cerca um centro urbano4; arrabaldes ou pequenas cidades circunscritas a um 
núcleo metropolitano central5; significa isto que, este se cinge apenas a um 
contexto de localização geográfica? A resposta é não. 

Nos últimos cem anos, a literatura existente neste tema tornou-se muito extensa, 
mas Vaughan et al. (2009) apresentam preocupações com os contextos, algo 
vagos e superficiais, sob os quais essa literatura expõe os subúrbios. As 
aproximações teóricas unidimensionais ao subúrbio acabam por deixar outras 
perspetivas de lado, e devem, por isso, dar prioridade a aproximações que 
possam focar as dinâmicas emergentes da forma suburbana e dos seus 
contextos sociocultural e económico (Vaughan et al., 2009).  

O conceito de subúrbio, que surge paralelo à era pós-modernista, com base em 
autores como Dyos (1986) e mais tarde Lovejoy et al. (2010), é cada vez menos 
uma expressão geográfica, e mais um estado de espírito, uma cultura. Dyos 
(1986) defende ainda que a teorização deste conceito deve passar pela 
desmaterialização do espaço suburbano dentro dos contextos sociocultural e 
económico, passando a ser uma espécie de espaço virtual do qual de pode partir 
para a análise.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Fonte: www.dicio.com.br/subúrbio/ [Julho 2015] 
5 Fonte: http://pt.wikipédia.org/wiki/subúrbio [Julho 2015] 
!
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Aceitando que podem existir diferentes perspetivas acerca do conceito de 
subúrbio e do que deste se espera, é importante compreender primeiramente o 
contexto geográfico do qual se fala, uma vez que o conceito de subúrbio diverge 
também entre continentes. Como é o caso do europeu e do americano.  

Nos EUA é habitual entender o subúrbio como uma unidade de vizinhança. Este 
apresenta-se como o habitat para a família nuclear (Gonçalves et al., 2015), num 
aglomerado de baixa densidade, composto por moradias com pequenos jardins, 
e onde os moradores apresentam características sociodemográficas (e muitas 
vezes socioeconómicas) semelhantes entre si (Lovejoy et al., 2010). Sendo 
comum a associação da posse de uma propriedade nos subúrbios, a uma 
qualidade de vida superior e a uma sensação de segurança (Gonçalves et al., 
2015), são também associados ao subúrbio os estatutos sociais mais elevados. 

Na europa, a definição é um pouco diferente. O subúrbio assume um maior 
protagonismo após a segunda guerra mundial, e surge como solução para o 
problema habitacional que a guerra tinha gerado. Surge e difunde-se de forma 
muito rápida um novo território, composto por infraestruturas logísticas, indústrias 
fora da cidade, complementado com áreas habitacionais pobres no seu contexto 
funcional (Gonçalves et al., 2015).  

No entanto, ambos os casos possuem também algumas semelhanças entre si. É 
o caso da monotonia funcional e estética destes territórios. Mas mais importante 
que os anteriores, é o efeito segregador que este gera. Em ambos os contextos 
geográficos, as causas e os efeitos são diferentes, mas acabam sempre por ser 
motivo para isolamento e marginalização social. Se num caso separa uma elite 
da restante sociedade, elevando estatutos sociais e atribuindo qualidade de vida; 
no outro menospreza um território pela sua pobreza funcional, e confina os seus 
moradores aos problemas de uma cidade de segunda.   

Esta pequena explanação, embora também ela peque pela superficialidade, traz 
uma série de visões diferentes sobre o tema, que se devidamente exploradas, 
podem contribuir para um melhor enquadramento do subúrbio, em particular, no 
contexto da Área Metropolitana de Lisboa. E esta multiplicidade de perspetivas 
pode acabar por ser mais benéfica que prejudicial, mas apenas se o diálogo 
entre a sociedade e espaço contribuir para a compreensão da complexidade 
característica do subúrbio (Nicolaides e Wiese, 2007; Vaughan et al., 2009). 

-W -49 O 0 70 9 964 0 64 -9 76
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Uma área metropolitana aparece definida no dicionário como uma zona urbana 
com grande concentração populacional, que corresponde ao território ocupado 
por uma grande cidade e pelas suas cidades vizinhas, ou aglomerados sob a sua 
influência6. No fundo, consiste na atribuição de uma política comum de 
administração, de âmbito territorial, a cidades autónomas por parte de uma 
entidade que representa as pessoas coletivas dos municípios abrangidos.  

O objetivo primordial desta entidade administrativa é conciliar os interesses 
próprios das populações dos municípios em causa, na melhor forma possível, 
para um desenvolvimento geral de toda a área metropolitana. Outro aspeto 
interessante desta união, é o aumento da mobilidade quotidiana de pessoas que 
este cria, com deslocações casa-trabalho (e vice versa) entre os municípios. !

A formação destas áreas pode ser facilmente justificada pela complexidade dos 
problemas relacionados com áreas de grande densidade populacional. Em 
Portugal, surgem então duas estruturas de gestão metropolitana: uma para a 
área Lisboa e outra na região Porto. No entanto, o presente capitulo focar-se-á, 
tal como já indicado na introdução, apenas na primeira.  

A AML, criada em 1991 com a promulgação da Lei 44/91,  apresenta hoje, um 
conjunto de dezoito municípios. Sendo nove municípios da sub-região da Grande 
Lisboa e os outros nove, da Península de Setúbal (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

!

 

Representando cerca de 3.3% do território nacional, esta área metropolitana 
alberga, segundo dados de 2014 (INE), 3 087 846 habitantes, num território 
morfologicamente desafiante, caracterizado por uma elevada diversidade 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Definição do dicionário online da Priberam. Fonte: www.priberam.pt/dlpo/área [Julho 
2015]!

FIGURA 3.1 – 
Concelhos das sub-
regiões    da    AML. 

 

GRANDE LISBOA 

1 – Mafra;   2 – Sintra;      3 – Cascais;   
4 – Loures; 5 – Odivelas;  6 - Amadora 
7 – Oeiras;  8 – Lisboa;     9 - Vila Franca 
de Xira 
 

PENÍNSULA DE SETÚBAL 

10 – Almada; 11 – Seixal; 12 – Sesimbra;  
13 – Barreiro; 14 – Moita; 15 – Alcochete; 
16 – Montijo;  17 – Palmela; 18 - Setúbal 
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topográfica e tipológica, assim como por uma abundante riqueza natural. Tudo 
características que lhe conferem um enorme potencial de desenvolvimento e 
valor patrimonial.  

A AML concentra um grande poder económico, e com base num 
desenvolvimento terciário especializado e na indústria competitiva que apresenta, 
contribui para a balança económica nacional com cerca de 36% do produto 
interno bruto (AML, 2015).  

E, com o efeito do “reforço da abertura ao exterior, refletida na expansão recente 
de investimentos e atividades de vocação internacional (…)”, que tem vindo a ser 
desenvolvido pela AML, território apresenta um elevado potencial para se elevar 
“(…) como uma metrópole de perfil pós-moderno com visibilidade própria nos 
mapas económicos da Península Ibérica, da Europa e mesmo do mundo” 
(AA.VV., 2003:165).  

A AML é vista, desde 98, como uma importante rótula logística na atividade 
económica nacional, mas é também a mediadora das suas ligações ao 
estrangeiro (AA.VV., 2003).   

Outra consequência da abertura ao exterior, é o crescente reconhecimento do 
território enquanto centro turístico. Não só a nível nacional, mas também 
internacional (CCDR-LVT, 2011). A característica arquitetura do território, o seu 
património nacional físico e natural, assim como o porto de cruzeiros ou o 
aeroporto (que dispõem ambos de uma localização privilegiada na cidade de 
Lisboa) são grandes atrativos para a dinamização do território e impulsionam, 
cada vez mais, um desenvolvimento direcionado para o turismo (AA.VV., 2003).  

9 0 0 96 0B P9!
A AML é relativamente recente, encontra-se ainda a caminho dos 25 anos, mas 
ao longo do último século, na região da Grande Lisboa, onde esta toma lugar, 
têm sido muitas as transformações do contexto urbanístico, que se têm feito 
sentir. No entanto, o início da sua expansão suburbana tem como ponto de 
partida a década de 50.!

O desenvolvimento terciário da região começa, a partir da década de 50, a 
ganhar alguma expressão (Pereira, 2004) e a população começa também a 

deslocar-se, em grandes massas, para perto da cidade-centro 
(Ferreira, 2012). !

Nos primeiros 20 anos deste processo (1950-70), a população 
residente deste território aumentou mais de setecentos mil 
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habitantes, representando cerca de 55% do número inicial (INE- Figura 3.2), o 
que levou à rápida consolidação do tecido urbano central e à intensificação da 
suburbanização nas periferias.!

No início da década de 70, podia encontrar-se um território em ebulição (Pereira 
e  Nunes da Silva, 2008) que seguia um movimento centrífugo. A necessidade de 
espaços centrais por parte da terciarização levava ao afastamento das funções 
residenciais, empurrando-as, cada vez mais, para longe do núcleo central  
(Ferreira, 2012).  

Esta expansão aproveitava a herança das antigas ligações comerciais à capital, 
protagonizadas pelos mercadores do século XVIII e XIX, mantendo-se nas rotas 
de abastecimento da cidade (Nunes, 2011). As povoações existentes eram agora 
cercadas de novas construções, e começavam a consolidar-se, fazendo uso 
destes novos fluxos de pessoas e mercadoria. Considera-se, por isso, que o 
aumento da construção periférica na AML tem como principal suporte uma 
economia de passagem (Gonçalves e Elias, 2015). 

Pode ainda afirmar-se que as acessibilidades representam um papel de destaque 
no decorrer do fenómeno de expansão da AML. Como que num esforço de 
desenvolvimento sinérgico, a rede de acessos à capital foi-se desenvolvendo, na 
rede rodoviária e nos caminhos-de-ferro, o que beneficiava a aproximação às 
periferias aquém e além Tejo. Abrem-se então as portas para a criação de novas 
frentes de urbanização, por agentes particulares, em locais cada vez mais 
distantes do centro urbano (Pereira, 2004), mas que se caracteriza ainda pelas 
fortes relações de dependência do mesmo.  

A construção suburbana, nos finais do século XIX, revela-se muito dotada de um 
sentimento otimista, desenrolando-se sem grandes impedimentos no 
ordenamento, consequência da escassez de regulamentos claros e objetivos. A 
administração remete-se a um papel de aprovação, delegando as suas funções 
(Ferreira, 2012). 

A partir da década de 70, a nova construção torna-se muito depende da iniciativa  
das entidades de promoção privadas. Por exemplo, na década que se seguiu, os 
privados foram responsáveis por cerca de 90% do total da construção (Ferreira, 
2012). Construção esta que, ocupando espaços previamente rurais e proliferando 
sem regra, desenha uma malha entrosada, composta por fragmentos de cidade, 
que exigia, com alguma urgência, uma nova abordagem ao nível do planeamento 
urbanístico (Pereira e Nunes da Silva, 2008; Pereira, 2004). 

Ainda na década de 70, assiste-se a uma mudança brusca no contexto da 
expansão. Ocorre uma mudança de regime político, em Abril de 1974, e o Estado 

FIGURA 3.2 - Evolução da 
população residente na 
AML (1940-1970). 
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Novo caí, dando lugar a um regime democrático. Como consequência, dá-se a 
partir daí e até 1975, o regresso forçado de cerca de meio milhão de portugueses 
a casa, num processo de descolonização das colónias ultramarinas (Oliveira, 
2008). 

Este novo crescimento da população na região metropolitana volta a evidenciar o 
problema da falta de habitação, motivando a construção urgente por particulares, 
sem qualquer tipo de planeamento ou aval legal. Nasce um novo problema: os 
bairros de génese ilegal, construídos em parcelas rústicas sem fracionamento 
legal e sem o enquadramento infraestrutural necessário, em muito consequência 
da inadequada gestão do Estado (Gonçalves et al., 2010). 

No entanto, autores como Costa (2008), defendem que a estratégia, 
aparentemente passiva, do Estado era de facto propositada. Os particulares 
resolviam o problema da habitação pelos seus próprios meios. E os 
parcelamentos e as vendas ilegais, assim como a construção à multa7 muito 
característica da década de 70, geravam, para o Estado, receitas imediatas sem 
custos diretos (Gonçalves e Elias, 2015). Como resultado, a construção de 
habitação ilegal sofre um aumento considerável nestes últimos anos da década 
de 70 (Costa, 2008). Processo contrariado pela primeira vez, com o 
aparecimento de operações de reconversão e legalização das AUGI's8 que, 
embora não tenham revelado uma resposta rápida, mais tarde pode vir a 
observar-se que foram uma medida eficaz a longo prazo, e que resolveu, em três 
décadas, cerca de 70% dos casos referenciados (Gonçalves et al., 2010).  

Com uma tendência de crescimento constante, é na década de 90 que esta 
releva uma maior expressividade.    

Em 1986, com a entrada de Portugal na União Europeia, o país orienta-se para o 
desenvolvimento económico e financeiro. A segurança económica que se fazia 
sentir, vinda do acesso a fundos comunitários europeus e do investimento 
estrangeiro (Pereira, 2004), permitia ao sistema bancário a atribuição de créditos 
e apoios financeiros à construção, gerando uma onda de desenvolvimento 
otimista no mercado imobiliário português (George e Morgado, 2004).  

 

O otimismo, perante o mercado imobiliário, era, por isso, um sentimento 
generalizado, na década de 90. Se, por um lado, os proprietários de terrenos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Aplicação de uma coima ao proprietário após construção sem alvará.  

8 AUGI é o acrónimo utilizado para designar áreas urbanas de génese ilegal (bairros 
clandestinos).!
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procuravam obter lucros fáceis com os mesmos, que há muito estavam 
desligados das práticas agrícolas; por outro lado, a classe média portuguesa, 
ansiava a aquisição de casa própria (ou, em alguns casos, da casa de férias), e 
via, com os empréstimos bancários, esse sonho cada vez mais perto.  

Existe um alinhamento de vontades que agrada, não só aos intervenientes 
anteriores mas também, aos especuladores do mercado imobiliário, que tal como 
as autarquias, aproveitavam a enorme pressão da procura imobiliária para obter 
recursos e valorização dos respetivos patrimónios. 

Como consequência direta destas vontades, a população de meios rurais na 
periferia da AML aumentou (Salgueiro, 1999), subindo 112% apenas numa 
década, entre 1981 e 1991. A periferia albergava assim, na década de 90, 2 025 
099 de habitantes9. E foi mesmo com este otimismo irrepetível, uma espécie de 
alienação coletiva, que se permitiu o surgimento de uma área metropolitana 
carente de ordenamento territorial. Este, aliás, seria uma exigência pouco 
aceitável neste quadro de euforia para todos, inclusivamente para o Estado 
central que sentia, com agrado, o alívio da pressão social neste domínio 
(Gonçalves e Elias, 2015).  

O desenvolvimento da rede viária continuava a trazer novidades e, se no início 
do século XX as deslocações eram condicionadas por uma rede viária simples e 
pelo sistema de transportes públicos, os finais da década de 80, assim como 
toda a década de 90, ficaram marcados por uma forte melhoria das 
acessibilidades.  

Por um lado, a introdução de novas rotas de autocarros e novas estações 
ferroviárias, procurava ligar as áreas limítrofes à metrópole e colmatar os 
espaços intersticiais negligenciados (DMPU, 2009), por outro lado, o aumento da 
taxa de motorização; ambos vêm criar novas mudanças na mobilidade dos 
residentes da AML.  

As principais mudanças registadas (Figura 3.3) foram o alargamento das 
autoestradas de acesso principal, como era o caso da A1, A2, A5 e da A8 e a 
introdução das novas radiais circulares a norte: a CRIL (iniciada em 1991) e a 
CREL (iniciada em 1995).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Dados recolhidos nos recenseamentos gerais da população de 1981 e 1991, disponíveis 
pelo INE. 
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A generalização do carro próprio na vida das famílias, residentes neste território, 
permite uma maior liberdade de deslocação e traz consigo a convicção de uma 
melhor relação tempo/conforto/custo (Marques da Costa, 2004). Uma atração 
para os utilizadores, que perante as condições oferecidas, se permitem à 
realização de deslocações diárias (já não exclusivamente para efeitos de 
empregabilidade, mas também de lazer) para pontos mais distantes (Marques da 
Costa, 2004).  

No entanto, esta movimentação pendular da população contribui para uma maior 
dispersão do território, assim como para o aumento da monofuncionalidade dos 
aglomerados. Com o aumento da distância entre a casa e o trabalho, os espaços 
com maior tendência habitacional, vão perdendo características pela falta de 
interação com os residentes, como é o caso das pequenas áreas de comércio 
local que tendem a desaparecer, ou os espaços verdes que tendem a não ter 
utilizadores grande parte do tempo. Estes aspetos podem acabar por limitar a 
atratividade dessas áreas, gerando alguma insegurança e desprendimento 
afetivo nos seus moradores. 

A expansão trouxe consigo um conjunto de mudanças que alteraram, de forma 
radical, a paisagem urbana, exibindo prós e contras. E, após a criação oficial da 
AML, surge uma nova cultura metropolitana neste "(...) território fortemente 
hierarquizado, onde existe uma grande cidade e uma série de cidades pequenas 
e médias na sua envolvente (...)" (Rodrigues, 2013:8), que remete para uma 
adaptação contemporânea do sistema organizacional da cidade radiosa de Le 
Corbusier. Tal como no plano de Le Corbusier, na AML a hierarquia dos 
aglomerados, neste caso destacando como núcleos centrais Lisboa e Almada 
(pela sua centralidade), torna-se importante; e tão ou mais importante são 

FIGURA 3.3 - Mapas com a 
evolução da rede viária na 
AML (1960-2001) 
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também as relações de fácil acesso e comunicação entre (e com) as restantes 
unidades vizinhas, fortalecendo o todo que representa o quotidiano urbano.  

4 0 0 QP9 W-64.

Embora o crescimento da AML seja caracterizado por uma ausência e 
insuficiência do planeamento urbanístico, e que grande parte dessa 
responsabilidade seja, muitas vezes, atribuída à administração pública, esta 
desempenhou um papel relevante no processo de expansão (Costa, 2008). 

Durante as primeiras décadas do século, a habitação não era considerada 
relevante na agenda do Estado, ou se o era, a sua falta de iniciativa não o 
comprovava. Como tal, a sua produção era feita pelos particulares (Malheiros et. 
al., 2012).  

Mas a produção habitacional dos subúrbios era, de facto, regulada por um 
conjunto de regras definidas pela administração pública, que procurava exercer 
algum controlo no planeamento do território. E, é entre 1948 e 1951, que se dão 
os primeiros pontos de partida para uma ação ativa, sólida, por parte da 
administração, que não só aprova um primeiro plano geral de ordenamento do 
território, com a aprovação do Plano de Urbanização da Costa do Sol (1948), 
mas também aprova a primeira legislação geral de carácter obrigatório para a 
construção habitacional, promulgada em 1951: o Regime Geral das Edificações 
Urbanas (RGEU) (Cavaco, 2009).  

Mais tarde (na década de 60), foi tomada uma outra ação, por parte da 
administração, que comprovava o seu esforço mais assertivo na resolução do 
problema da habitação em Portugal: a criação do Fundo de Fomento à Habitação 
(FFH) segundo o DL 49033/69.  

O FFH funcionava como uma entidade autónoma na gestão administrativa e 
financeira do problema habitacional, tendo como principal foco a ajuda às classes 
menos favorecidas e a integração da política nacional de habitação. As suas 
competências foram atualizadas em 1972 com novo decreto de lei (DL 583/72), 
passando a gerir o estudo da problemática da habitação e a atribuição de 
subsídios a entidades privadas (com o conceito de cooperativa e intenção na 
construção de habitação), com as novas receitas provenientes do fundo 
permanente da Caixa Nacional de Previdência da CGD (SIPA, 2011).  

Durante a primeira metade da década de 70, a AML apresentava ainda uma 
grande área expectante (Pereira, 2004) e a administração institui, como apoio ao 
FFH, uma nova política: a política dos Contratos de Desenvolvimento de 
Habitação (CDH), que permitia a atribuição de subsídios e empréstimos 
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bonificados, para a aquisição de imóveis (Rodrigues, 2013), promovendo assim a 
ocupação dos mesmos. 

