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Lisboa começou com um porto e uma muralha, mas longe não estaria uma oliveira… 
 

JOÃO PAULO COTRIM – Para Além dos Olivais
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RESUMO  

 
Esta dissertação de mestrado tem como principal objetivo entender o contexto político-social em que surgiu o Modernismo e 

determinar quais os fatores que estiveram na sua génese, na perspetiva da Arquitetura Paisagista. Simultaneamente 

pretende fazer uma análise da expansão urbana da cidade de Lisboa, fazendo um estudo aprofundado sobre os primeiros 

bairros construídos segundo a corrente modernista. 

Com o objetivo de criar alojamento para a população mais necessitada da cidade de Lisboa, a Câmara Municipal planeou e 

desenvolveu os Bairros da Encarnação; Olivais-Norte e Olivais-Sul, empreendimentos urbanísticos de cariz exclusivamente 

social, contribuindo para a construção de uma “nova cidade”. Estes bairros sociais, pensados e construídos segundo o 

espírito da Carta de Atenas, são um dos melhores exemplos do Modernismo em Portugal. 

Os Olivais, considerados a “Joia do Regime”, tiveram o poder de juntar pela primeira vez em Portugal, Arquitetos e 

Arquitetos Paisagistas a “desenhar a cidade” de mãos dadas, representando um passo extraordinário no urbanismo 

Português.  
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ABSTRACT 

This thesis has as main objective to infer the context were Modernism emerged and what factors were in their genesis, from 

the perspective of Landscape Architecture. The case study to illustrate this theme will be the Bairros da Encarnação and 

Olivais. Simultaneously intends an analysis of the urban expansion of the city of Lisbon, making a detailed study of the first 

neighborhoods built according to the modernist current. 

With the goal of creating housing for the most needy population of the city of Lisbon, the CML has planned and developed 

the Bairro da Encarnação; Olivais-Norte and Olivais-Sul urban developments exclusively social-oriented. These housing 

estates, designed and built in the spirit of the Charter of Athens, is one of the best examples of Modernism in Portugal. 

The Olivais considered the "jewel of the regime" had the power to bring together, for the first time in Portugal, Architects and 

Landscape Architects' design the city "holding hands” an extraordinary step in Portuguese urbanism. 
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EXTENDED ABSTRACT 

This thesis has as main objective to infer the context were Modernism emerged and what factors were in their genesis, from 

the perspective of Landscape Architecture. The case study to illustrate this theme will be the Bairros da Encarnação and 

Olivais. 

Due to the urgency of building houses , after the 2nd World War and by age 70 , appeared at a pace never seen before in 

the new neighborhoods , new cities , and proceeded to the reconstruction of historical centers , finding in the " urban 

modern" the quick answers to the effective problems. Until the 2nd World War were used both forms of urbanism, the formal 

and modern , from the 50s is now used mainly modern urbanism . 

It was precisely after the war ended that Landscape Architects began developing his profession , first in the United States 

and Japan , and then a little across Europe extending parallel throughout the world . The need to build housing, coupled with 

new Modern ideals, Landscape Architects allowed to make their contribution to improving the quality of life , through the 

planning of new residential areas . 

Given the context of post-war architects Portuguese decided to organize themselves into groups, united by common ideals, 

conscious that only a collective work could be effective, working as a diffusing platform of the modern ideology. In Portugal 

only in 1940 were made accounts with modernity, when it proved necessary to resume social conscience deffended by 

modern design. 

The Olivais neighborhood came materialize the social housing program intended by the Government , under the rules of 

Decree-Law No. 42.454. The Master Plan of the City of Lisbon prepared under the direction of De Groër and Urbanization 

Plan designed by the Office of Urban Studies , determined the choice of an area in the east of the city near the industrial 

area for the construction of housing. The choice fell on Olivais and Chelas, in order to allow the population could housing 

near the workplace, since a large part of the population worked in the industrial east. The planning process of these two 

areas is a reflection of the programs used by public initiative in order to build the city . The Modern Movement influenced its 

urban and marked its urban tissues, whether it be by the application of its principles or simply for your review. 

The occupation of the Parish of Santa Maria dos Olivais started with the construction of the Bairro da Encarnação (1940), 

then the Olivais-Norte (1958) and Olivais-Sul (1960) Plan, carried to an insolation  of the Olivais-Velho nucleus and the 

consequent degradation process. This nucleus was the target of two interventions , the first in 1968 and second in 1986 . 
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INTRODUÇÃO  

Devido à urgência da construção de habitações, depois da 2ª Grande Guerra e até aos anos 70, surgiram a um ritmo nunca 

antes visto novos bairros, novas cidades e procedeu-se à reconstrução de centros históricos, encontrando na “urbanística 

moderna” respostas rápidas e eficazes para os problemas. Se até à 2ª Guerra Mundial foram utilizadas as duas formas de 

urbanismo, a formal e a moderna, a partir dos anos 50 passou a ser utilizado essencialmente o urbanismo moderno.  

Foi precisamente depois de terminada a guerra que os Arquitetos Paisagistas começaram a desenvolver a sua profissão, 

primeiro nos Estados Unidos da América e no Japão, e depois um pouco por toda a Europa estendendo-se paralelamente 

por todo o mundo. A necessidade de construir habitação, aliada aos novos ideais Modernos, permitiu aos Arquitetos 

Paisagistas dar o seu contributo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, através do planeamento das novas áreas 

habitacionais.  

Perante o quadro do pós-guerra os arquitetos portugueses resolveram organizar-se em grupos, unidos por ideais comuns, 

conscientes de que apenas um trabalho coletivo poderia ser eficaz, funcionando como uma plataforma difusora da ideologia 

moderna. Em Portugal só na década de 1940 foram feitas contas com a modernidade, no momento em que se revelou 

necessário retomar a consciência social defendida pelo projeto moderno.  

O Bairro dos Olivais veio materializar o programa de habitação social pretendido pelo Governo, segundo as normas do 

Decreto-lei nº 42454. O Plano Diretor da Cidade de Lisboa elaborado sobre a direção de De Gröer, e o Plano Diretor de 

Urbanização da autoria do Gabinete de Estudos Urbanos, determinaram a escolha de uma zona na região oriental da 

cidade junto à área industrial, para a construção de habitação. A escolha recaiu em Olivais e Chelas, de forma a permitir 

que a população conseguisse habitação perto do local de trabalho, uma vez que grande parte da população trabalhava na 

zona industrial oriental. O processo de planeamento destas duas áreas é o reflexo dos programas utilizados pela iniciativa 

pública no modo de construir a cidade. O Movimento Moderno influenciou a sua urbanística e marcou os seus tecidos 

urbanos, quer fosse pela aplicação dos seus princípios ou simplesmente pela sua revisão. 

A ocupação da Freguesia de Santa Maria dos Olivais iniciada com a construção do Bairro da Encarnação (1940), seguida 

do Plano dos Olivais-Norte (1958) e Olivais-Sul (1960), levou a um isolamento do núcleo dos Olivais-Velho e ao 

consequente processo de degradação. Este núcleo foi alvo de duas intervenções, a primeira em 1968 e a segunda em 

1986. 