Mais tarde, com a entrada do novo regime democrático em 1974, o Estado adota 
uma postura mais preocupada com a questão do urbanismo e da habitação, e, 
com Nuno Portas na Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo, são 
criados um conjunto de novos programas de apoio à habitação (Cavaco, 2009). 
Surgem então, ainda em 74: o programa de Ações Prioritárias, que, com um 
sistema de organização autónomo, se dedicava ao desenvolvimento de 
estratégias de habitação para os mais carenciados; o Serviço Ambulatório de 
Apoio Local (SAAL), que propunha uma avaliação do potencial do território e a 
criação de uma ligação com as populações para que, com o apoio de créditos 
por parte do FFH, os moradores e respetivas cooperativas pudessem organizar 
operações de autoconstrução de novos bairros mais condignos; e ainda as 
Cooperativas de Habitação Económica (CHEs), que funcionavam com o mesmo 
sistema do SAAL, no entanto, procuravam diminuir a burocratização e 
procuravam também novos esquemas de acesso a crédito financeiro. 

Em 1976, a política de empréstimos, vinda do CDH, sofre uma recessão, 
consequência da aposta do Estado na liberalização do sistema habitacional 
(Cavaco, 2009), e a administração pública redireciona o seu foco para o 
ordenamento municipal e para a melhoria das infraestruturas e equipamentos. 
Esta mudança na estratégia de apoio da administração ao urbanismo conduz à 
extinção do Fundo de Fomento à Habitação, em 1982, e à criação, no mesmo 
ano, de uma nova ferramenta no planeamento urbano: o Plano Diretor Municipal 
(PDM).  

O PDM vem ajudar a definir novos modelos de ordenamento, contudo, nos finais 
da década de 80, estes planos ainda descuidavam da ligação ao existente, e o 
processo de urbanização encontrava-se também muito agarrado ao cadastro da 
propriedade e a iniciativas particulares (Pereira, 2004). 

Com o decorrer da década, o desenvolvimento económico do país torna-se 
bastante satisfatório, e o Estado reforça a sua aposta na promoção direta, numa 
lógica de realojamento e combate às AUGI's (Malheiros et. al., 2012). São por 
isso criados, o PER (Plano Especial de Realojamento) em 1993, destinado à 
erradicação das barracas, e novos programas de qualificação metropolitana 
como o PROQUAL e o PROT (RCM 68/2002) (Cavaco, 2009; Gonçalves et al., 
2010). Já no início do século XXI, a promoção pública direta sofre uma redução 
mas continuam a surgir os programas de habitação, desta vez mais direcionados 
ao arrendamento e à reabilitação, como o PROHABITA (2004), Bairros Críticos 
(2005), Porta 65 (2007) entre outros (Rodrigues, 2013).  
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A região da Grande Lisboa sempre foi um território muito apetecível para a 
fixação de povoações pela sua localização central, com acesso ao rio, assim 
como pela qualidade dos solos. Por essas razões, no início do século XV, grande 
parte deste território passa a ser ocupado por quintas. Propriedades 
pertencentes a ordens religiosas e a grandes famílias nobres da nação (Miguel, 
2012), sobretudo para o exercício de atividades agrícolas. 

A quinta, enquanto fruto, mais imediato, da introdução de transformações na 
estrutura fundiária, nasce como uma propriedade rústica cercada e com uma 
grande área destinada à produção agrícola ou pecuária. No entanto, estes 
complexos podiam também albergar outro tipo de estruturas, de apoio ao seu 
funcionamento, e ainda pequenas áreas residenciais, tanto para os proprietários 
como para os trabalhadores.  

A Corte Real instala-se assim na região, e os séculos XVII e XVIII ficam 
marcados pela criação de vários palácios e grandes quintas. Estas últimas 
passam a ser destinadas, já não com um foco exclusivo para as atividades 
agrícolas, mas sim, para a criação de locais de lazer e recreio da alta sociedade 
(Sarmento Matos, 2014).  

Locais como a Quinta Real de Caxias (Figura 3.5), construída maioritariamente 
no século XVIII, representavam a sofisticação no que dizia respeito à vida social 
da elite. Mesmo apresentando uma arquitetura simples e de traços sóbrios, este 
tipo de propriedade dispunha, quase sempre, de cuidados jardins como que 
representado um complemento dignitário ao espaço (Miguel, 2012). 

Embora, em alguns casos, as propriedades fossem apenas quintas veraneantes 
de grandes famílias, explorando os valores da paisagem, estas acabam por 
incentivar a fidalguia a instalar-se nas proximidades, moldando o “(...) próprio 
registo funcional da cidade, alterando-se consequentemente quer os modelos 
palacianos, quer os gostos estéticos e decorativos (...)” (Sarmento Matos, 
2014:flyer). 

Estas quintas representaram, por isso, entre os séculos XVIII e XIX, a principal 
unidade de ordenamento do território (Silva, 2008), 

Com a chegada do século XIX, as atividades agrícolas em Portugal começam a 
perder relevo, dando lugar a unidades industriais e a outras atividades 
comerciais. Muitas quintas deparavam-se assim com grandes extensões do seu 

FIGURA 3.5 – Quinta Real de 
Caxias 

FIGURA 3.4 – Palácio Real, 
Lisboa, século XVI. 
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terreno desaproveitadas, que já não serviam para a exploração agrícola (Cavaco, 
2009). 

O crescimento suburbano, que se fazia sentir na segunda metade do século 
passado, gerou uma necessidade de espaço na periferia, para expansão e 
consolidação da malha urbana. Fenómeno que foi visto como uma oportunidade 
para os proprietários destas quintas, agora subaproveitadas, gerarem novas 
receitas.  

Antigas grandes quintas são reduzidas ou totalmente destruídas, dando lugar a 
operações de parcelamento e urbanizações (AA.VV., 2003) O polígono limite, 
das mesmas, era muito importante neste processo, pois condicionava quer as 
opções de loteamento, quer o posicionamento das vias e infraestruturas 
(Antunes, 2013). No entanto, como resultado de sucessivas reduções e 
transformações dos limites, perdem-se, em muitos casos, a noção dos limites 
reais da propriedade original.  

Iniciou-se um ciclo de mudança e “lugares que, ainda no princípio do século XX, 
não passavam de pequenas vilas, aldeias ou simples quintas de recreio, 
rodeadas de campo, assistiram á transformação radical da paisagem. O 
comportamento demográfico destes lugares é verdadeiramente explosivo (...)” 
(Soares, 2003:149).  

Estas mudanças na paisagem de que aqui se fala, são em muito influenciadas 
pelas operações de loteamento iniciais realizadas nas quintas que surgiam, por 
vezes, sem instrumentos de planeamento prévios, gerando transformações 
morfológicas específicas consequentes da urbanização da rede fundiária 
(Antunes, 2013). Com a urbanização destas propriedades, as acessibilidades 
ficam, de certa forma, condicionadas às rotas de acesso principal já existentes. 
Também o posicionamento da rede de circulação e dos lotes, na área a 
urbanizar, aparecem condicionados, uma vez que a sua organização depende da 
forma do todo.  

No entanto, o aspeto mais importante talvez seja o da relação destes novos 
conjuntos habitacionais, de limites muitas vezes rígidos (correspondentes aos 
limites da antiga quinta ali existente), com a respetiva envolvente.   

Na AML ao olhar-se, por exemplo, para o concelho de Almada, é possível, com 
um rápido e superficial scan do território, através do Google Maps, identificar-se 
mais de duas dezenas “Quintas” enquanto bairros habitacionais (Figura 3.6). No 
entanto, a figura 3.6 mostra, com as marcas mais suaves, que vão existindo 
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muitas outras quintas, muitas vezes apenas referenciadas em fontes mais 
específicas ou antigas, como arquivos de registos cadastrais.  

Com base na figura 3.6, procurou-se ainda, com uma aproximação em escala, 
verificar a presença (de forma mais exata) de Quintas na freguesia de Sobreda10, 
Almada (Figura 3.7). Escolheu-se este caso, por apresentar, segundo o Google 
Maps, um dos maiores números de ocorrências.  

 

Durante a pesquisa notou-se alguma dificuldade na identificação das quintas, 
pois com a sua evolução no tempo, para além da perda de definição dos limites, 
estas tendem a sofrer algum tipo de destruição no seu património físico, 
dificultando a confirmação da localização. E embora seja frequente a nomeação 
de novas urbanizações com o nome da antiga quinta que lhe deu lugar, fruto da 
mudança de proprietários, por vezes já nem o nome da quinta é o original (Silva, 
2008).   

A figura 3.7 apresenta um total de dezanove quintas, com diferentes 
características, ao longo dos 6,17 km2 da freguesia de Sobreda e revela ainda a 
presença de mais quintas da envolvente próxima.  

A natureza das quintas identificadas, tal como a da maioria das quintas, é 
diversificada. Considera-se no entanto que a evolução do território das quintas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Atualmente, a freguesia da Sobreda tendo sido extinta, dá lugar à união das freguesias 
de Charneca da Caparica e Sobreda. No entanto, para o efeito desta exposição, faz-se 
referência aos limites administrativos da antiga freguesia da Sobreda.  

FIGURA 3.6  –  Esquerda: 
Identificação de Quintas 
do concelho de Almada.  

FIGURA 3.7   –   Direita: 
Identificação de Quintas 
da freguesia de Sobreda, 
Almada.!
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por regra, resulta em quatro cenários (Silva, 2008). Estes são: a total destruição, 
seguida de construções urbanas; a permanência de ruinas, envolvidas pela 
construção urbana; ou a permanência e adaptação dos núcleos principais a 
novos usos, podendo estes derivar de uma origem privada (ex. restauração) ou 
pública (ex. museu).  

Na freguesia apresentada podem encontrar-se exemplos destes cenários que 
testemunham esta evolução, um deles é Quinta do Guarda-Mor. A Quinta do 
Guarda-Mor, construída no século XVIII, corresponde ao primeiro cenário.  

Com as sucessivas mudanças de proprietário, o que poderia remeter à 
configuração original da quinta desapareceu, dando origem a uma nova 
urbanização, produto de um processo de expansão programada (Figura 3.8), 
mantendo no entanto o nome. 

O segundo cenário aparece representado pela Quinta de São Gabriel. Uma 
quinta já do século XX que sofreu um enorme incêndio, no final dos anos 90, 
deixando o edificado em ruina. Por falta de intervenção dos proprietários, a 
quinta permaneceu em ruina, encontrando-se agora, como visível na figura 3.9 
(quinta à esquerda), em mau estado de conservação e integrado na malha 
urbana circundante.   

A Quinta da Vitória (Figura 3.10) é outro dos exemplos de evolução em quintas. 
Uma pequena propriedade privada, com construção original também do século 
XX, outrora pertencente a famílias nobres da região, é hoje um espaço para 
eventos. Após a sua reabilitação, os proprietários optaram por uma adaptação e 
alteração do seu uso, transformando-a numa fonte de rendimento privada. 

Espaços como estes são bastante desejáveis pelo público, para a realização de 
grandes eventos e festas, como casamentos. A sua arquitetura distinta e os 
jardins representam grandes atrativos.    

Por fim, é de referir o caso do Solar dos Zagallos (Figura 3.11), uma das últimas 
heranças da Antiga Quinta de Santo António (século XVIII), enquanto exemplo do 
último cenário de evolução. Neste caso, o edifício e o espaço circundante tendo 
sido considerados património importante para a história da região, foram 

adquiridos pelo município em 1980.  

Hoje, o Solar dos Zagallos é um espaço-multiusos do município, aberto ao 
público e virado para as atividades do foro cultural. Como na maior parte dos 
casos que sofrem esta mudança de propriedade para o domínio público, a sua 
reconversão e mudança de uso, ligada à cultura ou aos serviços, é o caminho 

FIGURA 3.9 – Vista das ruinas 
da Quinta de S. Gabriel e 
respetiva envolvente. 

FIGURA 3.8 – Plano de 
Urbanização da Quinta do 
Guarda-Mor. 

FIGURA  3.10   –   Entrada  da 
Quinta da Vitória. 

FIGURA   3.11   –   Entrada  do 
Solar dos Zagallos. 
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que permite uma maior valorização do património e uma melhor gestão de 
recursos.  

A análise da freguesia da Sobreda serve um pouco como testemunho da 
presença bastante marcada que estas antigas quintas têm no tecido urbano da 
AML. E sendo esta presença ainda pouco explorada, em particular no que diz 
respeito à reflexão das suas consequências urbanísticas, considera-se por isso 
pertinente o estudo da integração das quintas com a restante malha urbana, 
assim como dos respetivos problemas. Problemas estes que, na maioria das 
vezes, acabam por estar diretamente relacionados com o planeamento e com o 
projeto de urbanização ou, em alguns casos, com a falta dos mesmos. 

 
 
 A figura 3.12 mostra algumas das quintas existentes na freguesia, com os seus 
limites (a vermelho), e pretende servir de suporte para a análise do caso em 
estudo.  

Por exemplo, no detalhe apresentado pela figura 3.13, que apresenta duas das 
antigas quintas em processo de urbanização, é visível a separação que existe 
entre as ambas. As duas quintas apresentam um sistema de circulação assente 
numa malha ortogonal regrada. No entanto não existe nenhuma articulação entre 
elas. A transposição do ponto mais próximo entre ambas (cerca de 10 metros) é 
facilmente realizada a pé, contudo, quem circula de automóvel necessita de se 
deslocar até uma das vias de distribuição secundária para entrar dentro do 
perímetro da outra quinta. 

FIGURA 3.12 – Mapa da 
área norte da freguesia 
da Sobreda, Almada 
com representação das  
suas quintas. 

FIGURA 3.13 – Pormenor 
aumentado da figura 3.12. 
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A existência de espaços, como o acima mencionado, é em muito prejudicial para 
o bom funcionamento do território. Estes vazios intersticiais acabam, muitas 
vezes, por ficar fora da lógica urbanística aplicada e representam uma fratura na 
leitura da continuidade do espaço. Aparecem, no conjunto urbano, numa 
sucessão de espaços negligenciados pelo planeamento geral do território 
municipal, e acabam por enaltecer o efeito de ilha nos aglomerados habitacionais 
localizados nas antigas quintas. Estes espaços carecem de planos de ligação, e 
no caso em questão, seria pertinente alguma intervenção com maior interesse 
coletivo neste espaço intersticial, como a criação de elementos de pequeno 
comércio ou de espaços de estada verdes, por exemplo.   

Outro caso que a figura 3.12 permite comentar, é o visível na figura 3.14. Uma 
urbanização em bloco, segundo uma malha ortogonal rígida, que ocupa apenas 
metade do espaço disponível e que não dispõe de muitas ligações aos 
aglomerados vizinhos. Outro aspeto interessante são as vias que, tanto fora 
como do perímetro da quinta, terminam sem dar têm continuidade à rede viária. 
Este facto, embora revele alguma crença numa futura expansão e interligação 
dos espaços, expõe claramente as descontinuidades no espaço urbano, que 
acabam por fragilizar a coerência e a potencialidade funcional do tecido urbano.   

No processo de expansão da AML que, em muito, assentou na urbanização de 
propriedades fundiárias (neste caso antigas quintas), as formas de atuação 
parcelar foram variando e, por vezes, eram como a aplicação de receitas que não 
pareciam mostrar grande consideração com o plano geral (Cavaco, 2009). E 
deste processo surgiram fragmentos poligonais de expansão que “(…) não são, 
em si, o produto descomprometido de uma qualquer forma urbana, irreferenciada 
ou não balizada por normas formais e procedimentais (…)” (Cavaco, 2009:178), 
contudo, continuam a evidenciar-se materializações dos mesmos em que surgem 
como partes soltas de um todo idealizado. 

Conclui-se, deste modo, que na urbanização das quintas são, por vezes, 
deixados espaços vazios ao seu redor que, mantendo um estado expectante por 
longos períodos de tempo, podem remeter para um problema de integração 
urbana. O problema da falta de integração de aglomerados habitacionais ocorre 
mesmo na presença de regras e de planos de atuação; é um problema que 
resulta essencialmente de uma ausência de cuidado com a paisagem urbana da 
envolvente; uma ausência de cuidado no uso as escalas de planeamento (Lynch, 
2007) de maior dimensão.  

FIGURA 3.14 – Pormenor 
aumentado da figura 3.12. 
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O espaço suburbano nasce de um conjunto de decisões distintas, em momentos 
distintos, e não se apresenta enquanto resultado de um plano geral de cidade. O 
subúrbio surge, de certa forma, da lógica do ir-se fazendo e vai sendo composto, 
aos poucos, numa construção por partes.  

E enquanto que na maioria das grandes cidades europeias é já reconhecível 
algum tipo de padrão de desenvolvimento, segundo uma estrutura urbana 
concreta e definida, as suas áreas suburbanas já não apresentam um método de 
análise tão concreto e profundo (Cavaco, 2009).  

O estudo morfológico das formas suburbanas, por não ter uma base estabilizada, 
nem sempre é fácil. Como tal, o melhor sistema de análise encontrado, assenta 
na comparação da estrutura suburbana com a estrutura da cidade canónica 
(Cavaco, 2009). E importa, nesta análise, ter em atenção que conceitos como o 
da legibilidade são uma mais-valia para a apreensão da estrutura e das formas 
(sub)urbanas (Lynch, 2007).  

O conceito de legibilidade é considerado o conceito mais antigo usado na leitura 
das cidades (Cavaco, 2009), e a partir da década de 50, com a expansão das 
cidades europeias, passa a ser um valor essencial para o planeamento 
urbanístico europeu.  

Sieverts (2003) vem, no final do século XX, trazer de novo ao debate o estudo 
morfológico das cidades e oferece uma nova perspetiva sobre os conceitos, que 
este defende, serem o caminho para a regeneração de uma identidade social e 
do seu espaço construído. São estes conceitos: a Legibilidade e a Inteligibilidade.  

A legibilidade está associada à visão do observador sobre um determinado 
objeto, e exibe a clareza preceptiva com que o objeto é apreendido visual ou 
imaginariamente pelo observador (Cavaco, 2009). Neste conceito importa o que 
é possível de absorver de forma imediata (cor, forma, disposição, exposição …) e 
que, sendo comum na grande parte dos observadores, produz uma imagem 
constante do mesmo espaço (Lynch, 2007).  

A imaginabilidade, segundo Lynch (2007), detém um papel importante na 
legibilidade das cidades, pois as qualidades que o observador associa ao objeto 
pela imaginabilidade que conduzem a imagens mais fortes.  
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Por sua vez, a inteligibilidade surge como um estágio de análise mais avançado 
e ao mesmo tempo mais subjetivo.  

Segundo Sieverts (2003), as qualidades de um determinado objeto só podem ser 
verdadeiramente compreendidas, quando analisadas ao nível intelectual, pelo 
seu observador. Este estágio pressupõe a compreensão de algo, para além 
daquilo que é visível, e esta compreensão traz consigo a subjetividade associada 
à inteligência individual de cada observador (Cavaco, 2009).   

Mas o espaço construído conjuga, em simultâneo, várias dimensões. E se, por 
um lado, as formas existentes representam o objeto em análise, esse objeto está 
em constante alteração, fruto das suas relações com o Homem. Como tal, temos 
uma outra perspetiva em que o objeto é visto não como um resultado, mas como 
um processo de constante transformação. Existe ainda o fator da 
imaginabilidade, que conduz à projeção de novas soluções. O que, considerando 
as três perspetivas diferentes, como meios de leitura do território suburbano, leva 
à identificação de um problema: a interligação de todos os desejos e ações com 
o objeto contemporâneo vem perturbar a pureza da legibilidade.  

Desta forma, questiona-se se no espaço suburbano, tipicamente composto por 
uma intrincada estrutura fragmentada, é possível, de facto, encontrar essa 
legibilidade pura que autores como Lynch (2007) descrevem. E a esta questão, a 
autora Cristina Cavaco (2009) responde que: 

 

“A legibilidade e inteligibilidade do espaço urbano contemporâneo não dependem 
tanto do espaçamento em si, do grau de largueza e dilatação do espaço livre, 

como dependem da consistência e franqueza da sua estrutura inteligível, ou seja, 
da capacidade de regras e modelos se mostrarem entre si articulados e 

compatíveis na construção progressiva do espaço edificado” (Cavaco, 2009:475). 