Este trabalho foi elaborado no âmbito da dissertação para obtenção do grau de Mestre em Arquitetura Paisagista, do 

Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território do Instituto Superior de Agronomia. Surgiu do particular 

interesse pelo Bairro dos Olivais, mais concretamente pelo Bairro da Encarnação, local onde cresci. 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o contexto em que surgiu o Modernismo e determinar as circunstâncias que 

conduziram à elaboração do Plano de Urbanização dos Olivais e à construção dos Bairros da Encarnação, Olivais-Norte e 

Olivais-Sul. Simultaneamente pretende determinar qual o papel dos Arquitetos Paisagistas na elaboração e execução do 

Plano. Esta dissertação foi organizada em 3 partes:  
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O CAPÍTULO I | MODERNISMO pretende ser uma introdução ao tema do Modernismo, onde é abordado o contexto em que este 

surgiu, as suas principais características, alguns dos conceitos que introduziu e qual o contributo de personagens como Le 

Corbusier e CIAM. É abordado igualmente o tema da Arquitetura Paisagista no Modernismo, como surgiu o conceito, quem 

foram os primeiros Arquitetos Paisagistas, como se desenvolveu a profissão e quais as suas principais características. 

No CAPÍTULO II | MODERNISMO EM PORTUGAL, depois de ter sido abordado o Modernismo no seu contexto geral, é proposta 

uma breve viagem pela história do Modernismo no nosso país, mais precisamente na cidade de Lisboa. Fazer “Uma 

reflexão sobre a Lisboa da Primeira metade do século XX implica, por um lado, entender os modelos urbanos e as 

estratégias políticas que os enformaram e, por outro lado, situar o momento em que a cidade passou a orientar a sua 

extensão para norte crescendo para o interior.”1 Foi Duarte Pacheco quem orientou o crescimento da “nova cidade” de 

Lisboa e sem nunca exceder a grandeza das suas obras para lá da dimensão do nosso país, tornou-a digna de receber a 

Exposição do Mundo Português em 1940. A Lisboa “encomendada” por Duarte Pacheco assumiu uma nova e marcante 

imagem…verde!  

Neste capítulo, como não poderia deixar de ser, é também abordado o início da Arquitetura Paisagista em Portugal. 

Quando na década de 40 do século XX, uma equipa de jovens arquitetos paisagistas passou a integrar os quadros da CML, 

numa altura em que o desenho urbano e a arquitetura se regiam pela Carta de Atenas, teve início um novo período nos 

espaços verdes em Portugal. É neste contexto que surge a primeira grande operação de habitação social em Lisboa, 

iniciando-se o desenvolvimento da cidade para Nordeste, com o Plano dos Olivais. 

 

No CAPÍTULO III | OS BAIRROS DA ENCARNAÇÃO E DOS OLIVAIS, ANÁLISE DO PAPEL DA ARQUITETURA PAISAGISTA são estudados 

os Bairros da Encarnação e Olivais. Para que o estudo sobre estes bairros ficasse completo foi feito inicialmente uma 

pesquisa sobre a história do local, o enquadramento das intervenções urbanísticas que aí se fizeram, foi dado a conhecer o 

propósito de cada um dos planos, os seus principais objetivos e o qual o contributo dos Arquitetos Paisagistas que neles 

colaboraram. 

 

 Na sequência da recolha de informação e da respetiva análise na elaboração deste trabalho, foram elaboradas duas 

tabelas. A primeira tabela surge na sequência da temática dos planos de urbanização dos novos bairros da Encarnação e 

Olivais anteriormente tratada e, nela são sintetizadas as suas principais características. A segunda tabela surge na 

sequência da análise e do diagnóstico feitos aos principais espaços verdes da zona dos Olivais e da Encarnação. 

 

As conclusões da presente dissertação estão enquadradas nos pressupostos teóricos e na investigação efetuada nos 

capítulos acima referidos. 

Com o objetivo de recolher informação para complementar esta dissertação, além da vasta bibliografia consultada, consultei 

arquivos municipais. A dificuldade em localizar documentos foi complexa, ficando a dever-se ao facto de muito do material 

do período em estudo não se encontrar catalogado. A extinção do Gabinete Técnico da Habitação também contribuiu para a 

dispersão de planos e memórias descritivas por vários serviços, como me foi comunicado por funcionários dos diferentes 

arquivos e da CML.   

                                                                                 
1 TOSTÕES, Ana, 2003. –“ Lisboa, Arquitectura e Urbanismo: Do Passeio Público ao Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian”. In: ANDRESEN, 
Teresa (Coord.) – Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian – Francisco Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970). 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.p.99. 



 

 
 

 

 

 

I | MODERNISMO 

 

“A arquitectura moderna é a busca de um novo modelo de cidade, alternativo ao tradicional, e 

começa quando os “artistas” e os “técnicos” – chamados a colaborar na gestão da cidade pós-liberal 

– se tornam capazes de propor um novo método de trabalho, libertado das anteriores divisões 

institucionais.” 

BENEVOLO – Storia della Cittá 
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I | MODERNISMO 

I.1. DOS ANTECEDENTES DO MODERNISMO Á CIDADE MODERNA 

Foi na segunda metade do século XVIII que em Inglaterra se encetaram um conjunto de profundas transformações na área 

da indústria, fruto de um conjunto diverso de condições: políticas e sociais; económicas; geográficas e naturais; 

demográficas e técnicas.2 “Os progressos técnicos que desencadearam a revolução industrial conduziram, logicamente, à 

substituição do sistema de produção tradicional, assente na manufactura, pela maquinofactura”3. A alteração do sistema de 

produção levou à concentração industrial nas cidades, perto da mão-de-obra, dos portos e das principais vias de 

comunicação, criando problemas inesperados como a falta de alojamento; o desordenamento dos subúrbios e a poluição, 

por exemplo.4 

O crescimento rápido das cidades criou várias dificuldades de gestão municipal, e vários problemas individuais e coletivos. 

Não havendo regras que obrigassem os poderes políticos e os habitantes a seguir determinados planos urbanísticos, as 

cidades cresceram desordenadamente criando dificuldades e necessidades às populações. Problemas como a falta de um 

planeamento urbanístico; de alojamento em quantidade suficiente para alojar as pessoas que migravam para os centros 

urbanos; de segurança; de abastecimento de água; de saneamento entre outros. “Só nos finais do século XIX os governos e 

as câmaras municipais criaram leis regulamentadoras do ordenamento das cidades: definição das zonas habitacionais, 

industriais, de espaços verdes, de lazer e outros; regulamento para a construção das habitações.” 5 Os hábitos das pessoas 

foram alterados pela vida das cidades. Apesar de terem mais facilidades de acesso a instituições de saúde, educativas e de 

lazer, a concentração de pessoas em bairros da periferia contribuiu para a “desumanização” dos seus moradores.6 

Os bairros pobres eram praticamente construídos à mesma velocidade a que o caminho-de-ferro se propagava. Diante da 

incapacidade dos arquitetos de resolver os problemas criados por esta cidade, era imprescindível encontrar um planificador 

urbano, alguém capaz de transformar a cidade num local saudável, onde fosse digno viver. Ao longo do século seguinte 

essa função do planificador foi-se desenvolvendo. Mas, enquanto essa questão não foi resolvida, coube aos críticos, aos 

romancistas e aos filantropos com consciência social, protestar em prol de uma melhoria dos padrões de vida de quem 

estava condenado a viver na sordidez industrial.7 

Por volta do século XVIII, com o desenvolvimento da consciência dos problemas sociais, surgem os primeiros modelos 

utópicos de planeamento, com uma forte sensibilidade higienista: Falanstérios de Fourier / Cidade linear de Sorya e Mata / 

Cidade-jardim de Howard. Ainda nesse século foram feitas diversas descobertas, tornadas possíveis devido à invenção do 

microscópio, das quais é de destacar a fotossíntese. O facto das “plantas verdes na presença de luz, transformarem o 

anidrido carbónico em oxigénio”, veio trazer às cidades uma nova esperança de melhoria das condições atmosféricas que 

nelas se faziam sentir. A partir do século XIX os modelos de planeamento urbano passaram a integrar vegetação na cidade: 

                                                                                 
2 GRINÉ, Cristina et al. – Oficina da História 8. 1ª Edição. Lisboa: Texto Editora Lda., 2003. p.199. 
3 Idem, p. 203. 
4 Idem, p. 203. 
5 NEVES, Pedro Almiro et al. – Clube de História 8. Porto: Porto Editora, [s.d.]. p.200. 
6 Idem, ibidem. 
7 GLANCEY, J. – História da Arquitectura. 1ª Edição. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001. p.144.  
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Pulmão verde (Central Park) / Sistema de parques (Olmsted) / Faixas verdes concêntricas (cidade-jardim) / Faixas verdes 

lineares (cidade linear).8 

Já durante o século XIX, no seguimento da evolução da ciência, são formuladas importantes teorias e feitas grandes 

descobertas como: a teoria da Origem das Espécies de Darwin; a relação das linhas isotérmicas com a distribuição das 

plantas e dos animais, pela mão do Barão Humbolt, considerado mais tarde o pai da Ecologia; Pasteur descobre as 

bactérias e desenvolve a teoria biogenética; Kock descobre que a exposição do bacilo da tuberculose a quatro horas de sol 

morre, e relaciona-o com os ratos e as pulgas; Lister em 1867 defende que a limpeza é um processo eficaz de assepsia. É 

importante ainda referir, que na segunda metade do mesmo século, a mortalidade infantil baixa de forma considerável (de 

80/1000 para 12/1000 nascituros). Desta forma estavam criadas as condições para o aparecimento de um novo conceito, do 

qual dependia a saúde da população, a higiene. Daqui em diante as teorias urbanísticas e do ordenamento do território 

absorveram esta sensibilidade para a Ecologia. Fruto desta consciência, a vegetação, o sol e o espaço, passarão a ser 

considerados posteriormente materiais primordiais do urbanismo na Carta de Atenas.9 

Na última década do século XIX, e durante o primeiro cartel do século XX, acontecem alterações profundas nos conceitos 

que previamente orientavam a conceção da paisagem e o papel do arquiteto (correntes que vieram a destacar-se no 

Modernismo), devido à crise que se fazia sentir não só em relação aos valores estéticos, mas também políticos e sociais. 

No início do século XX, Tony Garnier projeta a cidade industrial destinada a uma comunidade dedicada exclusivamente à 

indústria, onde a função é a única componente que determina a conceção do espaço e é declarada a incompatibilidade 

entre a estrutura comunitária da cidade tradicional e a nova estrutura necessária à cidade industrial.10 

A carência habitacional causada inicialmente pela industrialização, e posteriormente pela Grande Guerra, aliada aos 

avanços científicos, culturais e sociais que se fizeram sentir, despoletaram a vontade de fazer um corte com o passado e 

uma ânsia de “resolver problemas”.  

É neste contexto que surge o Modernismo, rompendo não só com a estrutura, mas também com a forma, com a 

organização distributiva e com os conteúdos do urbanismo e da cidade. Ressano Garcia Lamas menciona no seu livro que 

a cidade moderna se formou através de pesquisas concretas em momentos elementares, através do desempenho relevante 

de individualidades na devastação da morfologia urbana tradicional e através da construção da forma moderna da cidade.11 

Contudo “A formulação explícita das teorias que estão na base do movimento moderno, e que ditaram os novos modos de 

concepção da paisagem mais acentuadamente na Arquitectura de edifícios do que na Arquitectura Paisagista, só surge no 

período entre as duas Guerras.” 12  

  

                                                                                 
8 MAGALHÃES, Manuela Raposo – A Arquitectura Paisagista Morfologia e Complexidade. 1ª Edição. Lisboa: Editorial Estampa, 2001. p.74. 
9  Idem, p. 76. 
10 Idem, p. 82. 
11 LAMAS, José M. Ressano Garcia – Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. 4º Edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, 2007.p.310. 
12 MAGALHÃES, M. R., 2001.op. cit., p. 92. 
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I.1.1. CARACTERÍSTICAS DA CIDADE MODERNA 

A génese da cidade moderna assenta em duas fases distintas:13 

1. | Período entre guerras | quando surgem as grandes formulações teóricas e experimentações, onde os arquitetos 

modernos com o pressuposto de pôr fim à urbanística formal, por crerem que estes não seriam capazes de responder 

aos problemas do século XX, se empenham na promoção da organização da estrutura e da morfologia da nova cidade. 

Tabela 1 – Principais experiências na Cidade Moderna  

 

 
2. | Depois da 2ª Grande Guerra até aos anos 70 | devido à urgência da construção de habitações, bairros, novas 

cidades e reconstrução dos centros históricos, estes surgem a um ritmo nunca antes visto, encontrando na “urbanística 

moderna” respostas rápidas e eficazes para os seus problemas. Inicialmente eram utilizadas as duas formas de 

urbanismo (formal e o moderno), a partir dos anos 50 passa a ser utilizado somente o urbanismo moderno. 

Posteriormente a morfologia urbana, longe do brilho dos grandes mestres, entra numa fase de “sonambulismo” e 

vulgarização ao ser entregue a arquitetos menos talentosos e à prática burocrática dos organismos de decisão. A este 

período, em que a planificação burocrática e administrativa dominava, em que as quantidades e os usos eram 

controlados e pouca importância se dava à forma física e à estética das cidades, deu-se o nome de urbanística 

operacional. Foi exatamente neste período que se construíram os grandes conjuntos modernos cujos resultados foram 

alvo das mais ferozes críticas.   

 
 
 
Depois de referir os principais motivos que levaram ao corte com a cidade tradicional e as duas fases que estiveram na 

base da génese e da configuração da cidade moderna, é elementar mencionar as suas principais características. 

As principais características da cidade moderna são 14: 

 

 

 

 

                                                                                 
13 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit. p.297. 
14 Idem, p.300. 

PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS NA CIDADE MODERNA 

ABANDONO:  

Quarteirão | Rua | Praça 

NOVAS TIPOLOGIAS:  

Torre | Banda | Bloco 

Zoneamento rígido Quebra da integração recíproca dos 

vários elementos que constituem a 

estrutura urbana. 

a) A questão do alojamento; 

b) O funcionalismo e zoneamento; 

c) A questão fundiária; 

 

 d) O fascínio pelos edifícios isolados; 

 e) A rutura com a história; 

 f) Os novos materiais e tecnologias. 

 

Figura 1 – Ilustração cronológica das duas fases de configuração e génese da Cidade Moderna. 
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a) A questão do alojamento 

Após a Segunda Guerra Mundial a destruição militar 

cerrada levou a uma necessidade de novas casas que 

pudessem ser construídas de forma rápida e eficiente. 