 

O que leva a crer que de facto, e embora o subúrbio seja, em certos casos, um 
conjunto de partes incompatíveis entre si, como que numa proposta de 
desarticulação do todo, é possível que os espaços suburbanos alcancem uma 
estrutura legível. Possível e desejável. Caso contrário, o acentuar da crise formal 
vem retirar a capacidade de compreensão do território aos seus habitantes, e 
com ela retira também a identidade do local, intensificando o sentimento de 
desapropriação pelo espaço.  
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Entretanto, e enquanto essa legibilidade pura não é visível, as sucessivas 
tentativas na sua procura, vêm contribuir para a inteligibilidade do território e para 
a execução de diagnósticos mais adequados à realidade contemporânea.  

. . 0 T 4. 0 .9 0 S .4 9.4 4

Atualmente espera-se encontrar nas urbes contemporâneas uma certa fluidez ao 
longo do seu território; uma coerência no desenho urbano que, mesmo com 
alguma flexibilidade nos usos do solo, permita uma relação direta entre os seus 
equipamentos de lazer, serviços e consumo (Silva e Benatti, 2015). Mas no caso 
da AML, e como se tem vindo a apurar ao longo desta investigação, a expansão 
urbana trouxe consigo o fenómeno da fragmentação que dificulta esta fluidez.  

A fragmentação consiste numa organização espacial que apresenta enclaves e 
barreiras na sua composição e, com isso, acaba por representar um obstáculo à 
continuidade do tecido urbano (Salgueiro, 1998).  

Nas últimas décadas, na periferia da AML, para responder às carências do setor 
imobiliário, multiplicam-se as operações urbanísticas viradas para si próprias, 
com reduzidas preocupações para com o conjunto (Mendes, 2008). Este 
fenómeno, muito presente em conjuntos habitacionais, resulta numa distensão 
fragmentada do tecido urbano (Antunes, 2013), e pode ser, facilmente, associado 
aos problemas e à desqualificação do desenho urbano, assim como à 
segregação socioespacial  (Rodrigues, 2013).  

O conceito de segregação socioespacial surge antes do conceito de 
fragmentação, mas é apenas com a cidade industrial que este ganha foco nos 
debates de caris urbanístico (Salgueiro, 1998). Muito associado ao contexto 
económico que envolve o território, a segregação é uma descontinuidade, 
resultado de uma não integração urbana (Mendes, 2008).  

Estando os dois conceitos baseados na ideia de descontinuidade, autores como 
Rodrigues (2010) defendem que a fragmentação espacial revela-se apenas como 
mais um conceito urbano, que vem confundir as leituras do espaço. O autor 
argumenta que a fragmentação não é mais que “uma desnecessária, e incorreta, 
substituição dos conceitos de desigualdade social urbana e a coexistência de 
grupos socias heterogéneos” num mesmo território (Rodrigues, 2010:117). 

No entanto, e embora a fragmentação espacial possa ser vista como segregação 
socioespacial à escala micro (Salgueiro, 1998), os dois conceitos têm 
divergências entre si e não se pode afirmar que um substitui o outro. Os 
conceitos de segregação e fragmentação estão interrelacionados e, ao invés de 
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se desaparecerem em função um do outro, complementam-se e intensificam os 
efeitos um do outro (Salgueiro, 1999).  

Estes dois fenómenos acabam por desenvolver uma relação intrínseca com o 
desenvolvimento capitalista do território (Mendes, 2008), uma vez que a 
ocorrência destes fenómenos se intensifica com o crescimento suburbano 
desigual.  

 

“Inaugura-se, assim, um novo ciclo: o da valorização/desvalorização do espaço 
urbano nos mercados regionais de solo, com o início do processo de 

suburbanização” (Mendes, 2008:69).   

 

O espaço urbano, neste processo de suburbanização emergente na AML, foi 
dirigido para as necessidades e desejos dos consumidores, não tendo, no 
entanto com isso, descurado as necessidades funcionalistas dos promotores. 
Estes salvaguardavam a sua acumulação de capital, através destas parcelas de 
solo consumíveis, e, por vezes, salientavam mesmo as interrupções no tecido 
construído e nas suas dinâmicas, procurando assim gerar uma produção urbana 
bastante diversificada a nível físico, social e funcional (Cavaco, 2009; Pereira, 
2004). A inteligibilidade que a estrutura suburbana, hoje, apresenta, 
condicionando o quotidiano da sociedade, é por isso, de certa forma, um 
resultado algo intencional.  

Parece então credível a hipótese de que, os estudos sobre a fragmentação 
urbana devem ir contra a suposição de Rodrigues (2010), e analisar a 
fragmentação e a segregação social não como um só (que não o são), mas como 
complementos uma da outra.   

E, como a produção de espaço urbano é sobretudo o resultado de relações 
sociais, esta tende a causar movimentações demográficas de atração e 
expulsão, em função das realidades pretendidas pelos estratos sociais.  

A periferia atualmente é um mishmash de realidades distintas. Desde áreas 
habitacionais desqualificadas, a condomínios privados de luxo; desde parques 
tecnológicos inovadores, a um deserto árido (em equipamentos e serviços); e 
somam-se os cenários de realidades possíveis entre estes extremos (Pereira, 
2004) que coexistem no mesmo espaço. E é desta mistura que resulta a 
“organização caótica, que constitui uma imagem vincada das novas periferias” 
(Pereira, 2004:137) ainda hoje reconhecível. 
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As cidades da periferia procuram uma ligação em rede (entre si e com a 
metrópole), mas a continuidade desta rede é desafiada pela sua policentralidade 
e pela multiplicação de espaços desqualificados no seu território. Território este, 
que sofre as consequências de um declínio das atividades económicas 
tradicionais, como é o caso da atividade industrial, e que apresenta fragilidades 
tanto na fragmentação do tecido urbano – que apresenta agora espaços de 
grande dimensão abandonados – como no contexto social – com casos de 
desemprego e exclusão social (Alves, 2013).  

Podem, hoje em dia, destacar-se algumas tentativas de combater este problema 
recorrendo a processos de mobilização e regeneração, com o objetivo de 
reabilitar áreas antigas ou degradadas. Teoricamente, os processos referidos 
quebram o sistema de zonamento funcionalista, entendido como elemento 
fragmentador, e promovem a diversidade de usos num mesmo espaço. Contudo, 
na grande parte das aplicações reais, as alterações no território são ruturas 
bruscas nas dinâmicas existentes do local e culminação numa segregação maior 
entre os novos usos e os pré-existentes, “que embora sejam contíguos não 
apresentam qualquer continuidade” (Salgueiro, 1998:42). 

A distribuição destes segmentos de cidade, agora com funções muito 
especializadas, revela-se diferente entre os vários estratos sociais. As 
necessidades e as capacidades económicas das populações marcam o mercado 
de habitação, e o capitalismo absorve as suas diferenças. Este desenvolve-se 
nesta segregação socioespacial, distribuindo as populações consoante o seu 
estatuto social e acentuando a desigualdade económica das classes (Alves, 
2013; Mendes, 2008).  

Mas a marginalização dos territórios pode também advir da simples priorização 
de um lugar, por parte da população, em detrimento de outro. Este processo de 
diferenciação nasce das noções negativas que se criam para um determinado 
espaço, associados geralmente com condições inferiores às entendidas como 
base (relacionadas com acessibilidade, infraestruturas, serviços, investimentos, 
tipos de ocupação, oportunidades variadas …) (Mendes, 2008; Silva e Benatti, 
2015). 

Esta priorização é o efeito da valorização ou desvalorização de um dado espaço, 
e está intimamente relacionada com a identidade desse mesmo lugar. Para além 
das questões funcionais (proximidade ao trabalho, disponibilidade de serviços, 
…) a questão cultural que o território origina é muito importante, e é, por vezes, a 
diferença entre a visão de um espaço qualificado ou desqualificado (Salgueiro, 
1998). O sentimento de integração e segurança no bairro de residência são de 
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extrema importância, na medida em que conferem, de imediato, uma associação 
a um conjunto.   

Defende-se também a hipótese de que o próprio fenómeno de segregação 
(consequência da fragmentação do tecido) produz, e reproduz, um conjunto de 
impulsos com repercussão em todo o território suburbano (Vieira e Vieira, 2003). 
Estas implicações podem gerar crises administrativas para a gestão do território 
e problemas variados, ligados à segurança, à saúde, à educação, entre outros; 
como tal, para garantir a sustentabilidade dos subúrbios, consideram-se bastante 
relevante os efeitos da interação entre a administração e as preocupações 
sociais das populações (Vieira e Vieira, 2003).   

Com base neste capítulo, pode então concluir-se que a fragmentação urbana, 
conduzindo a outros fenómenos, produz consequências graves no território 
suburbano e como afirmou Nuno Portas (2011):  

 

“Hoje é fácil exercer a crítica sobre os resultados deste método, o qual, há que 
reconhecê-lo, evidenciou pelo menos coerência paisagística e compositiva nos 

países de maior civismo (…) Mas o mesmo método transposto para outro 
condicionalismo [associado à realidade Portuguesa] – caracterizado agora pela 

pressão especulativa, descontrole do processo de edificação entregue a cada 
interveniente (…) – revelou-se desastroso nas consequências urbanas (...)” 

(Portas, 2011:127-128) 

 

Por isso, não se podem atribuir responsabilidades a uma entidade exclusiva 
quando o tema é a fragmentação urbana. Se o mesmo método, aplicado em 
contextos diferentes, apresenta resultados opostos, então pode entender-se que 
os problemas urbanos são, não só, gerados por problemas do desenho urbano, 
mas também, e talvez mais importante, são a consequência das relações sociais 
e económicas que criam. Num território em constante transformação, a sua 
apropriação, por parte dos habitantes, revela-se crucial para a sua 
sustentabilidade.  
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Vila Franca de Xira localiza-se no distrito de Lisboa e, segundo a presente 
organização administrativa da AML, constitui uma das sedes de concelho do 
NUT-III (unidade territorial) da Grande Lisboa.  

Do concelho, desde 2013, fazem parte seis freguesias, resultado do processo de 
união de freguesias, estas são (Figura 4.1):  

 

 

 

 

 

 

 

Existem vestígios que revelam que 
esta região vem já sendo povoada desde o período paleolítico (Raimundo, 2012). 

1 

2 
3 

4 

5 6 

1. União entre Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras 

2. Vila Franca de Xira 

3. União entre Alhandra, Calhandriz e 
São João dos Montes 

4. União entre Alverca do Ribatejo e 
Sobralinho  

5. Vialonga 

6. União entre Póvoa de Santa Iria e 
Forte da Casa 

 

FIGURA 4.1 – 
Freguesias  do  con-
celho de Vila Franca 
de Xira. 
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No entanto, as heranças com maior impacto no território foram impostas pela 
ocupação dos romanos (Raimundo, 2011). Estes, famosos (entre outras coisas) 
pelos inovadores sistemas de circulação e comunicação viária, introduziram na 
área a Estrada de Adriano, uma longa via romana acompanhando o rio (desde 
Lisboa a Santarém), que à data (século II) representava a principal via de acesso 
à capital (Raimundo, 2012), um pouco como a EN10 é hoje. Estas vias foram 
importantes, uma vez que permitiram a ocupação distendida da região, ao longo 
da via.  

Durante a idade média, em pleno século XII, D. Afonso Henriques encabeça a, 
bem-sucedida, reconquista de Portugal e, após a expulsão dos mouros, 
recompensa os seus aliados ingleses com a doação de terras valiosas, 
constituindo a Vila de Cira. Terras que formam hoje a região de VFX (Raimundo, 
2012).  

 

“Usando dos privilégios concedidos, os cruzados ingleses trataram de tentar 
fazer surgir aqui [região das lezírias] uma povoação virada para as atividades 

mercantis (…) seguindo o modelo das feiras francas (…) Assim nasceu Vila 
Franca“ (Raimundo, 2012:40-41).   

 

E com o passar dos séculos, as terras, entretanto retomadas à corte e à fidalguia 
portuguesa, acabaram sendo divididas em 4 concelhos: Alhandra, Alverca, Povos 
e Vila Franca; que, apenas no século XIX, se voltavam a unir como Vila Franca. 

Encontrando-se numa localização privilegiada, limitada a sul pelo estuário do rio 
Tejo e usufruindo das suas lezírias e mouchões, Vila Franca detém um vasto e 
importante património natural. Este património foi em muito motivação para a 
ocupação desta área, pois não só oferecia uma paisagem bonita, como revelava 
um conjunto vasto de formas de sustento (entre as quais a pesca, a agricultura, e 
atividades comerciais) e comunicação (com transportes náuticos, e as novas vias 
de comunicação viária).  

Desta forma, e pertencendo em grande parte à fidalguia da corte real, tornam-se 
populares em Vila Fraca, nos séculos XVI e XVII, as Quintas. Surgem quintas 
como: Quinta dos Mogos, Vialonga; Quinta da verdelha do Ruivo, Vialonga; 
Quinta de Santa Maria, Vialonga; Quinta da Capacharica, Sobralinho; Quinta do 
Sobralinho, Sobralinho; ou a Quinta da Subserra, São João dos Montes (CMVFX 
– Património, 2014; Raimundo, 2011); que acabam por marcar a evolução da 
região e por enriquecer o património edificado do concelho, não apenas com os 
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palácios e com as suas infraestruturas agrícolas, mas também com novas 
igrejas, capelas e fontes que apoiavam os núcleos urbanos antigos destas 
povoações.  

Com a chegada da segunda metade do século XIX, chega também um conjunto 
de mudanças marcantes para a região. Em 1855, o concelho de Vila Franca 
reúne, em si, os 4 concelhos anteriormente enunciados. E, como consequência 
de um poder administrativo mais significativo, o concelho recebe, em 1856, o 
primeiro troço ferroviário do país (Torres, 1958). O troço destinava-se a servir o 
percurso entre Lisboa e o Carregado.  

A introdução da ferrovia no território foi a alavanca que fez desenrolar uma onda 
de desenvolvimento no concelho. Com esta, a indústria decide alojar-se na faixa 
territorial junto ao Tejo, que continuava assim a reunir vantagens e mais-valias. E 
nos finais do século XIX, existia já um conjunto com cerca de seis grandes 
unidades industriais, de natureza diversa, que, juntamente com as dinâmicas 
comerciais e com a mobilidade melhorada, vêm dar origem a uma primeira 
pressão demográfica para a região (CMVFX – Condições económicas e sociais, 
2004).  

Os primeiros recenseamentos realizados à população, em 1864, indicavam que 
no concelho de VFX residiam já 13 622 habitantes, e desde então, o número tem 
continuado a aumentar (INE). O auge deste crescimento ocorreu no período 
entre a década de 60 e de 80 que, fruto da evolução da região e do contexto da 
AML (apresentado no subcapítulo 3.2.2.), duplica a população, registando um 
aumento de 46 988 habitantes (Figura 4.2).   

Também a produção de novos fogos de habitação regista um aumento 
significativo no período entre 1960 e 1980, sendo, no entanto, o mesmo mais 
expressivo ao longo da primeira década deste período, onde foram registados 6 
133 novos fogos.  

É importante reconhecer, neste processo de análise da evolução territorial, que o 
processo evolutivo assenta numa base em muito influenciada pelas heranças 
que o território foi recebendo ao longo dos séculos (consequência dos diferentes 
povos e costumes a que foi sujeito), e ainda, pela forma como o próprio território 
as absorveu na sua constituição, transformando-os em património.  

No vasto património que o concelho apresenta, salientam-se três Quintas que a 
câmara municipal adquiriu, de modo a garantir a sua preservação, e que, hoje, 
representam parte do património municipal classificados como imóveis de 
interesse público.  

FIGURA 4.2 –! Evolução da 
população residente no 
concelho de VFX (1864- 
2011).!
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Tendo sido fundada em 1633, por Diogo da Veiga, um abastado senhor 
retornado da Índia, a Quinta da Subserra começou por apresentar apenas uma 
pequena capela (JFA – Aqui Bem Perto, 2005).  

Posteriormente, mantendo-se a sua propriedade na família, a quinta vai tomando 
forma, e no século XIX apresentava já uma capela, um palácio solarengo 
(reedificado após o terramoto de 1755), frondosos jardins, uma fonte, uma casa 
de fresco e várias instalações, de carácter agrícola (CMVFX – Património, 2014), 
dispersas ao longo dos seus dezoito hectares. 

A quinta era considerada um local de recreio e convívio para as famílias mais 
nobres da época, no entanto, no século XX, com a morte da sua proprietária, a 
quinta é abandonada pelos herdeiros, e entra em decadência (JFA – Aqui Bem 
Perto, 2005).  

Depois de vendida e revendida a particulares, a Quinta da Subserra acaba por ir 
parar às mãos da câmara municipal no ano de 1980. Esta nova proprietária, após 
a devida recuperação do património, opta pela atribuição de novos usos ao 
edificado, e abre o espaço para a fruição do público (Figura 4.3).  

 

Também conhecida como Paço do Sobralinho, a quinta foi fundada na segunda 
metade do século XVII pelos condes de Vila Flor (JFA – Aqui Bem Perto, 2005).  

Em 1944 a propriedade é assolada por um grande incêndio, do qual o palácio sai 
destruído. Mais tarde, o imóvel acaba por ser adquirido por Ricardo Espírito 
Santo Silva e sofre uma reedificação, com algumas alterações ornamentais 
exteriores e de decoração interior do palácio (JFA – Aqui Bem Perto, 2005).  

Da propriedade fazem parte: o palácio, peça central, com uma planta simétrica 
em U (Figura 4.4), uma piscina, uma fonte, uma área de jardim e os pomares, 
que por sua vez são acompanhados por zonas de produção agrícola (CMVFX – 
Património, 2014).  

Em 1993 a propriedade é adquirida pela câmara municipal de VFX, com o intuito 

FIGURA 4.3 –! Quinta da 
Subserra, São João dos 
Montes.!

FIGURA 4.4 –! Quinta do 
Sobralinho, Sobralinho.!

FIGURA 4.5 –!Quinta da Nossa 
Senhora da Piedade, Póvoa 
de Santa Iria.!
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de disponibilizar o seu espaço ao público, para a realização de atividades de 
índole cultural e museológica, dinamizando assim a região.   

A Quinta da Nossa Senhora da Piedade (Figura 4.5) é uma quinta oitocentista, 
com alguns elementos de origem anterior na sua composição, que constitui a 
propriedade da CMVFX desde 1979. Este é o caso que representa o foco da 
análise do presente estudo, e como tal, virá a ser aprofundado mais adiante 
neste capítulo.  

 

No presente, o concelho de VFX apresenta uma densidade populacional de 
439,7hab/km2 e alberga 139 918 habitantes (INE, 2014), dos quais a grande 
maioria se situa na casa dos 30 anos de idade (Figura 4.6). Contudo, e embora o 
concelho apresente uma taxa de crescimento efetivo de 0,58% (representando o 
dobro do crescimento sentido em 2013, e um aumento de 1,8% na taxa de 
crescimento efetivo nacional) e um índice de juventude de 108 jovens por cada 
100 idosos, o índice de juventude da população ativa é de apenas 93 indivíduos 
entre os 15 e os 39 anos de idade para cada 100 indivíduos entre os 40 e os 64 
(INE, 2014). 

 

U 9 0 4 4

A Póvoa de Santa Iria, cidade desde 1999, está integrada no concelho de Vila 
Franca de Xira e pertence à união das freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte 
da Casa. A cidade faz fronteira com Santa Iria da Azoia a sul, com Vialonga a 
oeste, com Alverca do Ribatejo a norte e com o rio Tejo a este (Figura 4.1, p.67).  

A história da cidade encontra-se interligada com a história da Quinta da Piedade, 
e a evolução de ambas, ao longo dos séculos, faz-se valer da localização 
privilegiada que ocupam. As origens da Póvoa datam do século XIV, quando o 
Cónego da Sé de Lisboa, D. Vicente Afonso Valente, institui o Morgado da 
Póvoa, do qual a Quinta da Piedade já fazia parte (Raimundo, 2011). 

Lourenço Afonso Valente foi o primeiro senhor do Morgado da Póvoa, que até 
meados do século XIX (altura em que o morgado passa, pela primeira vez, para 
o concelho de Vila Franca), era designada por Póvoa de D. Martinho (Raimundo, 
2011).  

FIGURA 4.6 –!Distribuição da 
população do concelho de 
VFX, referente ao ano de 
2014. 
!
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Na Quinta produziam-se vinho e vários tipos fruta, e era nestas produções que 
trabalhava a grande maioria dos habitantes da povoação.   

No século XIX, com a introdução do caminho-de-ferro, dá-se um ponto de 
viragem da história. Inicia-se um processo de desenvolvimento industrial e, das 
seis novas unidades industriais do concelho, quatro localizam-se na Póvoa de 
Santa Iria (Pires, 2013). A primeira a sediar-se na Póvoa foi a Fábrica de Adubos 
e Produtos Químicos em 1859 e, no ano seguinte, surge a Fábrica de 
Preparação de Cortiça. Posteriormente instalam-se: a Fábrica dos Moinhos de 
Santa Iria (moagem de cereais, 1877); a Fervença (empresa das águas-1897); a 
Cruces e Barros (uma fábrica de moagens-1902); e a Soda Póvoa (fundada pela 
Solvay em 1934) que sozinha cria mais de 1 200 postos de trabalho (Raimundo, 
2011; Pires, 2013). Também a indústria salineira se expande, e torna-se nos 
finais do século XIX, a maior do país (Mesquita, 2013).  

Com a fixação das fábricas na povoação, vêm também consigo os seus 
trabalhadores e as respetivas famílias. Desta forma, no século XX, aliando o 
desenvolvimento industrial, com a introdução do caminho-de-ferro (que inaugura 
na Póvoa a 4ª estação ferroviária do país) e com o desenvolvimento das redes 
viárias e fluviais, a Póvoa é alvo de um acentuado crescimento demográfico 
(Figura 4.7).  

 

 
 

Com este quadro de crescimento, a povoação passa a ser oficialmente a 
freguesia da Póvoa de Santa Iria em 1916, mas a sua integração no concelho de 
Vila Franca de Xira, só é definitiva em 1926, passando entretanto por Alverca e 
Loures.  

Com base na figura 4.7 é possível evidenciar um processo de expansão 
demográfica exponencial. Denota-se ainda uma intensificação deste aumento a 

FIGURA 4.7 – Evolução 
da população residente 
na Póvoa de Santa Iria 
(1864-2011) 
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partir da década de 60, uma vez que nos vinte anos que se seguiram [de 1960-
1981] a população na Póvoa aumentou 59,79% (percentagem que anteriormente 
demorara perto de quarenta anos a atingir).   

Contudo, ao mesmo tempo que se instala um fenómeno de crescimento 
demográfico, surge também um crescimento na produção habitacional com o 
objetivo de responder às necessidades imediatas da procura (Figura 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

O crescimento do número de fogos da freguesia sofreu um crescimento com uma 
curva muito semelhante à do crescimento populacional. O processo de expansão 
urbana na Póvoa tem início com a consolidação do seu núcleo antigo (Póvoa 
Velha), e tende a crescer para norte (Plural, 2006). Considera-se que o maior 
impacto da expansão no território foi sentido no período entre 1960 e 1981, onde 
o número total de fogos quase quadruplicou. E contrariamente às outras 
freguesias do concelho, a Póvoa de Santa Iria e o Forte da Casa foram as únicas 
a executar planos de ocupação urbana, numa tentativa de regrar o crescimento 
(Plural, 2006), agora condicionado entre a EN10 e a A1.  

Em 1961 é criado o Ante-Plano de Urbanização da Póvoa de Santa Iria, que 
detinha uma estratégia bastante detalhada, mas que dá origem à criação de 
áreas urbanas monofuncionais, fragmentadas e pouco definidas (Plural, 2006). 

Na década de 80 começam, em simultâneo, a construção da Urbanização da 
Quinta da Piedade (1ª fase), da Urbanização da Mata dos Caniços e do Bairro da 
CHEPSI.  

Mas anos 90 foram, sem dúvida, o auge da construção habitacional na Póvoa de 
Santa Iria. Entre 1991 e 2001 foram criados 42,2% do total dos fogos 
habitacionais da freguesia (INE), fruto de uma forte intervenção de entidades 
privadas. Contudo, nos anos seguintes, em muito provocado pela crise 

FIGURA 4.8 – Evolução 
do número de fogos 
clássicos para habitação 
na Póvoa de Santa Iria 
(1920-2011) 
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económica que se inseria, aos poucos, no contexto nacional, o número de novas 
construções sofre um acentuado decréscimo [perto de 2/3] (INE).  

A construção de génese ilegal também desempenhou um papel no processo de 
expansão, e, surgindo simultaneamente com as urbanizações licenciadas, um 
conjunto de bairros de construções com origens ilegais. Os principais casos 
referenciados são: o de Quintais; das Bragadas; do Casal da Serra; e das Pretas 
do Morgado. Mas apenas o Casal da Serra e o Bairro das Pretas do Morgado 
foram considerados AUGI, tendo, mais tarde, sido identificada a necessidade de 
aplicação de Planos de Pormenor de Reconversão (Plural, 2006).   

Hoje, o solo urbano da cidade é associado, quase na sua totalidade, a funções 
residenciais, deixando de parte apenas duas faixas de espaços industriais e de 
armazenagem, uma a norte e uma a sul, junto ao rio (Ramalho et. al., 2011). 

Em 2013 habitavam na Póvoa de Santa Iria 40 404 pessoas, o que a torna o 1º 
pólo demográfico do concelho (INE), contendo 29% da população total do 
mesmo, e torna-o também num dos mais importantes dormitórios da AML (Plural, 
2006). A cidade, com uma maioria de habitações coletivas, tem uma densidade 
habitacional de 4410,9 Hab/km2, que se situa muito acima da densidade 
habitacional do concelho (437,2 Hab/km2). E a grande maioria dos alojamentos, 
de tipologias T2 e T3 (Zizabi, 2015), encontra-se ocupada e é descrita pelos 
moradores como a sua residência habitual.  

A cidade encontra-se dividida em bairros e, embora geralmente sejam 
apresentados apenas nove, conseguem ser identificados através da figura 4.9, 
pelo menos onze bairros (uma vez que existem bairros que podem ser 
subdivididos segundo fases de construção). 

No presente, o território tem sofrido alguma evolução ao nível dos equipamentos 
e, embora não disponha de grandes superfícies comerciais, apresenta algum 
pequeno comércio, algumas farmácias que complementam os serviços do novo 
centro de saúde, várias unidades escolares11 e polos desportivos, entre os quais 
as piscinas municipais, e ainda alguns equipamentos de apoio aos idosos e de 
tempos livres para as crianças. A Póvoa tem também disponível uma junta de 
freguesia, um posto dos correios, um quartel dos bombeiros, uma esquadra da 
PSP e um forno crematório.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Estes equipamentos de educação cobrem os vários níveis de escolaridade, desde o 
jardim-de-infância ao ensino secundário, e encontram-se distribuídos pelo território.  
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Ao nível dos equipamentos de caris cultural e religioso, a cidade apresenta-se 
também convenientemente representada. Detém uma biblioteca, salas de 
espetáculos e uma galeria de exposições, no contexto cultural. No contexto 
religioso, os habitantes têm ao seu dispor várias igrejas e santuários, que 
funcionam como locais de culto, mas que constituem também uma parte 
importante do património histórico da cidade.   

No que toca às infraestruturas de transportes disponíveis, podem ser 
encontradas, na Póvoa de Santa Iria, alternativas, da rodoviária à ferroviária.  

A estação de comboio da Póvoa, uma das estações mais antigas do país, é 
ainda hoje um dos principais meios de transporte da população e oferece-lhes o 
acesso aos serviços de curta e média distância da CP. Esta estação faz o 
embarque e o desembarque de passageiros dos comboios suburbanos da linha 
de Azambuja (Azambuja – Lisboa St. Apolónia e Castanheira do Ribatejo – 
Alcântara-Terra) e da linha de Sintra (Alverca – Sintra), assim como dos 
comboios do serviço regional da linha do norte (Tomar – Lisboa St. Apolónia, 
Entroncamento – Lisboa St Apolónia, Covilhã – Lisboa St. Apolónia, …) 
(Ramalho et. al., 2011; CP - Horários, 2015). 

Segundo o horário corrente da CP, têm paragem nesta estação, diariamente, 184 
comboios, excetuando nos fins de semana e feriados, altura em que o número de 
circulações é reduzido em cerca de 67%, passando a um total de 60 comboios 
diários. Estima-se que nas horas de ponta (de manhã – das 7h às 9h e à tarde – 
das 17h às 19h) sirvam a estação sete comboios por hora (em dias úteis), para 
cada sentido, o que representa um aumento, de um por hora, nos valores 

FIGURA 4.9 – 
Identificação dos bairros 
e   das    principais   vias 
rodoviárias da cidade da 
Póvoa de Santa Iria. 
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apresentados pela CMVFX em 2004 (Ramalho et. al., 2011; CP - Horários, 
2015). 

Pode ainda considerar-se que a maioria das deslocações ferroviárias, com 
origem na estação da Póvoa, constituem um movimento pendular, do tipo casa-
trabalho, que tende a intensificar-se com o conselho de Lisboa como destino. 
Esta afirmação é fundamentada na obra de Ramalho et al. (2011) e nas 
Estatísticas dos Transportes de 2010 (INE, 2011), mas considera também o 
efeito dormitório da cidade, consequência dos das sequelas do aumento 
demográfico da última década versus a monofuncionalidade do território 
(essencialmente residencial).  

Ao nível do transporte público rodoviário, existe um terminal rodoviário, localizado 
junto á estação ferroviária, e várias paragens espalhadas pela cidade. A principal 
prestadora dos serviços rodoviários da cidade é a Rodoviária de Lisboa- RL que 
disponibiliza dezassete carreiras, entre a rede Verde e Azul, e conecta a Póvoa à 
sua envolvente próxima. A empresa Boa Viagem também disponibiliza duas 
carreiras, que efetuam a ligação diária entre a Póvoa e a sede do concelho 
(VFX). A maioria das carreiras efetua uma viagem a cada hora (e para cada 
sentido), reduzindo o seu número, por vezes, fora das horas de ponta (entre as 
10h e as 16h).  

Outra forma de mobilidade usual é através das viaturas particulares. A estrutura 
rodoviária da cidade assenta na EN10. O cenário mais comum, a saída dos 
veículos, decorre numa circulação difícil e morosa dentro dos bairros, em direção 
à EN10, onde vai descarregar o trafego para os supostos destinos. Contudo, 
durante os períodos de maior afluência, esta situação (resultado da construção 
de novas infraestruturas viárias, nas urbanizações, indiferentes às já existentes) 
torna-se insuportável e dá origem a congestionamentos na circulação (Gonçalves 
e Elias, 2015).  

Mas mesmo detendo várias alternativas de mobilidade, a circulação nem sempre 
é fácil. Os percursos definidos encontram-se muito voltados para as cidades de 
Lisboa e/ou Vila Franca de Xira, fazendo com que deslocações fora desse 
percurso, como é o caso de uma deslocação a Loures, que mesmo estando mais 
perto que Lisboa, exige um tempo de deslocação muito maior (Gonçalves e Elias, 
2015). A figura 4.10 pretende representar, segundo estimativas do Google Maps, 
as diferenças de tempo entre os transportes públicos e particulares entre alguns 
exemplos da envolvente próxima. 

Nas deslocações, da figura 4.10, que apresentam uma maior diferença de tempo 
entre os dois tipos de transporte, a causa identificada é a rota que o transporte 
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público segue. Geralmente, os transportes seguem na direção de Lisboa, e só 
depois redirecionam os seus utentes para os destinos pretendidos, fazendo com 
que o percurso seja mais moroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os exemplos acima foram escolhidos numa tentativa de ter exemplares com 
diferentes distâncias geográficas da fonte, e após esta observação, é possível 
defender-se que, muito embora os sistemas de mobilidade aparentem ser 
devidamente funcionais, a articulação com a envolvente externa não se encontra 
bem resolvida, o que traz consequências negativas, em especial para o 
quotidiano dos moradores da Póvoa de Santa Iria.  

4 40 0  

A Quinta Piedade é uma propriedade, localizada a uns escassos 12 km de 
Lisboa, de origem fundiária e com uma relação direta no desenvolvimento da 
cidade que a recebe - Póvoa de Santa Iria. A propriedade foi alvo de vários 
desenvolvimentos e transformações, acumulando influências dos vários períodos 
da história, e o que permanece hoje da propriedade original é, por isso, 
considerado património municipal.  

A origem da propriedade data ao século XIV e remete à época da constituição do 
Morgado da Póvoa, e o seu primeiro proprietário foi D. Francisco Castelo Branco 
Valente, o fiel camareiro do Rei D. João III (Mangucci, 1997). A sua área era 
bastante mais extensa do que o núcleo murado que hoje subsiste com o 
património edificado, uma vez que acolhia áreas de produção agrícola e as 
habitações dos trabalhadores da propriedade (Mangucci, 1997).  

FIGURA 4.10 – Quadro 
ilustrativo dos tempos 
médios de deslocação 
entre a Póvoa de Santa 
Iria e a envolvente. 
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Com o decorrer dos séculos, a quinta vai passando, por herança, pela mão de 
vários descendentes da família dos Condes de Vila Nova de Portimão e, 
simultaneamente, Marqueses de Abrantes (Pereira e Sobral, 1993). De entre os 
seus proprietários, destacam-se dois, pela grande influência que exerceram 
através de renovações e expansões do património construído, introduzindo 
características do renascimento português e aumentando assim o valor e 
notabilidade do espólio. Os nomes que se destacam são o de D. Luís de 
Lencastre, proprietário no século XVII, e do seu trineto, D. Pedro de Lencastre 
Castelo Branco, durante o século XVIII.  

 Na área nobre da quinta aparece um solar típico do século XVIII, com o seu 
interior forrado com azulejos da época (importantes referências da azulejaria 
portuguesa do século XVIII (Mangucci, 1998)) que servia de habitação à família. 
A casa é envolvida por jardins cuidados e zonas de lazer, mas à medida que se 
aproxima do perímetro murado, surgem também  zonas de bosque ou de árvores 
de fruto, que, com um maior porte, oferecem sombra e privacidade.  

Ao longo dos jardins pode encontrar-se a igreja em honra de Nossa Sra da 
Piedade, encomendada por D. Luís de Lencastre e construída no século XVIII, 
com interessantes exemplos de escultura e azulejaria da época (Mangucci, 
1998). Mas é também possível encontrarem-se, nos jardins, outros exemplos de 
construções de caris religioso, com origem do século XV, como é o caso da 
Ermida de Nossa Sra da Piedade, da Ermida do Senhor Morto ou o Oratório de S. 
Jerónimo.  

Entretanto, com a chegada do século XX, a quinta, já com uma área reduzida e 
fracionada, encontrava-se na posse de um conjunto de proprietários cujo 
principal objetivo era a valorização dos terrenos, que se fazia adivinhar pelo 
processo de industrialização da cidade e consequente aumento demográfico. E, 
com a mudança de contexto, os interesses económicos elevam-se sobre outras 
variantes, e o que restava então do património construído da quinta (o núcleo 
residencial murado, os seus jardins e capelas), é conduzido a um processo de 
degradação e desinvestimento.  

Na segunda metade do século XX, com a expansão dos subúrbios da AML, a 
produção de habitação em parcelas, da antiga quinta, é inevitável. E esta 
construção começa a surgir de forma um tanto ou quanto grosseira, mas de 
acordo com as normas do anteplano de urbanização para Póvoa de Santa Iria, 
criado em 1961 (Plural, 2006).    

Em 1974, a Sociedade de Empreendimentos e Investimentos Agrícolas da 
Herdade do Monte Branco (uma SARL criada em 1972), pede, à CMVFX, 
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aprovação para a realização do loteamento de uma 1ª fase da Urbanização da 
Quinta da Piedade. A câmara responde positivamente ao requerimento, e, em 
1976, emite um documento, composto por 10 alíneas, que instituía as normas de 
construção a cumprir para a urbanização em causa (Anexo 2).  

Dá-se então início, em Dezembro de 1976, ao projeto de Urbanização da Quinta 
da Piedade, promovido por José Maria Duarte Júnior (promotor imobiliário) e 
entregue aos arquitetos: João Matos Ferreira e Sidónio C. Pardal; e ao 
engenheiro de infraestruturas: Joaquim V. Ferreira Marto (Arquivo CMVFX – 
Proc. FU-78-095) 

A memória descritiva inicial do projeto (Anexo 3) propõe a construção de uma 
“área total de urbanização na parte destinada a ocupação habitacional, comércio 
e equipamento diverso de interesse coletivo” que “ultrapassa um pouco os 99 ha, 
[55-44 ha, 1ª e 2ª fase respetivamente] prevendo uma população residente que 
não atingirá os 24 000 em cerca de 6 250 fogos” (Anexo 3, 1990:2). E estando 
população residente da cidade, na década 70, a rondar os 5 000 habitantes 
(Figura 4.7, p.74), considera-se que esta proposta se revelou um projeto 
ambicioso com vista nos futuros desenvolvimentos.     

As previsões iniciais apontavam para que a 1ª fase albergasse 7840 habitantes e 
para que 2ª fase albergasse mais 11 040 habitantes (previsões da CMVFX que 
viriam, mais tarde, a ser reajustadas). 

Em Portugal, na década de 70, o problema da habitação era uma realidade muito 
forte, e este projeto, que numa primeira vista parece ser uma resposta preciosa, 
apresentava uma quantidade elevada de habitações para rendas elevadas, não 
contribuindo, por isso, para a resolução do problema. Assim, com o aumento da 
pressão demográfica, marcado por uma população sem grandes posses 
económicas, começam a ser reportados alguns problemas na resposta às 
necessidades habitacionais, resultando na criação de bairros clandestinos 
espontâneos. Estes bairros chegam a albergar 1 000 habitantes.  

A primeira fase da urbanização surge com a proposta de construção de um total 
de 2 280 fogos (Figura 4.11) tendo por base a implementação de um sistema 
viário que assentava em vias de distribuição principal, ligadas tanto à avenida 
circular que acompanha o perímetro do núcleo murado da quinta, como à EN10. 
Estas vias de distribuição principal apresentam um conjunto de ramificações 
secundárias que, terminando geralmente em pequenas pracetas destinadas ao 
estacionamento automóvel, permitem o acesso às habitações.  
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Os edifícios são dispostos no terreno respeitando um conjunto de preocupações 
ambientais, e procuravam criar, de modo artificial, ambientes de radiação difusa 
e direta, assim como promover um sistema de ventilação natural.  

 

!

 

 

A proposta inicial do projeto, como apresenta a figura 4.11, era mais extensa do 
que os limites traçados, pois com a posterior consideração das áreas de 
cedência, a 1ª fase perde 35.1 ha. Esta área acaba por ficar destinada à 
construção de equipamentos e à construção habitacional da 2ª fase. Na figura 
4.11 é também possível denotar a forte presença de espaços ajardinados (14.5 
ha), contudo, na realidade, estes não são pensados como espaços públicos de 
lazer, mas como espaços sobrantes, para os quais se propõe uma superfície 
verde.   

FIGURA 4.11 – Proposta 
inicial da 1ª fase da 
Urbanização da Quinta 
da Piedade – 1976.  

N 
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Ainda em Junho de 1976, José Júnior, o promotor da urbanização, pede à 
câmara municipal, de VFX, que aprove um pedido bastante interessante, que 
caracteriza o tipo e a respetiva proporção, de habitação construir na 1ª fase. Do 
total de área destinada à habitação (46.5 ha), esta proposta destinava que 86% 
seriam para a construção de lotes para venda livre, 11,4% para a habitação 
cooperativa e apenas os restantes 2,6% seriam para a construção de habitação 
económica (Arquivo CMVFX – Proc. FU-78-095). Já a 2ª fase da urbanização 
estimava uma repartição de 75,5% para os lotes de venda livre, de 21% para a 
habitação cooperativa e o restante para habitação económica. Conclui-se assim 
que a principal preocupação não era responder ao problema das necessidades 
habitacionais que se sentia, mas sim retirar lucros (como, aliás, seria de esperar 
de um investimento privado). 

Revelou-se também a preocupação, ao longo do projeto, com a localização das 
indústrias. O projeto apresenta uma crítica à localização atual das mesmas, junto 
ao rio, e questiona se esta situação não será um fator desqualificador do espaço 
que estimula a identificação da Póvoa enquanto cidade-dormitório. 