“O desafio para os governos socialistas locais e para 

os arquitetos radicais como consequência da Grande 

Guerra era criar habitações em série que oferecessem 

luz solar, ar, jardins e um estilo de vida saudável até 

agora apenas acessível à burguesia da Europa 

continental, mas não às classes trabalhadoras.” 15 (ver 

fig.2) 

Em 1929 o tema do II CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) foi O alojamento para o nível mínimo de 

vida. Era urgente construir para o maior número de pessoas ao menor custo, obrigando desta forma a reduzir ao mínimo a 

superfície do alojamento, proporcionando a repartição do investimento público pelo maior número de habitantes possível. O 

facto das classes mais desfavorecidas não terem sequer a possibilidade de comprar uma casa sem a ajuda do estado, 

levou a que o problema da habitação fosse encarado como um problema de mínimos, onde qualquer acréscimo “supérfluo” 

se traduziria de imediato numa injustiça social.16 

Podem resumir-se a três os modelos de pesquisa projetual na cidade moderna: o alojamento, o bairro e a cidade.17 

 A investigação relacionada com os alojamentos passou pelo estudo da sua organização, da sua estrutura e das formas 

de agrupamento em edifícios. Pode dizer-se que o alojamento foi a unidade-base da Cidade Moderna pois, através dos 

sistemas de agregação desta unidade-base, atingiram-se novas tipologias habitacionais como: o bloco, a banda, a torre, 

o complexo e a moradia.  

 As pesquisas relacionadas com o bairro estão sobretudo relacionadas com a sua ótima dimensão como unidade de vida 

urbana e a sua organização funcional.  

 A investigação sobre a cidade passou pela determinação de uma dimensão que não deveria ser ultrapassada, de forma 

a garantir o funcionamento da mesma como um organismo vivo e bem organizado. 

O espaço urbano deixou de ser considerado objeto de estudo e tornou-se um mero “resíduo” resultante das exigências 

habitacionais. Foi a partir do alojamento que se estruturaram as novas tipologias e estas, por sua vez, foram dispostas no 

terreno em função das necessidades higiénicas, de insolação, de arejamento e de acessos.18 

A partir do momento em que os arquitetos abordam o desenho da cidade a partir do alojamento, deparam-se de imediato 

com questões de salubridade, de higiene e funcionamento. Os inconvenientes do trânsito como: o ruído, as poeiras e os 

gases, a par das necessidades de insolação, condenavam logo à partida o alinhamento de edifícios ao longo das ruas, uma 

                                                                                 
15 GLANCEY,J., 2001.op cit, p.176. 
16 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit., p.338. 
17 Idem, p.302. 
18 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit., p.302. 

Figura 2 – Londres após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial.  
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vez que este alinhamento interferia nas formas e perímetro edificados, nem sempre os mais adequados para os 

agrupamentos de alojamentos.19 

 Alvos de grandes críticas, o edifício, o quarteirão e a rua, foram considerados desadequados às formas de agregação e a 

fatores de conforto e salubridade. Desta forma são introduzidas alterações notórias: os edifícios deixam de pertencer à 

estrutura superior do quarteirão ganhando assim autonomia, as ruas deixam de pertencer às relações físico-espaciais da 

cidade e reduzem-se a traçados de circulação e serviço, as implantações habitacionais passam a depender das melhores 

condições para habitação, deixando assim de ser ditadas pela forma e posição do quarteirão. 20 

O importante a reter deste ponto é que: 

 o objetivo do movimento modernista era fornecer habitação para todos, em detrimento da arquitetura de elites 

característica de épocas anteriores;21 

 o alojamento era a unidade-base da cidade moderna;22 

 ao contrário do que acontecia na cidade tradicional, onde o alojamento e o edifício de habitação eram 

determinados pelo lote (gerados pela posição e implantação previamente determinadas pela forma urbana), na cidade 

moderna o alojamento e as suas tipologias de agregação é que determinam as formas urbanas. O espaço que sobra entre 

edifícios torna-se apenas um espaço residual e deixa de ser objeto de desenho urbano. 

 

 

b) O funcionalismo e zoneamento 

Apesar da lógica do funcionalismo não ser novidade, foi na arquitetura moderna que esta mais se destacou, assumindo 

uma preocupação por vezes um pouco obsessiva pela arrumação e distribuição do uso do solo. 23  

A Carta de Atenas é o exemplo extremo desse funcionamento. Obrigou a isolar, separar e arrumar as principais funções da 

cidade: habitar, trabalhar, lazer e circular, elegendo como materiais do urbanismo, o sol a verdura e o espaço.24  

O período moderno privilegiou fortemente a função sobre a forma.25 A cada função correspondia uma área de solo 

exclusiva, onde a área residencial assumia um papel de destaque no urbanismo e a circulação se limitava a organizar a 

cidade existente. O principal objetivo era circular bem, em vias hierarquizadas que privilegiassem a deslocação e 

distinguissem os percursos entre peões e automóveis.26 

Como principal consequência da autonomização dos diferentes sistemas que compõem a cidade, existe o facto de estes 

deixarem de se relacionar não só espacial, mas também formalmente. Fruto desta autonomia, acaba por ocorrer também 

uma independência ao nível dos desenhos que constituem os planos, passando a ser entregues em desenhos 

independentes: planta sistema viário, planta de equipamentos, planta de estrutura verde, etc.. Esta nova forma de entender 

a cidade, apesar de constituir uma grande simplificação dos problemas, não só a nível da fase conceptual mas também a 

nível de execução da obra, acabou por trazer consigo uma monotonia visual e a ausência de significação dos espaços. Na 

                                                                                 
19 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit., p.346. 
20 Idem, p.302. 
21 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.93. 
22 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit., p.303. 
23 Idem, ibidem. 
24 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.93. 
25 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit., p.345. 
26 Idem, ibidem. 
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cidade antiga as diferentes funções misturavam-se e coexistiam no mesmo bairro, no mesmo quarteirão e até no mesmo 

prédio. Na cidade moderna acaba por se consumir uma grande área de bairros habitacionais, sem lhes conferir funções 

significantes e por isso sem enriquecimento morfológico27, um exemplo disso são os “equipamentos”. O Movimento 

Moderno banalizou os espaços coletivos fechados e atribuiu-lhes essa designação. Enquanto no século XIX o edifício 

público sempre esteve perto da habitação estruturando o espaço urbano, no período Moderno o “equipamento” torna-se 

frequente como apêndice da habitação. Muitos dos “equipamentos” construídos no pós-guerra, quer fossem igrejas, bairros 

ou escolas, foram concebidos de forma estereotipada, mais em função da técnica à qual faziam o apelo do que em função 

daquilo a que se destinavam e do significado que podiam ter para quem fizesse uso deles.28 

A arquitetura moderna pretendeu que a função absorvesse a expressão e criou espaços gigantescos e desumanos, em 

nome de uma racionalidade assente nas melhores intenções.29 

 

c) A questão fundiária 

Enquanto na cidade tradicional o espaço urbano se encontrava dividido em espaço público e espaço privado, na cidade 

moderna o estado ou a municipalidade procederam a ações de expropriação com o intuito de conseguir deter a totalidade 

do solo, de forma a urbanizá-lo sem redivisão fundiária, ou privatizando somente o espaço de implantação do edifício.30 

“Sem a necessidade de lotear, e com o solo livre de parcelamento, os arquitetos e urbanistas tinham facilitada a tarefa de 

dispor os edifícios no terreno, organizando livremente a forma do bairro e da cidade.” 31   

Tal como no funcionalismo e zoneamento, também na questão fundiária os ideais modernistas são levados até ao limite 

aquando da construção dos edifícios assentes em pilotis. Este tipo de edifícios, idealizados por Le Corbusier para o projeto 

da Unidade de Habitação, vai ainda mais longe, uma vez que até o solo sob o edifício é também solo “público”, disponível 

para as funções de circulação e recreio.32 

 
d) O fascínio pelos edifícios isolados  

Na segunda metade do século XIX, com a invenção do elevador, passou a ser possível construir de uma forma diferente, 

em altura, dando origem a uma nova tipologia de edifício – a Torre. A “(…) torre, mais do que responder às exigências de 

um solo urbano “fora de alcance”, constitui um inegável símbolo do nosso mundo moderno”. 33 