Já com um projeto estabilizado, a fase de construção tem início em 1978. E as 
primeiras obras a serem realizadas são da responsabilidade da CHEPSI, uma 
vez que a cooperativa assume a construção da habitação económica prevista no 
plano de urbanização.  

Programava-se que a construção da urbanização decorresse até aos finais de 
79, contudo já se aprofundavam os estudos para a 2ª fase da urbanização, a 
localizar na zona da Mata dos Caniços.  

As obras foram decorrendo a um ritmo demorado e com sucessivas alterações 
no projeto inicial. Estes arranjos do projeto e consequentes transformações do 
território (movimentação de terras, infraestruturas …) geravam atrasos nos 
prazos definidos, assim como o aumento dos custos de obra (em 49%) (Arquivo 
CMVFX – Proc. FU-78-095). Inicialmente o projeto estava orçamentado em 59 
630 000$00. Contudo, em Junho de 1979, o custo da urbanização, cuja 1ª fase 
ainda se encontrava longe da conclusão, rondava já os 39 330 000$00 (Arquivo 
CMVFX – Proc. FU-79-021).  

Entretanto, o núcleo murado que continha o património histórico permanecia 
propriedade privada e em constante processo de degradação. Como tal, a 
administração do concelho decide adquirir a propriedade em 1979 e inicia um 
conjunto de medidas para proceder à recuperação do património e posterior 
integração nas dinâmicas suburbanas que se faziam antever pelo projeto de 
urbanização.  
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Em 1980, o desenvolvimento da urbanização é agora controlado pelo Arquiteto 
Pedro Arrabaça que apresenta o projeto de pormenor para cada lote a construir. 

As alterações no projeto, embora pequenas, continuaram a surgir até 1985 
(Arquivo CMVFX – Proc. FU-79-021). Isto, desconsiderando que os custos totais 
do projeto ultrapassavam já, em 1980, 85% do orçamento previsto para a 
construção das duas fases.  

A 1ª fase da Urbanização da Quinta da Piedade (Figura 4.11) apresenta então, 
um conjunto de edifícios em bloco, com conformações irregulares, e apresenta, 
sobretudo construções entre os 7 e os 12 pisos. O bairro é pensado para adquirir 
características residenciais ou mistas, apresentando  algumas unidades 
devidamente preparadas para acolher comércio no nível térreo.  

A proposta que caracteriza a 2ª fase da urbanização segue a mesma linha de 
pensamento que a sua predecessora. No entanto, um novo estudo de evolução 
demográfica (conduzido pela promotora da urbanização – Arquivo CMVFX – 
Proc. FU-79-021) fez prever um aumento a dez anos de 25 000 novos habitantes 
para a Póvoa de Santa Iria, contrariamente ao plano anterior, que apontava para 
um aumento máximo de 21 000. Este novo dado veio suscitar o problema do 
desfasamento entre o que o projeto previa e a realidade das necessidades, 
conduzindo a uma adaptação da proposta, dando maior relevância às 
consequências na infraestruturação e nas áreas de cedência previstas.  

Na década de 80, o Plano de Urbanização da Quinta da Piedade, agora com 
uma área total aumentada para 100 ha, enquadra a criação de 6 205 novos fogos 
habitacionais para a Póvoa de Santa Iria, destinados a albergar uma média de  
23 580 habitantes (uma família por fogo, com a dimensão média de 3.8 pessoas). 
Resultava deste plano uma densidade habitacional média (do conjunto das duas 
fases) de 222 hab/ha.    

Estes aspetos quantificáveis encontravam-se distribuídos entre as duas fases da 
seguinte forma (Figura 4.12): 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.12 – Análise 
comparativa de aspetos 
quantificáveis – 1ª e 2ª 
Fase de Urbanização.   (ha) 
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As habitações das duas fases, aparecem representadas nos desenhos de 
projeto, em 1980, segundo a figura 4.13.   

 

 

 

E, uma vez que o planeamento da urbanização se concentra apenas dentro dos 
limites de cada fase, a Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo vem, em Fevereiro de 87, criticar a falta de um plano de urbanização de 
caracter global, propondo a sua realização. Segundo esta entidade, se o projeto 
tivesse uma integração correta num plano global, poderia ser, posteriormente, 
usado como exemplo.  

A construção da urbanização sofreu de inúmero atrasos, e apenas em Maio de 
1990 é realizado o pedido de autorização para se iniciar a construção da 2ª fase 

FIGURA 4.13 – Proposta  
de desenvolvimento da 1ª 
e 2ª fase de Urbanização 
da Quinta da Piedade – 
1978/80.  
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da urbanização (Figura 4.14). O projeto geral desta nova fase foi revisto pelo 
Arquiteto Manuel Eduardo Palha Correia (representante da CMVFX), contudo as 
operações de loteamento apenas foram aprovadas em Janeiro de 93.  

É de salientar também que a emissão de contratos-promessa12 inicia-se em 
1990, rendendo, geralmente, entre um a dois milhões de contos por lote (Arquivo 
CMVFX – Proc. FU-79-021). Acredita-se que esta ação foi em muito 
fundamentada pelo elevado valor exagerado que os custos estavam a adquirir, 
que levara já a entidade promotora a apresentar lotes já construídos como 
garantias de empréstimo aos bancos. Em 1994, o alvará apontava como custo de 
obra o valor de 121 237 637$00, isto é, mais 103% que o valor inicial previsto.  

 

 
 

A figura 4.14, com base na proposta realizada em 1991, expõe a configuração 
definitiva encontrada para a 2ª fase da urbanização, e a figura 4.15, representa a 
configuração final das duas fases em conjunto.  

No final, a 2ª fase foi a que acabou por sofrer um maior número de alterações no 
plano inicial e, com uma área total inferior à inicialmente esperada (43.8 ha), 
passa a acolher 2 853 fogos, com uma densidade de 208 hab/há (mais 10 fogos,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Um contrato-promessa de compra e venda serve como uma garantia de que os 
promitentes vão realizar o negócio em definitivo. A sua realização geralmente pressupõe a  
entrega, ao proprietário, de uma parte da quantia acordada pelo imóvel, como sinal. 

FIGURA 4.14 – Proposta 
definitiva da 2ª fase da 
Urbanização da Quinta 
da Piedade – 1991.  
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em menos 0.9 ha de área disponível).  

Atualmente a quinta da piedade é um dos principais bairros da cidade da Póvoa 
de Sta Iria, marcado pela sua composição tripartida com o núcleo histórico e com 
a 1ª e a 2ª fase de urbanização.  

 

E embora a estratégia de implantação do edificado transmita a existência de 
muito espaço verde, de carácter público, a realidade é que esses espaços, 
deixados entre os edifícios, não possuem as características necessárias para 
serem considerados espaço público para usufruto da população. O projeto da 
urbanização acaba assim por pecar pela falta de consideração do espaço público 
durante o seu planeamento.  

FIGURA 4.15 – Proposta 
definitiva da Urbanização 
da Quinta da Piedade – 
1980/1991. 
!
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No entanto, nas últimas décadas, tem-se verificado a compactação do tecido 
urbano da cidade (Figura 4.16) e um esforço na qualificação do seu espaço 
público e da rede de transportes que a serve (Ramalho et al., 2011). Este tipo de 
investimento, aliado à introdução de pontos de comércio e serviços, visa a 
mitigação do efeito dormitório que, ainda hoje, se associa em larga escala à 
cidade e ao bairro.  

 
Um exemplo desta qualificação do espaço dá-se com a requalificação do núcleo 
da quinta que pertence agora à CMVFX.  

FIGURA 4.16 – Evolução 
do tecido urbano na 
Póvoa de Santa Iria entre 
2002 (1º ortofotomapa) e 
2015 (2º ortofotomapa). 
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Após a recuperação e restauro do edificado, no solar residencial da quinta são 
instalados um conjunto de equipamentos de interesse público, como a biblioteca 
municipal, a universidade sénior, uma galeria expositiva, uma cafetaria e salões 
destinados à realização de eventos e conferências. Nos jardins, abertos à fruição 
do público, existem vários espaços de lazer: um parque de merendas; um parque 
infantil; um anfiteatro ao ar livre; um campo de jogos; uma área de pinhal; e 
funciona ainda uma quinta pedagógica. Ainda dentro do perímetro murado, a 
quinta acolhe também um complexo de escolas, um complexo gimnodesportivo e 
um circuito de manutenção (Figura 4.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A quinta tenta assim criar um centro de lazer para a cidade, funcionando como 
rótula de ligação entre as duas fases da urbanização e procurando colmatar as 
necessidades de espaço público do projeto original.  

 

1. Pátio Interior 
2. Hortas Urbanas 
3. Palácio 
4. Olival 
5. Jardim do Buxo 
6. Parque dos Animais 
7. Pomar 
8. Viveiro/Estufas 
9. Zonas Apoio 
10.Hortas da Quinta 
11.Ermida da Nossa Sra 
da Piedade 
12.Jardim Histórico 
13.Lapa do Sr Morto 
14.Pinhal 
15.Igreja Nossa Sra da 
Piedade 
16.Oratório S. Jerónimo 
17.Parque Público 

FIGURA 4.17  –   Mapa   de  
orientação, para o visitante 
da   Quinta   Municipal   da 
Piedade. 
!
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O entendimento de um dado território (sub)urbano, segundo a ótica da sua 
formação, impõe o conhecimento das diversas dinâmicas territoriais e lógicas 
(programáticas e morfológicas) que lhe estão subjacentes. Dessa forma, 
considera-se adequado proceder a uma seleção de categorias-chave, que 
permitam fundamentar este entendimento territorial através das suas relações. 

Este conceito de análise, por intermédio do qual se possibilita a perceção da 
integração (ou não) de um dado tecido urbano na envolvente, revela-se ainda 
pouco explorado. E muito embora se tenha começado a manifestar, de forma 
mais relevante, na literatura existente do tema durante as ultimas décadas, as 
suas abordagens são muitas e muito variadas.  

As ferramentas de análise, disponíveis atualmente, possuem diferentes 
abordagens porque são criadas com objetivos diferentes. E considerando este 
aspeto, a presente avaliação toma como base um conjunto de métodos ( Smith et 
al. (1997); Ferreira et al. (2002);  Rodrigues (2013); Smet e Teller (2015)), que 
assentam a análise nos focos pretendidos: nas relações entre a forma, as 
dinâmicas integração socio-urbanas e a qualidade do ambiente urbano 
envolvente. 

Nesse sentido, e de forma concordante com as abordagens enunciadas, propõe-
se uma análise da integração formal para um conjunto habitacional assente em 
dois tipos de relações com a sua envolvente.   

O método escolhido para a classificação destas relações tem por objetivo facilitar 
uma apreensão clara e direta das conclusões que a análise inicial do material 
empírico permite alcançar. Este consiste na análise de sistemas de categorias 
pentagonais, onde para cada categoria são atribuídas classificações quantitativas 
a um conjunto pré-selecionado de critérios, resultando num gráfico 
compreensivo.     

 

 

 

 

FIGURA 4.18 – Organização 
hierárquica da análise. 

1 
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A presente análise desenvolve-se segundo dois aspetos estruturantes: as 
relações com a envolvente externa direta e as relações intraurbanas no território; 
e está organizada em três níveis, como apresentado na figura 4.18. 

 

06 QV0 .97 0 96 0 0 0B 0 4 0

“Um aglomerado habitacional é aqui definido como um conjunto de edifícios que 
compartilham características arquitetónicas e num determinado layout [desenho 
urbano]. Estes conjuntos podem ser descritos de acordo com diferentes escalas 

e atributos” (Tradução de Smet e Teller, 2015:7). 

 
Dito isto, e sendo o bairro da Quinta da Piedade um típico aglomerado 
habitacional suburbano, a análise deste conjunto inicia-se numa escala mais 
aproximada, com a classificação das relações de tensão que o seu perímetro 
estabelece com a sua envolvente direta.    

Estas relações podem ser descritas através de um conjunto de categorias 
alargado, mas para a presente investigação considera-se mais relevante a 
observação dos aspetos que se encontram ligados às categorias: da mobilidade; 
da acessibilidade; da tipologia; da imagem; e da morfologia.  

A justificação desta seleção encontra-se ligada à ideia defendida por Rossi 
(2001) de que as formas correspondem à maneira como a cidade se organiza, 
mas é essencialmente fundamentada pela estratégia de análise de Lynch (2008). 
O autor defende que a classificação conveniente das formas físicas deve ter por 
base a funcionalidade, o conforto dos habitantes e a imagem que estes formaram 
dessas mesmas formas. 

Para a análise deste aspeto estruturante, foram identificados dez critérios 
específicos para cada categoria (Figura 4.19), de acordo com o tema e com a 
relevância para o caso da urbanização em estudo, de modo a classificar 
adequadamente a sua relação com a envolvente externa.  

E para uma simplificação desta classificação, assume-se que as categorias 
possuem todas o mesmo peso na influência destas relações. Como tal, a 
avaliação de cada uma das categorias pode variar entre 0 e 5 pontos (Figura 
4.19).  
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FIGURA 4.19 – Identificação 
dos critérios de análise e 
respetiva escala de classi-
ficação (relações com a 
envolvente externa direta). 
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Explicadas assim as bases da estratégia de análise que se propõe, procede-se 
com a sua aplicação prática ao contexto da Urbanização da Quinta da Piedade.  

As categorias são analisadas individualmente, e apresentando as devidas 
justificações, de modo a identificar claramente as principais fragilidades e/ou 
mais-valias que se pode encontrar no bairro.  
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Mobilidade 

Na sociedade urbana moderna, a mobilidade de pessoas para a realização de 
atividades quotidianas é inevitável. E cada vez mais, estas deslocações 
representam uma dinâmica complexa, com uma frequência diária em 
crescimento.  

A mobilidade urbana é mais do que mera circulação. Esta envolve o urbanismo e 
os modos de vida dos habitantes, e é definida como a capacidade individual de 
deslocação de um dado individuo (IMTT, 2011).  

Dito isto, este ponto tende a procurar a proximidade entre residentes e os bens e 
serviços essenciais e a caracterizar os caminhos disponíveis para os residentes. 

Numa situação ideal o bairro e a sua envolvente desfrutariam de uma rede de 
circulação pedestre contínua e abrangente, que permitisse uma circulação fluida 
e funcional entre os mesmos. Para isso: os atravessamentos da via deveriam 
estar bem colocados e visíveis; os passeios deveriam estar bem dimensionados, 
em bom estado de conservação, adaptados para utentes de mobilidade reduzida 
e sem obstáculos à circulação; e deveriam existir ligações boas ligações diretas 
ao centro do território promovendo a sua vivência.  

Seria desejável, ainda num cenário ideal, a presença de: várias alternativas de 
percursos pedestres otimizados, evitando um excesso de barreiras físicas 
intransponíveis (construídas ou naturais); um sistema de transportes públicos 
que ligasse os bairros não só à envolvente externa, mas também internamente; e 
de uma rede ciclável que promova uma circulação de proximidade sustentável e 
independente do uso do carro.   

E, como objetivo máximo, procura-se um território onde a população consiga, 
com pequenas deslocações a pé, aceder a um conjunto alargado de serviços e 
atividades comerciais. Um território onde se promovam o estreitar das relações 
de proximidade (típicas dos bairros) e um ambiente seguro para uma melhoria na 
qualidade de vida dos seus habitantes.   

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

O bairro da Quinta da Piedade, como apresenta o projeto (apresentado no 
subcapítulo 4.1.3), foi essencialmente desenhado para o carro, e como tal, os 
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caminhos pedonais não apresentam grande protagonismo no ambiente urbano. 
Entre conjuntos habitacionais, é frequente não existirem caminhos pedestres 
definidos. E mesmo quando os há, a ligação entre bairros não é fácil.  

Os atravessamentos pedestres, de difícil identificação, encontram-se muito 
espaçados entre si, e os passeios apresentam problemas pela falta de 
continuidade (Figura 4.20), uma vez que, por vezes, são interrompidos ou 
mesmo inexistentes em distâncias consideráveis. 

E como resposta à necessidade, vai surgindo um conjunto de caminhos 
improvisados (Figura 4.21) criados pela população.  

Mas a rede de passeios pedestres existente apresenta ainda outros problemas 
para além da falta de continuidade. Na sua grande maioria apresentam uma 
dimensão reduzida (largura) ou algum tipo de obstrução à circulação dos utentes, 
seja esta consequência de um estacionamento inadequado (Figura 4.22), de 
mobiliário urbano mal colocado, ou mesmo da vegetação (não cuidada). No 
entanto, a rede tende em apresentar um bom estado de conservação. 

Um outro tipo de barreira à circulação otimizada do peão é o desenho da 
construção que, pela sua complexidade e dimensão, dificulta atravessamentos 
diretos. As ligações pedestres às zonas públicas são as mais acessíveis e mais 
estruturadas, pois quanto maior o movimento das áreas, maior o cuidado 
atribuído às ligações com as habitações.  

A topografia da urbanização, por sua vez, representa outra condicionante 
negativa à mobilidade pedonal. O desnível das cotas, segundo uma inclinação 
acentuada, obriga a um esforço acrescido na circulação e acaba por não permitir 
a otimização dos percursos em geral, conduzindo a trajetos maiores e mais 
demorados (Figura 4.23).   

Considera-se então que é na ligação entre os diferentes bairros da Póvoa que o 
sistema de circulação pedestre existente apresenta falhas graves. Este interliga, 
essencialmente, as zonas centrais ou o interior dos conjuntos habitacionais, 
dificultando a mobilidade segura dos utentes pelo território.  

A segurança da urbanização é outro ponto interessante porque, se em torno das 
habitações a circulação é devidamente iluminada e de fácil vigilância, o mesmo 
não acontece nos novos caminhos improvisados que são utilizados. Estes são 
geralmente atravessamentos em terrenos baldios, de pouca movimentação, sem 
iluminação ou exposição, promovendo um sentimento de insegurança 
(principalmente durante o período noturno). 

FIGURA 4.21 –!Caminhos  im- 
provisados entre habitações. !

FIGURA 4.20 – Passeios 
pedestres sem continuidade.!

FIGURA 4.22 – Passeios 
pedestres estreitos e ocupa-
dos por estacionamentos 
abusivos.  !

FIGURA 4.23 – Transposição 
de desníveis topográficos 
entre habitações.!
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Atualmente, os percursos dos transportes públicos (neste caso os autocarros) 
são mais abrangentes; dispõem de várias paragens espaçadas pelo território, e 
fazem ligação à estação ferroviária, o que ajuda em muito as deslocações das 
pessoas, principalmente as mais idosas. E, embora não exista uma estrutura de 
percursos exclusiva para ciclistas, a rede viária permite a coexistência entre 
ciclistas e automobilistas, o que oferece outra alternativa (esta mais sustentável) 
para deslocações de curta distância. 

De um modo geral, o simulador do walkscore13, classifica a urbanização como 
somewhat walkable (Figura 4.24). Esta classificação é justificada pelo facto de 
que, recorrendo, apenas, a deslocações pedestres é possível o acesso ao 
pequeno comércio e a serviços, permitindo a realização de pequenas tarefas e 
satisfação das necessidades básicas.  

   

 

 

Classificação  

Com base na análise detalhada dos critérios escolhidos para esta categoria, foi 
realizada uma classificação, como mostra a figura 4.25.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Fonte: https://www.walkscore.com/ [Setembro 2015]!

FIGURA 4.24 – Resultados 
do Walk Score para a 
Urb. da Qta da Piedade. 

FIGURA 4.25 – 
Classificação  da   mobili- 
dade, no contexto da Urb. 
da Qta da Piedade. 



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!
!

| 89 
!

Esta categoria acaba assim classificada com uma pontuação muito baixa (1.75 
pontos), o que permite concluir que a mobilidade entre a Urbanização da Quinta 
da Piedade e a envolvente apresenta alguns problemas graves.  

Para simplificar a avaliação final do aspeto estruturante, a classificação da 
categoria é arredondada para 2 pontos (em 5), evitando as casas decimais.   

 

 

Acessibilidade 

A acessibilidade é definida pelo IMTT (2011) como uma facilidade oferecida às 
populações, que lhes permite chegar a um dado destino, da melhor maneira 
permitida pelas condicionantes do indivíduo. E segundo a CML, para melhorar a 
acessibilidade aos espaços (sub)urbanos, “o caminho tem forçosamente de 
passar por um novo equilíbrio entre acessibilidade e mobilidade, não 
diabolizando o automóvel (…) antes promovendo uma nova cultura urbana e a 
complementaridade entre os modos de transporte: dos motorizados aos não 
motorizados, dos públicos aos privados” (CML, 2005). 

Procura-se então, na busca por um cenário ideal, um território devidamente 
preparado para uma circulação motorizada eficiente e intuitiva que facilite a 
deslocação das pessoas.  

Considera-se que esta preparação deva passar, primeiramente, pela construção 
da uma infraestrutura física adequada. Para isso, esta deve apresentar: (pelo 
menos) dois pontos de acesso principais no território, de modo a permitir que o 
movimento de entrada/saída não se faça apenas num movimento cíclico, 
sobrecarregando uma única porta; e ainda uma hierarquia clara na estrutura 
viária, onde os níveis sejam devidamente dimensionados e relacionados entre si, 
criando corredores de distribuição adequados às várias zonas do território.  

Mas para garantir o bom funcionamento da infraestrutura esta deve encontrar-se 
em bom estado e ser dotada de áreas de estacionamento.  

E porque a acessibilidade não depende exclusivamente do uso do carro, o 
território deve ter capacidade de oferecer à população, alternativas de 
transportes públicos com destinos variados, para ajudar à sua deslocação.  

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

Existe, claramente, uma hierarquia viária presente na área em estudo, e a EN10 
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representa o esqueleto da estrutura de acessibilidades, havendo no entanto 
outras vias secundárias (de 3º e 4º nível) que servem de recurso, normalmente 
de menor qualidade. A EN10 constitui também uma das duas principais entradas 
na urbanização (sendo a segunda a Av D. Vicente Afonso Valente).  

Os corredores de distribuição, com destino ao centro, encontram-se bem 
desenhados e mostram-se soluções bastante funcionais. Contudo, e sendo a 
circulação da área mais voltada para fora do que para o centro, estes não se 
encontram preparados para uma grande afluência de veículos, num mesmo 
período de tempo.  

 
Por sua vez, a rede de acesso às habitações não é funcional. A circulação 
automóvel é difícil e morosa, pois a opção é descarregar todo o tráfego na EN 
10, sobrecarregando-a, e prosseguir daí para o destino pretendido (Figuras 4.26 
e 4.27). Como resultado, as diferenças entre os períodos de hora de ponta e os 
restantes geram tempos de deslocação muito diferentes para um mesmo 
percurso (Figura 4.28).  

 

 

 
 

 

 
 

O tráfego é essencialmente protagonizado pelo automóvel, uma vez que o 
veículo particular é o principal modo de deslocação. Contudo a circulação de 
transportes rodoviários públicos e de veículos de prestação de serviços 
(transporte de mercadorias, entre outros) também têm alguma expressão no 
fluxo diário de circulação.    

A urbanização foi desenhada, tendo em vista a circulação automóvel (exemplo 
da figura 4.29) e, como tal, não se revelam grandes restrições à utilização do 

FIGURA 4.27 – Tráfego 
denso na EN10 durante 
horas de ponta – 9.00!

FIGURA 4.26 – Tráfego 
denso nas ligações à 
EN10 durante horas de 
ponta – 9.00h!

FIGURA 4.29 – Av D. 
Vicente Afonso Valente!

FIGURA 4.28 – Tráfego 
viário habitual, segundo 
o Google Maps: na 
esquerda em horas de 
ponta e à direita nos 
restantes períodos 

LENTO  
RÁPIDO 
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 carro. As principais vias de comunicação, entre a urbanização e a envolvente, 
são de facto, primariamente, pensadas para o veículo motorizado.  

No geral, estas vias são bem dimensionadas (largas), contudo não se encontram 
totalmente em bom estado de conservação, apresentando geralmente algum tipo 
de fenda ou de retalho na pavimentação.  

A hierarquia viária cria um conjunto de cruzamentos e nós na rede, e, neste caso, 
a sua resolução passa, em grande parte, pela introdução de rotundas (Figura 
4.30). Estas permitem regrar o trânsito, mantendo uma circulação fluida, contudo, 
existem exceções, como as ligações à EN 10, que tendem a ser semaforizadas 
para diminuir os riscos que advêm de uma maior afluência de utentes.  

O estacionamento, na área em questão, encontra-se bastante adequado em 
termos quantitativos e no dimensionamento dos mesmos. Existem áreas de 
estacionamento junto das habitações (em pequenas praças – Figura 4.31) e nas 
principais vias de circulação (com estacionamento em ambos os lados da via, em 
paralelo ou em espinha).   

Atualmente, ao nível dos transportes públicos, existe uma rede bem estruturada. 
A rede rodoviária, embora não possua um conjunto de destinos alargados e 
peque, por vezes, pela duração dos percursos, dispõe de várias paragens, 
devidamente espaçadas no território (Figura 4.32). No entanto, o transporte 
ferroviário continua a ser a opção de eleição dos utentes.   

Conclui-se, desta forma, que a articulação da urbanização com a envolvente não 
é perfeita. A sua aridez interna – funcional, cívica, … – resulta, entre outras 
consequências, na expulsão diária dos seus habitantes por razões de trabalho ou 
estudo. E é a forma dessa expulsão que aqui assume relevância, pois é este 
processo de deslocação, através do recurso à viatura particular e dos transportes 
públicos, que permite classificar as acessibilidades da área.  

A situação atual resulta da inalteração das infraestruturas, mantendo-as 
indiferentes às ligações com os novos espaços construídos, e permitindo esta 
tendência para a circulação motorizada. 

 

Classificação  

Depois desta análise detalhada aos critérios escolhidos, a acessibilidade 
apresenta uma classificação bastante positiva (3.50 pontos), resultado de um 
plano urbanístico virado para a circulação automóvel.  

FIGURA 4.31 – Exemplo de 
um parque de estaciona-
mento entre habitações !

FIGURA 4.32 – Serviço de 
transporte público realizado 
pela Rodoviária de Lisboa - 
RL !

FIGURA 4.30 – Exemplo de 
uma rotunda na Av D. 
Vicente Afonso Valente.!
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Para simplificar a avaliação final do aspeto estruturante, a classificação da 
categoria é arredondada para 4 pontos (em 5), evitando as casas decimais.   

 

 

Tipologia  

A análise tipológica, em arquitetura, destina-se à caracterização de diversos 
aspetos que possam identificar algum tipo de padrão do edificado, não apenas à 
descrição da natureza do imóvel ou ao seu número de divisões.  

Este tipo de observação é comum em estudos por categorizações, como a 
presente investigação, e tem por objetivo identificar as semelhanças e diferenças 
entre uma dada área e a sua envolvente, ajudando, com isso, na leitura das 
relações entre ambas as áreas.  

Num território ideal, e no que diz respeito à tipologia da construção, não devem 
ser promovidas grandes áreas de construção monofuncionais, pois estas acabam 
por perder qualidade. Os espaços devem possuir uma diversidade de 
infraestruturas (equipamentos de apoio à população, comércio e serviços) em 
complemento à função habitacional, uma vez que: quanto maior a diversidade, 
melhor a qualidade de vida da população dessas áreas. Isto acontece porque 
existe uma maior probabilidade de, dentro da área de residência, se conseguir 
satisfazer necessidades da população.   

Os edifícios devem possuir alguma coerência entre si, partilhando, por exemplo, 
características de construção e linhas de cércea, de modo a criar alguma 
harmonia estética. E devem também ser implantados na malha urbana segundo 
algum tipo de padrão identificável.  A sua tipologia pode ainda influenciar 

FIGURA 4.33 – 
Classificação  da  acessi-
bilidade,  no  contexto  da 
Urb.  da Qta da  Piedade. 
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positivamente o conforto dos residentes através de um escala de construção 
humanizada, pela existência de exemplares característicos (que para além de 
funcionais possam quebrar a monotonia), ou ainda pela possibilidade de 
personalização do espaço privado (que aumenta o sentimento de pertença).   

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

A Urb. da Qta da Piedade apresenta uma malha livre, de implantação linear, com 
um desenho orgânico. Na sua envolvente é possível encontrar conjuntos 
habitacionais com malhas de natureza semelhante, mas também é possível 
encontrar malhas não reticuladas orgânicas, resultado de uma expansão não 
planeada (como o bairro da Póvoa Velha) e malhas reticuladas de quarteirão não 
regular (como a Urb. Das Pretas do Morgado). 

A construção da urbanização teve lugar entre as décadas de 80 e 90. Período 
em que correu também a construção de cerca de 59% do total do edificado na 
envolvente (INE). O que atribui, tanto ao edificado da urbanização como ao da 
sua envolvente, sensivelmente a mesma idade (entre 20 a 35 anos). Pode ainda 
identificar-se, no complexo habitacional da cidade, um pequeno conjunto de 
edifícios anteriores a 1980 (18% do total). Sendo os restantes edifícios de 
construção contemporânea (valores do INE relativos a 2000-2011).        

Na estrutura edificada, os imóveis disponíveis são predominantemente 
residenciais. E em média os edifícios da urbanização, em forma de banda ou 
torre (Figuras 4.34 e 4.35), têm entre 7 a 12 pisos e são construídos sobre uma 
estrutura de betão (CMVFX). A partilha de algumas de características com a 
envolvente, como a implantação e o tipo de construção, é frequente, variando no 
entanto a forma dos edifícios e no seu número de pisos (Figura 4.36).  
 
 

FIGURA 4.34 – Edifício em 
banda da 1ª fase da Urb. Qta 
da Piedade!

FIGURA 4.35 – Edifício em 
torre da 1ª fase da Urb. Qta 
da Piedade !

FIGURA 4.36 –  
Semelhanças entre a im-
plantação   do  edificado 
da urbanização e da  en-
volvente.  
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E muito embora a área seja caracterizada pela construção em altura, tendo os 
edifícios uma média de 25 a 30 m de altura, a sua implantação com grandes 
áreas livres em redor do edificado confere à área uma certa harmonia, numa 
escala algo agigantada (Figura 4.37). A relação de escala entre a envolvente e a 
urbanização representa uma quebra marcante na paisagem urbana, pois o 
desnível do terreno e o número elevado de pisos nos edifícios vêm causar algum 
desconforto em oposição às zonas de construção baixa (Figura 4.38). 

 
 

Na urbanização, o espaço privado ao nível do solo quase não existe, à exceção 
de alguns quintais ou pequenas serventias nas zonas de construção baixa, como 
tal a apropriação do espaço ao nível da rua, por parte dos residentes, é quase 
inexistente. A possibilidade personalização do espaço privado exterior não existe.  

Quer a urbanização, quer a sua envolvente são territórios caracterizado pela 
predominância da função residencial. E o facto de, em alguns casos, os edifícios 
conterem outra função, que não apenas a residencial, explica-se pela presença 
de pequenos espaços comerciais, ou de serviços, nos pisos térreos, para apoio à 
população. Os espaços públicos característicos são muito poucos. Existe a 
Quinta da Piedade mas, no geral, a área é um tanto ou quanto descaracterizada, 
sem um notório sentido de lugar.  

No âmbito da educação a área encontra-se bem servida, com equipamentos para 
os vários níveis de ensino, localizados essencialmente no centro. Possui também 
pequenos estabelecimentos de apoio (centros de explicação e de atividades 
livres) espalhados no território.  

Na área do lazer existem várias opções, tanto interiores como ao ar livre, 
destinadas à prática de desporto ao entretenimento infantil (parques infantis). No 
entanto, no que toca a outro tipo de programas, como idas ao teatro, a museus, 
bares (entre outros), as opções nas proximidades são mínimas. 

A urbanização não dispõe de grandes superfícies comerciais, à exceção de 
alguns supermercados, nem de uma grande variedade de serviços. O comércio 
existente na área é pouco e, geralmente, de pequenas dimensões (Figura 4.39), 

FIGURA 4.37 – Ambiente 
urbano na Av. Ernest Solvay!

FIGURA 4.39 – Existência de 
comércio nos pisos térreos 
dos edifícios da urbanização !

FIGURA 4.38 – Vista da Póvoa 
de Santa Iria (de noroeste -  
Monte Serves). !
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FIGURA 4.40 –  Classificação   
da tipologia,  no contexto da 
Urb. da Qta da Piedade. 

já os serviços são apenas os considerados essenciais para um apoio apropriado 
à população (oficinas, agências bancárias,…). 

Sente-se ainda a presença, tímida, de infraestruturas de apoio à população como 
farmácias ou o quartel dos bombeiros, mas no geral, denota-se alguma aridez 
funcional. E embora existam 19 associações na freguesia da Póvoa, metade das 
quais fundadas nos últimos 20 anos14, a sua presença não é muito sentida na 
comunidade.  

 

Classificação  

A análise dos critérios para esta categoria apresentou os seguintes resultados 
(Figura 4.40): 
 

E, tendo em conta as suas justificações, pode concluir-se que a urbanização tem 
falta de oportunidades de emprego e exibe uma certa aridez funcional, o que 
fomenta a imagem de área bairro dormitório. Desde modo, considera-se 
apropriada a classificação de 3 pontos atribuída a esta categoria.  

 

Imagem/Estética 

As primeiras impressões de um indivíduo sobre qualquer objeto urbano são 
geralmente o resultado da imagem que este consegue percecionar do mesmo.  

 
Com base nesta análise, este território, pouco diversificado e sem uma 
identidade característica, aparece classificado com 3 pontos, revelando que a 
falta de equipamentos e de espaços característicos tem um grande impacto no 
bom funcionamento de um lugar.  

 

Imagem/Estética 

As primeiras impressões de um indivíduo sobre qualquer objeto urbano são 
geralmente o resultado da imagem que este consegue percecionar do mesmo. 
Este tipo de aspetos, que se mostra muito importante na descrição de uma 
imagem, clara e distinta, para um dado local, atribuem geralmente uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!http://associativismo.cmvfxira.com/index.php/associacoes/associacoesFporF
freguesia/povoaFdeFsantaFiriaFforteFdaFcasa/povoaFdeFsantaFiria!
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complexidade acrescida à analise. Isto acontece porque tais aspetos não são 
facilmente dissociados uns dos outros, no momento da análise, e porque 
acarretam também uma certa subjetividade na caracterização.  

A imagem ideal é um conceito difícil de expressar. No entanto, é comum a 
associação de uma boa imagem a espaços urbanos cuidados, que mostrem em 
bom estado de conservação e manutenção (tanto do edificado como do 
mobiliário urbano), que possuam uma boa iluminação (diurna e noturna), que no 
geral transmitam um sentimento de segurança aos morados e visitantes. Este 
sentimento de segurança, e de conforto, transfere-se, depois, da imagem para o 
espaço e acaba por promover uma maior vivência do espaço, pela 
movimentação das pessoas.  

O espaço deve ainda apresentar uma imagem dinâmica, não só pela 
movimentação das pessoas, mas pela relação do edificado. Uma composição 
arquitetónica com traços distintos e com pontos marcantes deve contribuir para a 
orientação sensorial das pessoas e ainda para a heterogeneidade das vistas 
disponíveis, controlando a permeabilidade do território.    

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

A urbanização apresenta uma coerência funcional bastante sólida, conferida pela 
presença esmagadora da habitação, prolongada pela monotonia estética (Figura 
4.41) só algo atenuada pela variação da tipologia – torre/banda – e da sua 
distribuição espacial.  

A configuração arquitetónica do edificado não apresenta traços distintos. Os 
alçados dos edifícios são desenhados pelas mesmas linhas retas (que se vão 
alternando entre a acentuação da horizontalidade e da verticalidade) e fazem 
também uso da mesma paleta de cores. Quanto ao estado de conservação dos 
mesmos, considera-se um estado razoável, pois, embora alguns edifícios 
estejam presentemente a ser alvo de intervenções, podem ser encontrados 
vários casos de negligência no aspeto estético do edificado e de marginalização 
da propriedade (Figura 4.42). A volumetria do edificado acaba por constituir uma 
significativa barreira à permeabilidade física e visual, gerando uma sensação de 
claustrofobia urbana (Figura 4.43). Este distanciamento conduz à ideia de um 
espaço dominantemente introvertido, virado para si próprio, não promovendo 
uma verdadeira animação urbana.  

Os próprios espaços de estada espalhados ao longo das vias não representam  

FIGURA 4.43 – Vista a sul, a 
partir de uma das galerias do 
edificado na Av D. Vicente 
Afonso Valente !

FIGURA 4.41 – Ambiente 
urbano da 1ª fase da Urb. da 
Qta da Piedade  !

FIGURA 4.42 – Estados de 
conservação do edificado!
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FIGURA 4.44  –  Classificação   
da Imagem,  no contexto da 
Urb. da Qta da Piedade. 

grande atividade ao utilizador. O mobiliário urbano, embora não sendo velho, 
apresenta algumas marcas de deterioração e encontra-se mal localizado, 
aumentando a sensação de desconforto do espaço. Ainda ao nível das ligações 
internas entre os bairros são frequentes os atravessamentos que obrigam à 
passagem por terrenos vazios ou expectantes. Este facto contribui, aliado à 
pouca exposição desses caminhos e à fraca iluminação durante o período 
noturno, para a existência de um sentimento de insegurança por parte dos 
utilizadores.     

 

Classificação  

Depois de uma análise detalhada dos critérios, a classificação apropriada foi a 
seguinte (Figura 4.44):   

 

Concluindo, a área, no geral, apresenta uma forte coerência no conjunto: é 
monótona, homogénea e surge muito virada para o seu interior; mas, como não 
apresenta quase pontos marcantes nenhuns, torna-se comum e dificulta a 
orientação sensorial dos seus visitantes. Aspetos que justificam a classificação 
da categoria em apenas 2 pontos.  

 

Morfologia 

De acordo com o conceito de morfologia urbana adotado, esta análise não se 
foca apenas no desenho geral da forma urbana, abordando também as 
transformações dos elementos morfológicos e as relações que estes geram entre 
si.  

Numa situação ideal o bairro e a sua envolvente encontrar-se-iam integrados 
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numa malha urbana coerente, com um desenho equilibrado e com contornos 
bem definidos. Permitindo, assim, a identificação de bairros (através das sua 
formas e características), dos principais pontos de entrada, da existência (ou 
não) de barreiras físicas, ou naturais, e dos seus impactos nessa mesma malha.  

É ainda considerado desejável, para uma leitura clara do tecido, que a relação 
entre o espaço público e privado não permita a ambiguidade e que exista uma 
hierarquia de espaços bem definida.    

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

Uma vez que a volumetria foi analisada na categoria anterior, esta categoria 
centra-se na leitura de uma planta de localização (Figura 4.45).  

 

O desenho da urbanização, em conjunto com o desenho da restante cidade, 
compõe um conjunto equilibrado. Num sistema de distribuição quase que radial, 
partindo da Quinta da Piedade, os aglomerados habitacionais aparecem 
proporcionalmente bem distribuídos e os seus blocos remetem para áreas de 
implantação similares, conferindo assim ao desenho uma certa harmonia 
compositiva.  

FIGURA 4.45 – Planta de 
localização da Póvoa de 
Santa Iria. 
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Tanto na urbanização como em grande parte da sua envolvente, a ideia de 
quarteirão tradicional (de contornos regulares) não se aplica (Figura 4.45), uma 
vez que o desenho  urbano adotou uma estrutura orgânica de implantação livre. 
As características formais apresentadas pela planta, permitem a identificação do 
desenho aproximado dos limites de várias partes distintas, no entanto, neste 
conjunto de partes não é possível identificar, por si só, uma hierarquia de 
espaços explicita, que permita distinguir as áreas de maior e menor relevo.  

Ainda com base na planta (Figura 4.45), a composição formal da área em estudo 
conduz a uma leitura ambígua das fronteiras entre o espaço público e privado. 
Ao contrário do que acontece nos casos com malha tradicional, onde essa 
fronteira é bem definida pelos limites do quarteirão. No presente caso, o espaço 
privado acaba por ser o interior do edifício, remetendo de certa forma para o 
conceito das unidades habitacionais de Corbusier, onde o espaço exterior, não 
limitado fisicamente, assume o papel de espaço público. Mas na realidade, este 
espaço exterior, pela fluidez que apresenta, acaba por ser de todos e de ninguém 
ao mesmo tempo, não existindo um sentimento apropriação dos moradores.  