Ressano Garcia Lamas menciona no seu livro que Zevi, Gideon e Benevolo quando nos contam a “História da Arquitetura 

Moderna”, dão-nos a conhecer sobretudo a “História dos Edifícios Modernos”, não abordando o tema da arquitetura da 

cidade. A qualidade arquitetónica dos edifícios, quer sejam eles isolados ou justapostos, nunca poderia só por si dar forma 

ao meio urbano, uma vez que o discurso arquitetónico subentende a relação dos edifícios com o espaço urbano e o seu 

enquadramento numa estrutura. 34 “Um conjunto de qualidade, se não for integrado num contexto, surge desarticulado e 

desprovido de verdadeira significação, tal como um conjunto de belas palavras não chega para construir uma frase. (…) Os 

                                                                                 
27 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit., p.304. 
28 PINSON, Daniel – Arquitectura e Modernidade. 1ª Edição. Lisboa: Instituto Piaget, 2000. p. 97. 
29 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p. 93. 
30 LAMAS, José M. Ressano Garcia, 2007. op. cit., p.304. 
31 Idem, p.306. 
32 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.94. 
33 PINSON, Daniel, 2000. op. cit., p.99. 
34 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.307. 
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historiadores modernos ao privilegiarem os edifícios projetados pelos arquitetos, contribuíram para aumentar a separação 

entre a arquitetura e a urbanística.” 35  

 “Nenhuma característica da cidade moderna é mais evidente do que o seu horizonte de arranha-céus de escritórios. Já nos 

anos vinte Manhattan era uma versão disto, e já por essa altura o mesmo se esboçava noutras cidades norte-americanas, 

como Chicago; mas só desde 1960 a maioria das cidades prósperas do mundo adquiriu essa malha de novas torres de 

escritórios e consequentemente o horizonte empresarial.” 36 

Até a Carta de Atenas, que serviu de postulado durante este período, fazia apologia do edifício alto e isolado num lugar de 

destaque, que se impusesse na paisagem e proporcionasse ar, sol, vistas e salubridade.37 É impossível não admirar a 

“Maison Jaoul, a Unité d’Habitation, de Le Corbusier, o Pavilhão de Barcelona, de Mies, o Seagram, de Gropius, e outros 

edifícios modernos. As suas proporções, estética e rigor de desenho são na realidade fascinantes. Mas há que reconhecer 

as suas qualidades arquitetónicas necessitam de isolamento para poderem ser apreciadas, e como tal foram projetadas. 

Contribuem para a cidade enquanto objetos interessantes e singulares.”38 

Em síntese, a morfologia da cidade moderna assentou em coleções de objetos isolados, que albergavam as suas funções, 

bem orientados pelo Sol, arejados e afastados uns dos outros. A morfologia da cidade moderna, não se revelou uma 

morfologia de espaços urbanos, ruas, praças, avenidas, largos, mas de volumes e objetos pousados no território.39 

 

e)  A rutura com a história  

“A cidade moderna formou-se através de pesquisas concretas em momentos determinados e com certas personalidades 

que desempenharam um papel importante na destruição da morfologia urbana tradicional e na edificação da FORMA 

MODERNA da cidade.”.40  

Quando se fala na destruição da morfologia urbana tradicional, percebe-se que “não se tratava apenas de estabelecer 

diferenças nos processos construtivos, materiais ou estilo entre os novos projectos e os antigos; mas, antes do mais 

construir uma arquitectura diferente, liberta e oposta a qualquer continuidade histórica.”41 

A rutura com o passado correspondeu àquilo a que se pode apelidar de “visão moderna da cultura”, tendo-se manifestado 

nos mais diversos campos artísticos. No desenho urbano, a atitude anti-histórica traduz-se pela recusa de formas 

comprometidas com a cidade antiga e prolonga-se às posições assumidas para com os próprios centros históricos.42 

  

                                                                                 
35 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.307. 
36 RELPH, Edward – A Paisagem Urbana Moderna. 1ª Edição. Lisboa: Edições 70, 1990.p.151. 
37 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.307. 
38  Idem, ibidem. 
39  Idem, ibidem. 
40  Idem, p.310. 
41  Idem, p.308. 
42  Idem, ibidem. 
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f) Os novos materiais e tecnologias 

“No seu desejo de responder aos desafios da modernidade, a Arquitectura do Movimento Moderno, que teve a sua génese 

ao longo dos anos 20 e que se afirmou depois da II Guerra Mundial, serviu-se dos novos materiais e incorporou os novos 

sistemas. De tal modo que na actualidade as edificações se baseiam numa paleta relativamente estável de 

desenvolvimentos técnicos.”43 

As transformações ao nível da construção no século XX assentam fundamentalmente não só na influência dos progressos 

técnicos, mas também no universo dos materiais de construção e no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas.44 

Entre os novos materiais e tecnologias encontram-se: o ferro; o aço; o betão armado; o vidro; etc. …45 

A utilização desses mesmos materiais e tecnologias resume-se de forma sucinta: 46 

 O desenvolvimento de materiais artificiais como o ferro e o cimento, e o aperfeiçoamento das máquinas de obra, vieram 

revolucionar as técnicas de construção. A crescente utilização do tijolo, e posteriormente do cimento, usado sob a forma 

de betão, levou a que os materiais tradicionais fossem rapidamente substituídos. 

 O ferro, o aço e o betão, como materiais estruturais que são, permitiram o desenvolvimento de novas formas de 

edificação, permitindo dar resposta às capacidades de um mundo em modernização. 

 Materiais como a alvenaria de pedra, a madeira ou o vidro, embora não fossem significativamente alterados, o seu 

processo de industrialização potenciou não só o seu acesso ao mercado, como possibilitaram a eficácia da sua 

utilização. 

 Graças aos novos materiais e aos novos equipamentos as diferenças climáticas foram atenuadas, quer no interior quer 

no exterior dos edifícios. 

 O elevador possibilitou a construção em altura e constituiu um fator vital nas mudanças económicas e sociais que 

acompanharam o surto da urbanização das cidades. 

A introdução de novos materiais e tecnologias permite uma grande transformação, permitindo construir de outra maneira, 

rompendo com as formas e as escalas. 

I.1.2. CONCEITOS DE PLANEAMENTO MODERNO 

CIDADE-JARDIM | Este conceito surge no final do século XIX, em ambiente Britânico, quando se procuravam soluções para o 

crescimento das grandes cidades e torna-se mais substancial com o livro de Howard, Tomorow: a Peaceful Path to Real 

Reform (1898). Reeditado em 1902 com título Garden Cities of Tomorrow.47 

Para Howard o conceito de planeamento moderno constituía num modelo diferente de organização social, económica e 

territorial, onde a construção implicaria um novo ambiente residencial de baixa densidade. Howard confia as suas primeiras 

realizações a dois arquitectos: Raymond Unwin e B. Parker. Unwin ficou responsável pela publicação em livro dos 

resultados das experiências dos projetos de Letchworth e Hampstead, que veio a revelar-se um verdadeiro manual de 

composição urbana (Town Planning Service). As teorias de Howard e os princípios de desenho de Unwin tiveram 

                                                                                 
43 TOSTÕES, Ana – Construção Moderna: as grandes mudanças do século XX. [em linha]. [s.d.]. [Consult. 22, Janeiro, 2013]. Disponível em WWW: 
http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_b.pdf.p.2. 
44  Idem, p.1. 
45 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.310. 
46 TOSTÕES, Ana, [s.d.]. op. cit.,p.2. 
47 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.311. 