Ao nível da estrutura, como descrito em categorias anteriores, a urbanização e a 
envolvente apresentam maioritariamente uma estrutura orgânica, com uma 
malha livre, não compacta, que não apresenta relações de  continuidade (Figura 
4.46). Contudo, à medida que o afastamento dos limites da urbanização 
aumenta, começa a surgir, na envolvente, uma maior coerência na malha urbana 
(com uma influência ortogonal).  

Este sentimento de descontinuidade da malha é também influenciado pela!

transição! entre áreas de diferentes densidades habitacionais dentro território. 

Estas transições são, geralmente, bruscas, desconsiderando o seu impacto na 
paisagem urbana, e consistem apenas num maior afastamento entre os 
conjuntos habitacionais, como que uma tentativa de atenuar o choque (Figura 
3.47). Contribuindo assim para um isolamento de pequenas áreas contradizendo 
a ideia de uma malha contínua.   

No que diz respeito aos principais pontos de entrada e saída da urbanização, 
surgem evidenciados em planta (Figura 4.46) pela expressão da rede viária, e 
pode identificar-se: a sul, a Av Ernest Solvay a ligar a EN10 à Av D. Vicente 
Afonso Valente; e a noroeste, a R. da Quinta da Piedade, a ligar Vialonga à Av D. 
Vicente Afonso Valente, no centro da Póvoa de Santa Iria. 

Por fim, resta ainda salientar que as áreas destinadas ao estacionamento 
automóvel são também facilmente identificáveis no desenho em planta, uma  vez  

FIGURA 4.47 – Contraste entre 
densidades habitacionais 
diferentes.  !

FIGURA 4.46 – Mapa de 
cheios e vazios da Póvoa de 
Santa Iria.!
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FIGURA 4.48 –  Classificação   
da morfologia,   no  contexto 
da Urb.  da Qta  da  Piedade. 

que aparecem, na sua maioria em pequenas praças, junto às habitações.     

 

Classificação  

A análise dos critérios para esta categoria resulta na seguinte classificação 
(Figura 4.48): 

 

No fundo a urbanização possui, nas duas fases, uma lógica semelhante no que 
toca à estratégia e morfologia urbana (denotando-se apenas uma maior 
regularização no desenho da segunda fase), partilhado uma forte influência 
modernista com o desenho da envolvente. Não significando isto que o resultado 
final seja um todo coeso, pelo contrário revela um território composto por um 
conjunto de peças distintas, aglomeradas como que por justaposição.   

Deste modo, na categoria da morfologia, às relações do caso de estudo com a 
envolvente foram atribuídos 3 pontos.   

 

0 6 9 9- 4 9

Após esta classificação das categorias selecionadas para a análise das relações 
que a urbanização desenvolve com a sua envolvente direta, é então possível 
retirar algumas conclusões.   

Na análise das relações entre caso de estudo e a sua envolvente exterior direta, 
a classificação obtida é uma tentativa de relativizar a realidade do caso de 
estudo, contudo, como apresenta a figura 4.49, está longe de representar um 
caso ideal.  
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FIGURA 4.49 –  Avaliação das 
relações entre a Urb. da Qta 
da Piedade e sua envolvente 
direta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
entanto, nem tudo é mau. A Urbanização da Qta da Piedade foi pensada para o 
veículo motorizado e, como tal, a sua rede de acessibilidades apresenta uma boa 
classificação. A existência de problemas nesta área ocorre essencialmente nas 
horas de ponta, mas pode vir a ser revertida com intervenções na rede viária.   

Por outro lado, as categorias mais afetadas são a mobilidade e a imagem. E as 
consequências destes resultados são visíveis nas dificuldades sentidas em 
identificar uma comunidade sólida e participativa em contextos monótonos e 
rotineiros como este: onde as pessoas não se deslocam a pé; onde passam 
muitas horas fora de casa e da urbanização; onde, quando estão presentes, não 
saem de casa...  

No geral, as condições que existem. Atualmente, no território, não são suficientes 
para estabelecer boas relações com a sua envolvente. O território é formado por 
pequenas ilhas de edifícios residenciais, e não tem capacidade de satisfazer, de 
forma eficaz, as necessidades da população. Em vez de atrair as pessoas para 
um centro funcional e promover a circulação dentro do próprio território, este 
conjunto habitacional suburbano acaba expulsando-as para os centros urbanos 
mais próximos.  
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E se, antes se consideraram as relações dentro de um determinado lugar, é 
também agora necessária a consideração das relações desse lugar com a sua 
envolvente urbana, para uma melhor compreensão das dinâmicas urbanas que o 
caso de estudo protagoniza.  

O espaço intraurbano desenvolve-se sob um conjunto de dinâmicas particulares, 
em muito relacionadas com as deslocações de pessoas e com os efeitos de 
segregação. Esta ligação, entre estes diferentes pontos urbanos, é geralmente 
qualificada em função das condições de deslocamento das populações, sejam 
estas representativas de mão-de-obra (deslocações casa/trabalho) ou de 
consumo (deslocações casa/compras; casa/escola, casa/lazer...), e pelas causas 
desses deslocamentos, que podem ser voluntárias ou de natureza indispensável.   

Como tal, para os efeitos desta análise, foram selecionadas, as seguintes 
categorias de análise: centralidades; relações morfológicas; espaço público; 
governança ou gestão territorial; e efeitos de segregação.  

A estrutura da análise assume o mesmo sistema usado no aspeto estruturante 
anterior. Com exceção no número de critérios para cada categoria, que varia 
entre cinco e dez, de acordo com o tema e se este pode ou não permitir uma 
melhor análise se lidos os critérios de uma forma mais global (Figura 4.50).  

 

FIGURA 4.50 – Identificação 
dos critérios de análise e 
respetiva escala de classi-
ficação (relações intra-
urbanas) 
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Apresentadas as categorias e os respetivos critérios em análise, procede-se com 
a aplicação do método desenvolvido, ao contexto da Urbanização da Quinta da 
Piedade.  

0 0 N 64. QP9 O 4. O64 0 Z G LF HF JIHFHI  

Centralidades  

As centralidades consistem em nós da malha urbana, definidos pelos seus fluxos 
de circulação contínua (de consumidores, trabalhadores, automóveis, 
mercadorias, informações e ideias), que exercem o papel de fornecedor de 
serviços e comércios variados a um dado território.  

Para que um conjunto habitacional seja funcional e sustentável, não se pode 
considerar apenas a necessidade de alojamento, porque essa vem implícita no 
conceito de zona residencial. O importante, para garantir a qualidade de uma 
área residencial, é a qualidade da oferta, aos moradores, do conjunto 
diversificado de valências e serviços de proximidade, cujo objetivo seja facilitar o 
quotidiano e melhorar a qualidade de vida dos seus residentes e visitantes.    

A presença das centralidades deve ser sentida em localizações estratégicas, 
contribuindo para a criação de uma rede de pontos marcantes que, ao mesmo 
tempo que cumpre a sua função, estimula o fortalecimento de uma identidade 
cultural. Considera-se que este tipo de dinâmicas é desejável, pois promove a 
atratividade do local.  

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

No que diz respeito à localização de centralidades, o projeto da urbanização não 
salvaguardou, aquando da sua realização, espaços próprios para este tipo de 
estruturas de apoio à comunidade. Estas foram surgindo, acompanhando as 
necessidades (e possibilidades), e acabam por se integrar na malha da cidade 
como unidades funcionais isoladas.    

A urbanização tem vindo, gradualmente a reforçar o seu corpo de equipamentos 
e serviços de apoio à comunidade. Contudo, a infraestrutura de equipamentos 
em si, mesmo satisfazendo consideravelmente as necessidades coletivas, não se 
encontra devidamente integrada e não conduz à promoção da vida urbana. Já os 
espaços destinados a atividades comerciais revelam claramente ter feito parte do 
plano da urbanização, uma vez que tendem a formar, no interior da mesma, uma 
espécie de rede, ligada pelo piso térreo do edificado.  
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No entanto, esta infraestrutura de equipamentos, de que se fala, não é muito 
diversificada, apresentando essencialmente de pequeno comércio de bairro 
(cafés, bares, mercearias, lojas de conveniência, …), de estabelecimentos de 
ensino (ou relacionados) e de equipamentos ligados à prática desportiva. O 
mesmo acontece ao nível dos serviços, dispondo, na sua maioria, de centros 
ligados aos cuidados de saúde, agências bancárias, equipamentos ligados à 
segurança pública e algumas oficinas.  

Mas o tipo de serviço que é prestado à população é insuficiente e não consegue 
suportar as necessidades dos seus habitantes. A oferta de emprego na área é 
pouca e condiciona a população. O mesmo se pode afirmar do tipo de serviço 
que é oferecido, uma vez que, por exemplo, para uma consulta de 
especialidades o utente tem de sair da sua área de residência. Esta ausência de 
centralidade no território força, assim, a realização de deslocações constantes 
para a envolvente, em busca de oportunidades de trabalho e de serviços 
especializados. 

Também ao nível das atividades de lazer, o território apresenta alguma aridez. 
Os poucos espaços que permitem, aos moradores da urbanização, este tipo de 
atividade encontram-se concentrados na área da Quinta, e uma simples ida ao 
cinema, a um concerto ou a um museu, exige algum tipo de deslocação para os 
territórios envolventes. No fundo, o único espaço, âncora, que estimula a sua 
utilização, dentro e fora da comunidade é a Quinta Municipal d Piedade. Que 
atrai com um espaço museológico, com os seus jardins, com a Quinta 
pedagógica, mas também os equipamentos para a prática de desportiva, 
nomeadamente o complexo das piscinas municipais.   

A comunidade apresenta alguma forma de identidade, mas está debilitada e não 
se reproduz no quotidiano, uma vez que as pessoas não tiveram peso no 
processo de decisão e planeamento dos aspetos fundamentais que servem de 
auxiliares de construção a essa mesma identidade.  

Gera-se assim um conjunto de fatores que estimula uma falta de referência 
coletiva no território. Este fenómeno não é naturalmente exclusivo desta 
urbanização, e até parece ser uma condição muitas vezes observada da 
suburbanidade, contudo revela que este rótulo de área suburbana, que depende 
da envolvente, nunca foi descolado do território. E as deslocações constantes da 
população, em busca de serviços e de emprego vêm ainda acrescentar a este 
rótulo de suburbanidade o de cidade-dormitório. 
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FIGURA 4.51 –  Classificação   
das centralidades, no 
contexto da Urb.  da  Qta da 
Piedade. 

 

Classificação  

A análise dos critérios para esta categoria resulta na seguinte classificação 
(Figura 4.51): 

 

Com base na análise realizada e nos seus resultados negativos, pode afirmar-se 
como consequência desta ausência generalizada de centralidades que a área 
apresenta, esta não consegue produzir forças atrativas suficientes para balançar 
com as saídas diárias da maioria da população. Este território acaba assim por 
se definir negativamente através de uma dependência exagerada da envolvente 
urbana.  
 

 

Relações Morfológicas 

A cada novo desenho urbano, ou suburbano, é atribuída uma imagem que a 
descreve e define. Com base nesta ideia, esta categoria propõe dar a entender, 
em que medida é que esta imagem, que a Urb. da Quinta da Piedade assume no 
desenho da periferia, se integra com as restantes imagens produzidas pelos 
espaços envolventes.     

Procura-se, num bom exemplo destas relações, uma malha bem definida e 
coerente que apresente uma continuidade ao longo do território. Mas não basta 
um desenho integrado da construção para promover a continuidade, é também 
essencial a presença de um sistema de ligações viárias eficiente que conecte o 
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FIGURA 4.52 – Imagem da 
malha suburbana na faixa 
periférica entre Santa Iria da 
Azoia e Forte da Casa. 

território, e de um equilíbrio entre os aspetos compositivos que definem as 
volumetrias existentes.   

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

A periferia da AML foi sendo construída a pouco e pouco, em pequenas partes 
desagregadas, segundo impulsos e orientações próprias. Gerando, este 
fenómeno, com o passar do tempo, o efeito de manta de retalhos. E é esta a 
relação que a malha suburbana cria entre si na atualidade.  

O caso de estudo enquadra-se numa malha de implantação livre, de estrutura 
orgânica, que, por muito que não pareça integrada num todo, acaba por exibir 
alguma coerência com um sistema de irregularização, quase constante, também 
presente nas malhas envolventes (Figura 4.52).  

 

A compactação do território suburbano acaba, assim e apesar de tudo, por 
manter visível o desenho dos limites da maioria das partes, que pelas suas 
características particulares (densidades, formas, alturas, ...) criam zonas de 
rotura na continuidade do subúrbio. Estas roturas acabam apenas sendo 
contrariadas pelo sistema de ligações viárias, que, embora possa, também ele, 
ser um elemento fraturante, tem como principais funções o atravessamento e 
conexão do território, como é o caso da EN10 na área em estudo.  

No geral, a composição formal da urbanização expõe uma certa harmonia na 
composição da paisagem suburbana, uma vez que as marcas da existência e do 
confronto de zonas de densidades diferentes se admitem constantes ao longo 
desta faixa periférica (Figura 4.52), localizada junto à capital.   
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FIGURA 4.53 – Classificação 
das relações morfológicas, 
no contexto da Urb. da Qta 
da Piedade. 

 
Classificação  

Esta classificação resulta assim numa classificação de 3 pontos, como mostra a 
figura 4.53:  

 

 

 

 

 

 

 

De onde é possível retirar que, embora individualmente, estas partes que 
compõem a malha suburbana em questão não representem os melhores 
exemplos de produção urbanística, a relação que estas estabelecem entre si é 
coerente. No fundo, a imagem que o território, nesta faixa periférica, transmite é 
a de uma desintegração constante de pequenos aglomerados.  

 

Espaço Público  

Entende-se por espaço urbano, todo o espaço que seja destinado ao uso comum 
e por todos, e é entendido na arquitetura como o principal elemento conector 
entre os espaços privados. E sendo estes espaços destinados ao convívio e 
atividades coletivas, a sua análise ganha muita importância, na medida em que 
são estes que alimentam as relações de atratividade ou alienação de pessoas, 
consolidando ou dissolvendo a identidade da comunidade.  

Essencialmente procura-se, no território, uma rede de espaços públicos 
qualificados, de natureza variada, e devidamente estruturada, onde os espaços 
sejam acolhedores, seguros e confortáveis, pois, no fundo, o objetivo principal é 
promover dinâmicas sociais de ocupação dos mesmos.  

   Avaliação dos critérios para caso de estudo  

Ao comparar a proporção de espaço público com a área edificada da 
urbanização, esta mostra-se equilibrada. Mas a questão levanta-se com a 
qualidade desse espaço público, do espaço não destinado ao estacionamento 
automóvel, mas ao usufruto dos moradores.  
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Como espaço público qualificado pretende-se um espaço aberto de convívio, um 
espaço que permita reunir a comunidade, um espaço para as conversas com os 
amigos, para namorar, para apreciar o dia… O que não acontece na 
urbanização, onde excluindo as áreas de estacionamento, são apenas deixadas 
algumas pequenas clareiras, sem grande interesse e com uma presença tímida 
de mobiliário urbano, como espaços de estada (Figura 4.54).  

Estes espaços, existentes em proporções insuficientes, revelam, na verdade, ser 
mais espaços vazios ou de paragem temporária, para descansar depois de um 
passeio, não tendo dimensão, nem qualidade, suficientes para se estabelecerem 
como pontos de dinamização social do espaço suburbano.   

A urbanização, à exceção de uma praça (desenhada sobre um parque de 
estacionamento residencial – Figura 4.55) pouco movimentada, não produz 
muitos mais espaços qualificados (como praças ou parques) para as dinâmicas 
sociais. O ponto de referência para a dinamização social e cultural é, sem dúvida, 
a área da quinta municipal.  

O espaço da Quinta da Piedade, enquanto espaço âncora da urbanização, 
dispõe de várias propostas de ocupação: com campos de jogos, com espaços de 
estada, com espaços para caminhadas e passeios, com um parque de 
merendas… representando o único motor sério de dinamização da urbanização. 

Os espaços da Quinta apresentam um claro contraste com os outros pequenos 
espaços espalhados pela urbanização ao nível do seu estado de conservação. 
Por um lado, a Quinta apresenta um aspeto cuidado e conservado, com o 
mobiliário urbano limpo e preservado; por outro, os restantes exemplos, com 
mobiliário mal integrado no contexto, muitas vezes com problemas no pavimento 
e com aspeto mais negligenciado e menos acolhedor (Figuras 4.56 e 4.57).  

Ao nível da iluminação, é frequente que, nestes espaços, esta provenha do 
mesmo sistema de iluminação que ilumina a via, e, com a presença de 
vegetação, esta iluminação pode não ser a suficiente para tornar os espaços 
seguros, nem confortáveis, em ambiente noturno. Já a Quinta encontra-se 
encerrada durante o período noturno, não representado assim um problema ao 
nível da iluminação dos espaços.  

No geral, a presença arbórea e arbustiva é razoavelmente marcada por toda a 
urbanização. Mas faz falta uma estrutura de espaços verdes, como que um 
sistema de corredor, que confira a estes espaços uma maior continuidade. 
Presentemente, esta marca da vegetação é claramente sentida, mas não é 
devidamente usufruída por falta de espaços de estada adequados. As vias 

FIGURA 4.54 – Espaço de 
estada na rua Pe. Manuel 
Duarte. !

FIGURA 4.57 – Área de jardim 
na Av. Ernest Solvay.!

FIGURA 4.56 – Entrada norte 
da Quinta da Piedade.!

FIGURA 4.55 – Praça urbana 
na Av. D. Vicente Afonso 
Valente.!
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FIGURA 4.59 –   
Classificação do espaço 
público, no contexto da 
Urb. da Qta da Piedade. 

principais são também, por vezes, marcadas pela presença ritmada de pequenas 
árvores conferindo-lhes um ambiente agradável (Figura 4.58).  

Considera-se também, que o território não permite a identificação de um sistema 
hierárquico estruturante para os espaços públicos da urbanização. Quanto muito 
pode ser encontrada uma hegemonia liderada pela Quinta da Piedade e pelos 
seus jardins. Este contraste tão marcado acaba por ser ainda mais redutor dos 
restantes espaços, limitando as opções de escolha dos moradores ao espaço da 
Quinta. Não existe assim, a promoção de uma vivência do espaço público em 
geral que sirva de atrativo para o território, existe sim a promoção de um único 
ponto central.     

 
Classificação  

Depois de uma análise detalhada dos critérios, a classificação apropriada foi a 
seguinte (Figura 4.59):   

 
O estudo dos espaços públicos e da sua influência nas dinâmicas do território 
revela uma acentuada falta de espaços qualificados, numa distribuição mais 
homogénea pela área da urbanização. E a existência de um único espaço âncora 
para uma comunidade tão grande revela-se algo redutora, ao nível das 
dinâmicas sociais, como comprovam os 2 pontos atribuídos nesta categoria.   

 

Governança 

Esta categoria tem por objetivo compreender os métodos de gestão que são 
utilizados, no caso em estudo, para promoção e manutenção das condições de 
sustentabilidade e de desempenho funcional.  

FIGURA 4.58 – Ambiente 
sentido na Av. Ernest Solvay. !
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Deve existir um plano de intervenção que atue em contextos diversificados, e que 
partilhe princípios, valores e visões estratégicas com os territórios envolventes de 
modo a otimizar o resultado dessas intervenções, segundo uma visão global e 
coerente. A entidade gestora deve também trabalhar na promoção do 
investimento económico, social, cultural e ambiental com vista à obtenção de um 
território mais sustentável.  

E, num cenário ideal, a gestão territorial seria o resultado de uma parceria entre a 
entidade gestora e os cidadãos, uma vez que são estes que acabam por 
vivenciar o espaço, lindando com as consequências dessa gestão.   

 

Avaliação dos critérios para caso de estudo  

A área de estudo era anteriormente gerida pela junta de freguesia da Póvoa, no 
entanto, com as novas regras de agregação de freguesias, presentemente faz 
parte do domínio administrativo da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. 
Constituindo, desta forma, uma unidade conjunta que ganha poder concelhio 
(representando o maior polo demográfico do concelho) e uma nova visão coletiva 
do território. Esta união permite o uso de forças sinérgicas nas operações 
urbanísticas de modo a promover a integração entre ambos.  