 

 

11 

 

M
O
D
E
R
N
IS
M
O
  

| 
C
A
P
ÍT

U
L
O
 I

   

repercussões importantes no meio intelectual, influenciando o urbanismo do período entre guerras. Existe uma grande 

diferença entre o conceito de Howard e as morfologias urbanas usadas por Unwin e Parker nas 3 primeiras cidades-jardim, 

embora tenha sido corrente a confusão e identificação de qualquer bairro de baixa densidade com espaços verdes, como 

modelo de cidade pensado por Howard.48 

A “cidade-jardim” surgiu como uma alternativa à cidade industrial, com o objetivo de integrar as casas com o campo. Essa 

integração traduzia-se em conjunto de vivendas em largos espaços arborizados, mas sem se esquecer da diferente 

organização socioeconómica. Assim a cidade-jardim teria um ambiente dominado por superfícies arborizadas, plantadas e 

ajardinadas que permitiriam o máximo acesso visual e físico a todos os espaços. Unwin dá continuidade à morfologia 

tradicional, introduzindo-lhe apenas alterações que abrem novas pistas e preparam algumas ideias modernas. Antecipando 

o conceito de unidade de vizinhança, Unwin cria pequenas comunidades urbanas, pesquisando novas tipologias urbanas 

como é o caso do impasse (Close). O impasse originou uma categoria intermédia de espaço semipúblico para relações 

sociais de vizinhança.49 

As ideias de Howard contemplavam: a baixa densidade, a introdução de vegetação e espaços de uso público e a utilização 

preferencial de habitação unifamiliar com jardins próprios. Estes princípios foram aplicados, melhor ou pior, na 

implementação de Letchworth, a primeira cidade-jardim. As ideias iniciais de cidade-jardim evoluem, ganhando corpo 

noutras soluções como na “implantação de Radburn”.50 

O conceito de cidade-jardim e os princípios de desenho urbano desenvolvidos na sua implementação foram fortes 

contribuições para a rutura com o modelo de cidade tradicional, a favor de modelos alternativos para a cidade moderna. 

Contudo “(…) o termo de cidade-jardim perdeu o significado pretendido por Howard e passou a significar qualquer subúrbio 

ou amplo conjunto de vivendas unifamiliares, em espaço mais ou menos aberto e ajardinado. E é assim, que a primeira 

intervenção urbanística do Estado Novo nos Olivais recebe a designação de Bairro-jardim da Encarnação.”51 

UNIDADE DE VIZINHANÇA| Este conceito traduz uma ideia bastante simples de recriar as relações sociais entre vizinhos nas 

novas urbanizações e grandes metrópoles, através da planificação urbana. As “(…) unidades habitacionais deveriam ser 

controladas não só no número de habitantes, também como na extensão territorial, tendo equipamentos e serviços 

dispostos de tal modo que a população estabelecesse espontaneamente relações sociais a comunitárias.”52 

A teorização deste conceito surge por meio de estudos sociológicos no início do século XX, que verificavam um progressivo 

enfraquecimento das relações sociais nas cidades de rápido crescimento, passando essas relações a ser substituídas por 

relações indiretas entre cidadãos. Aos autores interessava-lhes mais as questões sociais e a organização funcional da 

cidade (dimensão quantitativa e extensão habitacional, o posicionamento e distribuição dos equipamentos e percursos), 

deixando para segundo plano as referências e os traçados dos espaços e da forma urbana.53 

                                                                                 
48 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.311. 
49  Idem, p.312. 
50 CRUZ, Rui Manuel da Vera – A Arquitetura da Paisagem nos Olivais: Lisboa. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Planeamento 
Regional e Urbano, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa: [s.n.], 2002, [texto policopiado]. IST. p.31. 
51  Idem, p.32. 
52 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.317. 
53  Idem, p.312. 
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A teoria de unidade-de-vizinhança, devido não só à sua clareza mas também pelos resultados produzidos pelas primeiras 

produções, teve um grande sucesso e uma grande influência na organização das áreas habitacionais a partir dos anos 20 

do século XX.54 

Este modelo veio reforçar a ideia de zonamento, já comtemplada no conceito de cidade-jardim, abrindo caminho à ideia 

central da organização urbana, aplicada na criação de espaços urbanos (nomeadamente na Europa depois da 2ª Grande 

Guerra).Em Portugal este modelo foi usado nos Planos de Urbanização de Alvalade e de Olivais-Sul com o intuito de 

promover a organização urbana e social.55 

CARTA DE ATENAS | Apesar de ser fruto do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna realizado em 1933, tendo 

como tema “A cidade funcional”, a Carta de Atenas apenas foi publicada no ano de 1941, por iniciativa de Le Corbusier. 

Resultado de apenas 8 dias de trabalho, nunca poderia ser um estudo muito aprofundado sobre o planeamento urbano da 

cidade moderna, mas apenas “(…) um conjunto de constatações, recomendações e de exigências que os arquitectos 

deveriam formular às instâncias administrativas e governamentais, muitas vezes evidentes e resultantes apenas de simples 

bom-senso”56. 

Apesar de pretender sintetizar as posições dos CIAM, é impossível não reconhecer a semelhança de posições e a 

identificação da obra de Le Corbusier com a carta dos CIAM, uma vez que este alterou com total liberdade o rascunho 

inicial da carta, acrescentando muito de si a esta obra.57 Como podemos ler no livro de Pinson, Arquitectura e Modernidade: 

“A seguir à guerra, e depois da reconstrução que se esforça por tornar a dar às cidades e aos bairros o seu anterior 

aspecto, a Carta de Atenas torna-se num instrumento de primeira ordem para fazer face à crise da habitação que marca os 

anos 50-60.”58 Pinson diz que a Carta de Atenas é “ (…) menos diabólica do que se quis dizê-la. Mas o seu tom 

frequentemente imperativo (“Deve-se…”) e grande parte dos seus pontos doutrinais podem conduzir facilmente a 

interpretações sem nuances que desembocaram na produção de grande glomerados e no urbanismo de zoning.“59  

Os princípios da Carta de Atenas abraçaram a ideologia do “progresso” desenvolvendo os ideais dos utopistas do século 

XVIII. O seu principal objetivo era a libertação do homem relativamente ao meio económico, físico, e social. Os materiais de 

urbanismo eleitos pelos princípios da Carta de Atenas foram: o sol, a verdura e o espaço.60 Defendendo o afastamento do 

cidadão da sua origem natural (contato com o campo), leva a um sentimento de nostalgia em relação à vegetação, afetando 

diretamente a saúde humana e consequentemente a sua qualidade de vida. Neste ponto a crítica progressista moderna 

aproxima-se bastante da posição culturalista de Camillo Sitte. Para Sitte o verde na cidade podia ser utilizado de duas 

formas distintas: em recintos protegidos, como parques e jardins -“verde sanitário”, ou em locais onde a sua única função 

era ser visto, como por exemplo a vegetação colocada nos eixos de circulação -“verde decorativo”. Neste último ponto a 

opinião do documento dos CIAM ia de encontro à de Camillo Sitte, ambos criticavam a solução habitual nas intervenções 

urbanas (Beaux-Arts) de implantar a arborização em fileiras contínuas ao longo dos dois lados de avenidas, pois afirmavam 

que o número de árvores era excessivo e essas mesmas árvores poderiam ser plantadas em parques para a população.61 

                                                                                 
54 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.318. 
55 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002, op. cit., p.33. 
56 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.92. 
57 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.344. 
58 PINSON, Daniel, 2000. op. cit., Lisboa, p.38. 
59  Idem, p.38. 
60 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.94. 
61 ANDRADE, Inês – A Idealização do Espaço Verde Moderno. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo. [s.l.]: Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
da PUC Minas. ISSN (Brasil): 2316-1752. Vol.17, nº20, 2010. p. 112. 
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As chaves do urbanismo adotadas pela Carta de Atenas comtemplavam quatro funções: habitar, trabalhar, recrear-se e 

circular, passando cada uma destas funções a estar devidamente localizada no plano, independentes umas das outras. 62      

Nesta nova forma de organizar a cidade, enquanto a área residencial ocupava o papel principal no urbanismo, a circulação 

tinha o difícil papel de organizar a cidade existente. As vias deveriam estar hierarquizadas e deveriam privilegiar a 

separação dos percursos para peões e para veículos, garantindo uma boa circulação. Este tipo de organização, que durante 

anos se pensou ser a solução para os problemas da cidade, acabou por se revelar excessiva, conduzindo à chamada 

“cidade funcionalista”. Apesar da separação de funções facilitar a construção e a gestão, atualmente já existe consenso 

quanto às malfeitorias do funcionalismo. O excesso de arrumação das funções da cidade levou a que não houvesse 

sobreposição funcional, acabando por criar problemas, surgindo as cidades dormitório e as áreas centrais vazias.63 Para 

além das críticas ao funcionalismo, é ainda possível apontar outras consequências negativas da Carta de Atenas, como:64 

 as conclusões retiradas em prol do alojamento mínimo, conduziram em muitos países aos piores regulamentos e 

às piores realizações de habitação social;  

 a  banalização das formas urbanas racionalistas e dos edifícios altos e espaçados, acabaram por influenciar 

inúmeros conjuntos habitacionais que se revelaram sem vida, sem espaço e sem identidade;  

  a excessiva organização distributiva especializada da cidade levou inicialmente a uma perda de residência nas 

áreas centrais, o que lhes retirou vida e animação nos períodos noturnos e fins-de-semana, e posteriormente levou à perda 

de outras funções em áreas habitacionais funcionalmente especializadas, gerando monotonia e problemas sociais; 

 o congestionamento ao nível do trânsito, tornando especialmente custosos os movimentos pendulares da 

população. 

I.2. LE CORBUSIER, CIAM E A CARTA DE ATENAS 

Le Corbusier, os CIAM e a Carta de Atenas são três protagonistas que estiveram na origem do movimento moderno.  

LE CORBUSIER  

Le Corbusier, de seu nome Charles-Édouard Jeanneret, foi pensador, pintor, escultor, provocador, planificador urbano, 

artesão e arquiteto polémico, controverso, solitário e radical, mas acima de tudo foi o arquiteto mais inventivo e poético que 

jamais existiu.65 

                                                                                 
62 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.94. 
63 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.345. 
64 Idem, ibidem. 
65 GLANCEY,J., 2001. op. cit., p.182. 

Figura 3 – Le Corbusier, o pai do “Estilo Internacional”.  
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Como diz Ressano Garcia Lamas, “O lugar de Le Corbusier no Movimento Moderno é de tal modo importante que seria 

incorrecto não lhe reservar um papel de primeiro plano. A sua influência deriva da obra realizada, sobretudo de uma enorme 

actividade desenvolvida, pelos conceitos e ideias que divulgou com empenhamento militante e convicção profética. De 

todos os mestres modernos foi certamente o mais polémico e provocador, o mais apaixonado e controverso. Os reflexos da 

sua obra poderão ainda ser observados nas cidades ou na teoria urbanística dos anos quarenta a sessenta. Foi objecto de 

incompreensão e polémica em vida e ainda agora; nos anos setenta foi bode expiatório de todos os males das cidades 

europeias, para finalmente o podermos encarar hoje com serenidade.”66 

O objetivo da sua obra sempre foi muito claro, o que interessava realmente era a invenção de uma cidade diferente, 

independente das limitações impostas pelo passado, e não a modificação da forma dos edifícios no quadro da cidade 

tradicional. “A procura de novos padrões para a organização das funções da cidade e das suas variações, de modo a 

proceder à sua adaptação à medida que se vão dando transformações, tal é o motivo dominante de toda a actividade do 

mestre a partir do primeiro pós-guerra. (…) a eloquência das formas plásticas, o jogo de referências históricas e simbólicas, 

a riqueza das invenções, a maravilhosa facilidade e felicidade do arranjo visual é somente a manifestação do tom 

apaixonado, confiante e ousado com que leva a cabo a sua actividade.”67 

O Movimento Moderno surgiu em 1928 em La Sarraz, na Suíça, por iniciativa de Le Corbusier e Siegfred Giedeon, dando 

início a um diálogo académico internacional sobre a arquitetura da época,68 dando origem aos CIAM (Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna). O intuito dos CIAM era promover e publicitar as ideias da arquitetura e urbanística 

modernas em voga, de forma a poderem posteriormente comparar experiências, apontar e aprofundar problemas e o mais 

importante, dar a conhecer ao público as soluções encontradas.69  

Defensor acérrimo da cidade moderna privilegiou-a em detrimento da cidade tradicional onde criticou a rua corredor, o 

quarteirão e o plano marginal, propondo novas e diferentes formas urbanas.70 De entre essas novas e diferentes formas 

urbanas destacam-se: “Os cinco pontos para uma nova arquitectura que Le Corbusier condensou com o gosto panfletário e 

normativo que o caracterizam, tal como a “carta de Atenas”, que acabou por redigir e publicar, marcaram profundamente a 

geração do pós-guerra que os assimilou de um modo crítico, tal como as propostas de habitação colectiva desenvolvidas 

pelos alemães, revelando uma capacidade assinalável de adaptação ao meio tecnológico nacional, mas também às 

realidades culturais portuguesas.” Estes pontos são:71 (ver tabela 2) 

                                                                                 
66 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.351. 
67 BENEVOLO, Leonardo – O Último Capítulo Da Arquitectura Moderna. [s.n]. Lisboa: Edições 70, 1985, p.23. 
68 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida – Santa Maria dos Olivais: Ensaios de Modernismo em Portugal. Relatório do trabalho de fim de curso de 
Arquitetura Paisagista apresentada ao Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa:[s.n.], 2003 [texto policopiado]. ISA. p.28. 
69 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.352. 
70 Idem, p.351. 
71 TOSTÕES, Ana – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. 2ª Edição. Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
1997. p.136. 
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Tabela 2 – Os cinco pontos da nova arquitetura 

Apesar de Corbusier defender que “(…) o arquitecto era também um urbanista e que a cidade deveria ser planificada como 

um grande casa e que, por sua vez, a casa deveria ser concebida como uma pequena cidade”72, sempre se mostrou mais 

interessado em expor uma visão arquitetónica da cidade, centrando-se no desenho de edifícios e na sua envolvente 

imediata, do que em analisar o organismo urbano.73 As suas propostas, consideradas excessivas e provocatórias, com um 

acentuado sabor a polémica e a manifesto, tinham como principal objetivo agitar os espíritos e motivar debates. A cidade 

deixou de ser o lugar da arquitetura urbana, para passar a ser o lugar da arquitectura de edifícios isolados e autónomos.74 

“Sempre a qualquer escala Le Corbusier actua como um arquitecto de monumentalidade dado o seu afastamento da prática 

urbanística e da gestão das cidades.”75 .  