Denota-se também que, muito embora seja necessária a existência de planos de 
ação urbanística e de estratégias globais (como o PROT, por exemplo), a sua 
implementação e cumprimento ainda não é totalmente incontornável, o que cria 
algumas na gestão urbana. 

Mas, no fundo, a gestão atual do território em estudo apresenta agora um 
potencial positivo, uma vez que se encontra enquadrada pela visão global do 
PROT-AML. Aparece também contemplada em planos de requalificação urbana 
promovidos pela CMVFX e dispõe de uma nova dinâmica com a freguesia 
vizinha do Forte da Casa.   

Presentemente, encontram-se em processo de análise as propostas de 
intervenção que venceram as recentes votações do Orçamento Participativo da 
CMVFX para 2015. Das propostas apresentadas, sete tinha a Póvoa de Santa 
Iria como alvo de intervenção15. Esta iniciativa do OP vem propor uma 
intervenção participativa e mostrar que as estratégias de governação do território 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Boletim Municipal, p.6 - http://issuu.com/cmvfx/docs/boletim6!
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FIGURA 4.60 –  Classificação 
da governança, no contexto 
da Urb. da Qta da Piedade. 

devem ser aprovadas, não apenas pela entidade gestora, mas também pelos 
cidadãos (informados e ativos).  

 

Classificação  

A análise dos critérios escolhidos para a categoria da governança resulta assim 
na seguinte classificação (Figura 4.60): 

 

É certo que parte dos problemas urbanos sentidos presentemente no território, 
são de facto culpa de uma entidade gestora de mão branda e com tendência à 
desresponsabilização, contudo, tendo o cenário mudado tão recentemente, vale 
a pena ressaltar o potencial (ainda não comprovado) da presente gestão.  

 

 

Segregação  

O território suburbano é também, por vezes, associado a problemas de natureza 
segregadora (como a desintegração social ou associações negativas ao 
território…), o que vem apenas contribuir para o aumento desses mesmos 
problemas, como uma de neve.  

O fenómeno da segregação urbana tem várias formas e várias causas: social, 
económica, zoneamento funcional, entre outras. E, de modo geral, o que se 
pretende com esta análise é entender se este fenómeno é sentido, nalguma 
destas formas, na urbanização, em relação à sua envolvente.  
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Avaliação dos critérios para caso de estudo  

A área em estudo não apresenta barreiras físicas marcantes e dispõe de uma 
boa rede de acessibilidade viária, o que, aliado à proximidade à capital, não se 
revela, à primeira vista, um fator de exclusão. Porém, ao observar que maioria 
das deslocações dos seus moradores é realizada com o apoio dos transportes 
públicos, então pode concluir-se que, no período noturno, os residentes correm o 
risco de ser excluídos das atividades e dos equipamentos de referência que se 
localizam na envolvente urbana, por não terem viatura própria. Voltando a 
suscitar a ideia de suburbanidade.  

Também a História acaba por funcionar aqui como um fator de risco, uma vez 
que a Póvoa tende a ser associada à indústria e pesca e, por consequência, às 
aos pescadores e às classes operárias. E mesmo não se distinguindo com a 
presença de urbanizações privadas de caris elitista, este aspeto de distinção das 
classes sociais de acordo com a atividade profissional e o seu rendimento 
económico é, sem dúvida, um dos mais penalizadores.  

A valorização do território deste conjunto habitacional é bastante dependente dos 
tipos de potencial investimento, e, focando-se este atualmente na produção 
habitacional e de complexos industriais, tanto no caso de estudo como no 
restante concelho, a área não apresenta níveis de valorização (monetária) muito 
elevados.  

Ao nível da segurança, a urbanização apresenta alguns problemas, destacando-
se negativamente na sua envolvente concelhia (O Mirante, 14-05-2015). A 
criminalidade do concelho reduziu, no entanto a freguesia da Póvoa apresenta 
um dos valores mais elevados, contribuindo para que se atribua um sentimento 
de insegurança ao lugar, resultando numa certa marginalização deste território.   

 

Classificação 

Este arranjo de variáveis não produz, de todo, um representante absoluto dos 
níveis de segregação que a área de estudo gera. No entanto, consegue revelar a 
relação de interdependência dos vários fatores. Assim sendo, e pelas suas 
associações a conotações negativas, e tendência para a distinção social, esta 
categoria acaba por ser classificada (Figura 4.61) em apenas 3 pontos. 
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FIGURA 4.61 – Classificação 
da segregação, no contexto 
da Urb. da Qta da Piedade. 

FIGURA 4.62 – Avaliação das 
relações intraurbanas do 
território da Urb. da Qta da 
Piedade 
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Após esta classificação das categorias selecionadas para esta análise, pode 
concluir-se que, de uma forma geral, as classificações obtidas revelam um 
cenário um tanto ou quanto desequilibrado, como é visível pela figura 4.62.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de, no espaço estudado, a freguesia trazer consigo uma significativa 
identidade e tradição (com a comunidade tradicional dos avieiros, por exemplo), 
a sua força foi-se diluindo no contexto contemporâneo, diminuindo o dinamismo e 
a atratividade local.   

Já no que diz respeito às relações intraurbanas do território, a classificação 
revela que os principais problemas da área de estudo se encontram nas 
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FIGURA 4.63 – Comparação 
entre a avaliação das 
relações com a envolvente 
exterior direta, da Urb. da 
Qta da Piedade, e das suas 
relações intraurbanas 

centralidades e no espaço público, ou melhor dizendo, na falta deles. Aliás, como 
é visível na figura 4.62.  

A categoria das centralidades acaba por ilustrar a ausência generalizada de 
forças atrativas, facilmente reconhecíveis pela comunidade residente, e justifica o 
uso da expressão, pouco desejável, ausência de centro cívico, na definição do 
território.  

Já a classificação da categoria de espaço público, permite concluir que o 
desenho urbano, do qual resultam as duas fases de construção da urbanização, 
limitou-se a pensar a disposição dos edifícios habitacionais seguindo um 
conjunto de princípios próprios, não garantindo a existência de espaços públicos 
de estadia nas pracetas criadas (apenas espaços de estacionamento). Também 
os equipamentos foram limitados a um mínimo. Factos que vêm contribuir para o 
aumento da dependência urbana da urbanização para com a sua envolvente 
externa.   

0160BP9 9- 0 9 0 6 9  

Em suma, a análise destes dois aspetos estruturantes permite agora, com o olhar 
sobre as classificações e as devidas análises, concluir que a Urbanização da 
Quinta da Piedade é uma área suburbana com características gerais um pouco 
abaixo do mínimo considerado desejável. E, embora as duas tenham 
classificações muito semelhantes, as relações intraurbanas do território relevam-
se um pouco mais penalizadoras nos resultados.   

Mas, no fundo, o que esta análise pretende, é contribuir para a identificação das 
prioridades de ação na diminuição dos problemas (ou de áreas de investigação) 
e também para a identificação das relações complementares que as categorias 
podem estabelecer entre si, que possam vir a oferecer melhores oportunidades 
de resolução.  

Olhe-se então para as avaliações lado a lado (Figura 4.63),  
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… e, de forma quase imediata,  pode identificar-se como principais pontos 
negativos: a mobilidade, a imagem, o espaço público e as centralidades; e como 
aspetos positivos: a acessibilidade e a governança.  

Com esta identificação dos pontos fortes e fracos da urbanização pode também, 
recorrendo-se a uma relação de complementaridade, assumir-se que: se se 
considerar que ao qualificar e alargar a rede de espaços públicos, se pode incluir 
um sistema de circulação pedonal complementar (que segundo a investigação já 
é improvisado pelos utilizadores) e, com apenas uma intervenção conjunta, é 
possível melhorar consideravelmente dois dos aspetos mais penalizadores da 
avaliação.     

Da mesma forma, as acessibilidades e a governança são os pontos melhor 
classificados, e constituem uma oportunidade para, com as intervenções certas, 
melhorar a questão das centralidades. O acesso à urbanização é adequado, não 
apresentando uma barreira ao fluxo de circulação das pessoas, o que é 
necessário é atrair as pessoas; dar-lhes uma razão para vivenciar o espaço e 
não apenas ocupá-lo. !
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Partindo da premissa inicial, de que os espaços urbanos e suburbanos surgem 
como o resultado da articulação entre os diferentes agentes e condicionantes, 
revelou-se indispensável à compreensão das formas de articulação do tecido 
suburbano, o estudo dos modelos de crescimento que lhe deram origem.  

De uma primeira fase desta investigação (mais direcionada ao enquadramento 
teórico do tema), considera-se ter surgido uma pesquisa inicial satisfatória na 
resposta aos objetivos iniciais: identificar relações entre o estudo da morfologia 
urbana, as formas de crescimento urbano e suburbano e exemplos de 
abordagens/aproximações ao território. 

De facto, este enquadramento teórico inicial permitiu criar uma relação entre 
conceitos e métodos de análise básicos e a sua evolução entre os séculos XIX e 
XXI. Tornou também possível, depois de uma abordagem às principais teorias e 
evoluções conceptuais, salientar a complexidade presente nos fenómenos 
territoriais associados a este novo tipo de paisagem urbana: um conjunto de 
fragmentos, partes explodidas de um todo a exibir características singulares e 
incoerentes. 

Na periferia da AML nasceu um conjunto de cidades, desprovidas de 
centralidades e de identidade, que, em vez de atrair a população e consolidar o 
seu território, repele-a. Conduzindo-a para os centros urbanos mais próximos, 
aumentando assim a sua dependência (perante os centros) e a desvalorização 
do próprio território suburbano. E ainda neste cenário, em que a complexidade é 
protagonista, foi possível, com a presente dissertação, descobrir uma 
multiplicidade de perspetivas e estratégias de análise para o fenómeno 
suburbano e para os seus elementos, o que contribui para o papel de destaque 
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que este tópico tem vindo a assumir, nas últimas décadas, na literatura da 
temática.  

O subúrbio é muitas vezes entendido como uma espécie de incubadora de 
problemas para o tecido urbano, contudo, crê-se que o aumento do 
conhecimento e da investigação, neste campo, vem oferecer um caminho para a, 
constante, procura de novas e melhores soluções. 

A pesquisa realizada permitiu a identificação das formas de crescimento urbano 
e suburbano e de diferentes tipos de abordagem perante os mesmos, como 
esperado nos objetivos iniciais, e mostra-se um suporte adequado para a 
apreensão de conclusões e de novos cenários urbanos. Em especial, no que diz 
respeito ao contexto urbano da AML.  

O território da AML revela-se, em muito, influenciado por uma estrutura fundiária 
em transformação e pelo fenómeno da urbanização das Quintas. Fenómeno este 
que, embora sendo ainda pouco explorado pela literatura, se considera ser 
bastante relevante na compreensão dos espaços suburbanos, onde a sua 
presença é mais marcada. A urbanização das Quintas pode seguir estratégias 
diferentes, mas tende, geralmente, a produzir, no seu conjunto, uma malha 
urbana entrosada, composta por fragmentos desarticulados da envolvente, 
contribuindo para um outro fenómeno: o da desarticulação suburbana.  

Mas o exercício de interpretar o espaço e as suas dinâmicas, como revela a base 
teórica e conceptual desta investigação, está longe de estar estabilizado ou 
completamente validado. As abordagens estudadas mostram uma tendência, ora 
para uma análise de aspetos genéricos, ora uma análise bastante específica, 
tornando difícil a interligação das mesmas. Considera-se igualmente difícil a 
escolha da abordagem apropriada para iniciar a análise (e favorecer a sua devida 
evolução), uma vez que esta não dá pistas, suficientemente claras, no sentido 
certo para o aprofundamento adequado da investigação. É essa a ideia que 
suporta a necessidade de apresentação de uma nova abordagem de análise 
inicial.  

Para esta segunda parte da dissertação, de índole mais aplicada, a ideia 
principal era a da criação de um sistema de análise inicial que, com base em 
alguns critérios específicos considerados transversais (como é o caso dos 
apresentados por Smith et al. (1997)), permitisse retirar conclusões da mesma 
natureza operacional que uma análise SWOT. E como resposta, realiza-se uma 
sistematização de um conjunto de fatores que se considera ter influência nas 
relações urbanas de um determinado caso de estudo.  
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Esta nova metodologia de análise passa por obter, numa visão geral sobre um 
caso de estudo, a identificação dos aspetos mais (e menos) negligenciados do 
espaço e os seus efeitos no cenário global do mesmo. Deste modo, perante os 
objetivos próprios de cada investigador, o entendimento do contexto geral e a 
escolha dos temas com potencial de aprofundamento torna-se mais clara.    

Contudo, a metodologia apresentada revela ser, hoje, apenas a experimentação 
de um processo ainda muito primitivo. A estratégia utilizada carece da produção 
de linhas-guia mais concretas para a análise dos critérios; de um sistema de 
classificação mais representativo do impacto que cada categoria detém no caso, 
evitando a atribuição do mesmo peso a categorias com impactos díspares; e 
necessitava também de um maior processo de maturação, de modo a testar a 
sua eficiência noutros casos de estudo, com intuito à otimização da qualidade 
dos seus os resultados.  

A aplicação desta análise ao caso de estudo, tal como está, permitiu concluir que 
a Urbanização da Quinta da Piedade é um caso típico de desintegração urbana 
no contexto suburbano da AML. A malha urbana da urbanização promove uma 
imagem negativa, de desintegração, mas é coerente. Nas relações que 
desenvolve com a envolvente apresenta uma forte dependência, consequência 
da ausência de centralidades e da incapacidade de satisfazer de forma eficaz as 
necessidades da população.  

Este tipo de realidade conduz a uma falta de interação entre os residentes e o 
território. Uma espécie de desprendimento afetivo que agrava o fenómeno da 
desintegração nestas áreas suburbanas. 

Desta análise, acaba também por sobressair uma outra conclusão: o território 
suburbano da AML não é tão caótico como a opinião geral o descreve. As 
periferias são vistas como espaços de experimentação urbana; onde o lado 
criativo dos projetos pode ser explorado sem grandes oposições. Mas, o certo é 
que na construção do subúrbio existem regras e elas são aplicadas. O problema 
está na incoerência com que, muitas vezes, é feita esta aplicação e interligação 
com a envolvente preexistente, pois é desta relação, que os espaços criam entre 
si, que vive o tecido urbano.   

De um modo geral, chegados ao fim deste processo de investigação, voltada 
para a leitura e análise dos tecidos suburbanos da AML, conclui-se que, muito 
embora esta investigação represente apenas mais uma peça na construção, 
ainda em curso, duma análise satisfatória, ela permite perceber tanto a 
simplicidade que presidiu à conceção do projeto de urbanização, como a própria 
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gestão do território municipal ao longo dos séculos XIX, XX e XXI no contexto da 
AML.  

Esta postura de simplicidade continua, hoje, a existir no momento de conceção 
de processos de intervenção suburbana, destinados a corrigir as 
disfuncionalidades existentes. As entidades gestoras, do território, revelam 
alguma preocupação com os problemas existentes, mas depois, as soluções 
propostas e os seus timings de aplicação, acabam por funcionar um pouco como 
umas gotas de água no deserto: rapidamente absorvidas pela aridez.      

A predominância da função residencial, a ausência de centralidades de 
referência e a escassez de emprego produtivo gerando movimentos diários 
centrípetos são talvez os traços mais claros desta simplicidade que afeta a 
periferia, nomeadamente esta que se analisou.  

Mas o que é mais grave, sem dúvida, é que cada dia que passa, após cada 
intervenção que se concretiza, a reversão dos subúrbios e a possibilidade de um 
novo começo, torna-se cada vez mais difícil. Todas as pequenas alterações 
realizadas e os arranjos localizados são como que medicação tópica: cujo 
objetivo não é tratar a doença, mas sim aliviar os sintomas mais incómodos. 
Ações vão roubando espaço à recuperação do território enquanto cidade. Torna-
se urgente, por isso, a realização de um diagnóstico mais correto das doenças do 
tecido urbano.  

No entanto, transformar os problemas em oportunidades, uma expressão muito 
utilizada em urbanismo atualmente, é mais fácil dito que feito. E, uma vez que no 
contexto contemporâneo, soluções radicais, como a apresentada por Le 

Corbusier em 1935 (La Ville Radieuse), não têm lugar, a cidade não tem outra 

alternativa senão continuar a ser o organismo vivo que tem vindo a ser, 
crescendo e adaptando-se com o passar do tempo. O conceito de tábua-rasa 
não é sustentável, e a concretizar-se viria trazer mais, e mais graves, problemas 
de integração que as atuais soluções.  

Considera-se então que o caminho para um tecido suburbano contínuo e 
devidamente integrado e funcional, como todos desejam, passa assim pela 
preparação, hoje, do plano certo para alcançar o futuro ideal de amanhã. E em 
seguida, pelo início da caminhada rumo ao destino pretendido, com pequenos 
passos ponderados, numa tentativa de influenciar, não só as dinâmicas de 
expansão da envolvente como também o pensamento dos planeadores de 
amanhã, a seguir o caminho traçado. E se o primeiro passo aqui sugerido já tem 
vindo a ser realizado (com os planos estratégicos da AML e com os PDM), é no 
segundo que se gera uma maior desconfiança.  
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E se é certo que os tempos mudam, o Homem evolui e as suas necessidades se 
alteram, será mesmo o caminho perfeito de que se fala, estático e perene? Não 
terá já a História provado que o choque e o confronto de ideias são tão 
constantes como a evolução no tempo? Talvez o futuro das periferias passe 
mesmo pelo abandonar da ideia de perfeição, e pela valorização destes 
pequenos passos tem busca de um futuro próximo de melhor qualidade.  
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ANEXOS 
 
 
 

 

ANEXO 1 – Fotografias da Póvoa de Santa Iria - 1978  
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/78-095 - (2) de 1-4 e 9-12 

ANEXO 2 – Normas de Construção para a Urb. Qta da Piedade - 1976 
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/78-095 - (6)  

ANEXO 3 – Memória Descritiva do Projeto da Urb. Qta da Piedade 
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/79-021 - (2) de 1-8 

ANEXO 4 – Planta de Apresentação Nº2 – 1976 – Escala 1/4000 
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/78-095 - (1) 

ANEXO 5 – Planta de Conjunto da 1ª e 2ª Fase – 1980 – Escala 1/4000  
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/78-095 - (5) 

ANEXO 6 – Planta de Localização – 1978 – Escala 1/4000  
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/78-095 - (2)  

ANEXO 7 – Planta de Apresentação da Urb. Qta da Piedade, 2ª Fase – 1991 – 
Escala 1/4000  

Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/79-021 - (3)  

ANEXO 8 – Alçados-Tipo  
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/78-095 - (17) 

ANEXO 9 – Perfis-Tipo  
Fonte: Dados do arquivo CMVFX: Processo FU/79-021 - (1) 

ANEXO 10 – Critérios de análise da forma física urbana  
Fonte: Smith et. al. (1997), Tabela 3 
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ANEXO 2 – Normas de Construção para a Urb. Qta da Piedade - 1976 
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ANEXO 3 – Memória Descritiva do Projeto da Urb. Qta da Piedade 



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

136 |   
! !



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

| 137 
!



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

138 |   
! !



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

| 139 
!



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

140 |   
! !



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

| 141 
!



0  4 02 QP9 - 0 .9 5 9 3 -4 .49 4 9 -W -49 0 64 -9 !
!

142 |   
! !



 ( ) ( ( ( ( ( !
!

| 143 
!

 ANEXO 4 – Planta de 
Apresentação Nº2 – 
1976 – Escala 1/4000 
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ANEXO 5 – Planta de 
Conjunto da 1ª e 2ª 
Fase – 1980 – Escala 
1/4000 





 ( ) ( ( ( ( ( !
!

| 147 
!

ANEXO 6 – Planta de 
Localização – 1978  
Escala 1/4000  
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ANEXO 7 – Planta de 
Apresentação da Urb. 
Qta da Piedade:  
2ª Fase – 1991  
Escala 1/4000 
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ANEXO 8 – Alçados-Tipo 
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ANEXO 9 – Perfis-Tipo 
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ANEXO 10 – Critérios de Análise da Forma Física Urbana – Smith et al. 1997 
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