Le Corbusier foi um brilhante arquiteto mas não tão bom 

urbanista. Enquanto o brilhantismo das suas obras 

colmatava algumas das suas falhas, o mesmo não 

aconteceu com outros arquitetos seus contemporâneos. 

“O que na visão e nas propostas de Le Corbusier ia de 

par com a altíssima qualidade da expressão 

arquitectónica, e ainda é presente nas realizações feitas 

por discípulos talentosos, torna-se pavoroso quando 

absorvida pela urbanística corrente. (…) Le Corbusier 

acaba por servir a especulação imobiliária e dar 

argumentos, cobertura ideológica e cultural a tantos 

desastres urbanísticos dos anos cinquenta e sessenta. De 

facto, das ideias de Le Corbusier utilizadas de modo sectorial e fragmentado se terão aproveitado todos os que 

especulavam com o solo ou, noutros contextos, todos os que defendiam a construção da cidade por grandes edifícios, 

abrindo portas à especulação imobiliária e a um modo de actuação fácil e imediato.”76  

                                                                                 
72 Cidade Radiosa. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-03-07].Disponível na www: <URL: 
http://www.infopedia.pt/$cidade-radiosa>. 
73 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit.,  p.30. 
74 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.354. 
75  Idem, p.351. 

AA  ccaassaa  aasssseennttee  eemm  

ppiilloottiiss 
AA  ppllaannttaa  LLiivvrree  OO  aallççaaddoo  lliivvrree  AA  JJaanneellaa  eemm  ccoommpprriimmeennttoo  AA  ccoobbeerrttuurraa  eemm  tteerrrraaççoo  

“A ideia é explorada 

sobretudo em termos 

urbanos com a libertação 

do espaço térreo para 

jardim e adapta segundo 

as influências da 

moderna arquitectura 

latino-americana – 

sobretudo mexicana – ao 

conceito de plataformas 

escultóricas, no domínio 

da habitação colectiva e 

dos equipamentos (…)” 

“Resultado da separação 

estrutural entre a laje e 

suporte, a planta livre torna-

se um processo de 

projectação e de concepção 

do espaço de amplitude 

Universal: é  a aplicação 

das potencialidades do 

betão armado (…) que leva 

à abstractização com a 

casa definida 

exclusivamente pelas 

paredes laterais (…)” 

“A casa como 

máquina de habitar, 

como ferramenta 

do Homem 

“comum” e 

universal, deve 

corresponder a 

funções concretas 

que não se 

compadecem com 

esquemas de 

composição.” 

“ Com separação da estrutura e 

das paredes exteriores é 

possível rasgar grandes 

aberturas, fenestrações totais 

que permitem a desejada 

relação estreita entre a 

Natureza e o construído, o 

exterior e o interior. (…) opondo-

se às tradicionais aberturas em 

altura, que comprometiam de 

um modo mais intimista a 

iluminação dos compartimentos. 

(…)” 

“ (…) a cobertura em terraço 

só pode ser justificada 

“funcionalmente” como mais 

um espaço, como um 

prolongamento exterior da 

habitação. O terraço passa a 

ser utilizável como zona de 

permanência, de estar ao ar 

livre. Pode ser o jardim 

coberto de relva (…), pode 

incluir equipamentos ao ar 

livre, piscinas, solários (…).” 

Figura 4 – Ville Radieuse, da autoria de Le Corbusier no ano de 1930.  
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Num texto elaborado para o seminário da Ordem dos Arquitetos da Seção Regional do Sul, com o tema Repensar Le 

Corbusier, pode ler-se a seguinte afirmação: a “Carta de Atenas: quando nasceu era para todos. (…) Solidarizou-se, 

angustiada, com a “solidão”, as “fadigas” e “os perigos” que corroíam os seres humanos. Proclamou que “a geografia e a 

topografia desempenham um papel considerável no destino dos homens” ao mesmo tempo que os seus autores se 

mostravam espantados como “a era do maquinismo”, em que “tudo é movimento”, “o caos entrou nas cidades”, há “um ritmo 

furioso associado a uma precariedade desencorajante” e é consequência de “um dos grandes males do século, o 

subúrbio”.”77 

“”Utilizar” Le Corbusier será o mesmo que utilizar propostas dos CIAM, ou da cidade moderna; só que a crítica ao grande 

mestre é facilitada pela frontalidade com que se expôs e se lançou na polémica, pela contradição e controvérsia da sua 

obra. Assim como foi fácil tantos reclamarem-se das ideias de Le Corbusier para justificar os seus disparates, também foi 

fácil à crítica moderna dos últimos vinte anos atacá-lo pelas mesmas razões – o bode expiatório, identificável –, portanto 

fácil de atacar.”78 

 
CIAM | Congrés Internationaux d’Architecture Moderne 

Na apresentação escrita distribuída aos participantes do I 

CIAM pode ler-se: “A tarefa indispensável e urgente que 

aqui nos reúne consiste em criar uma harmonia entre os 

diversos elementos da arquitectura actual e conduzir a 

arquitectura ao seu verdadeiro objectivo, ou seja, a um 

objectivo económico e sociológico. É preciso libertar a 

arquitectura da influência nefasta do academicismo e das 

suas formulações estéreis.”79 “Para os CIAM, a nova 

urbanística não podia reduzir-se à melhoria técnica da 

urbanística corrente, mas constituir uma alternativa com 

inspiração ideológica e política distinta.”80 

Entre a Declaração de La Sarraz, assinada em 1928 na presença de 24 arquitetos de 8 nacionalidades diferentes, e a última 

reunião realizada em Dubrovnik em 1956, pode dizer-se que os CIAM passaram por 3 fases distintas no que concerne à sua 

produção teórica:81 (ver tabela 3) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                             
76 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.358. 
77 ORDEM DOS ARQUITETOS SECCÃO REGIONAL DO SUL – Repensar le corbusier [em linha]. S.l.: OASRS, S.d. – [consult. 21, Janeiro, 2013]. 
Disponível na WWW: http://oasrs.org/media/files/dossiers_12_le_corbusier.pdf, p.5. 
78 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., Lisboa, p.358. 
79 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.92. 
80 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.337. 
81 FRAMPTON, Kenneth – Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. 9ª Edição. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, S. A.,1998, p. 273|75 

Figura 5 – O primeiro CIAM, fotografia de grupo em frente da Capela 
do Castelo de La Sarraz, em 1928. Assinalado Le Corbusier.  
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Tabela 3 – síntese das três principais fases de produção teórica dos CIAM. 

Enquanto os CIAM de 1928 a 1930 deram um contributo fundamental para uma nova teoria arquitetónica, os CIAM de 1930 

a 1951 ajudaram a confrontar e condensar as experiências iniciadas em todo o mundo, caracterizando-se pela 

unanimidade. De 1953 em diante registam-se divergências entre os grupos pertencentes a diferentes gerações e a 

diferentes países, interessados em pesquisas cada vez mais heterogéneas.82 

Em 1953, em Aix Provence, os jovens arquitetos que não tinham colaborado diretamente na fase inicial do movimento 

(Candilis, Bakema, Van Eyck e os Smithson) criticaram os princípios que comandavam as formulações teóricas resultantes 

das anteriores reuniões dos CIAM. Este jovens arquitetos, que ficaram encarregados de preparar o 10º congresso, 

organizam-se em grupo e formam os Team X.83 É a consagração do Team X (Ten) em 1959 que determina o termo dos 

CIAM. 84  

 

Benévolo fez questão de distinguir dois lados (interno e externo) nas discussões dos CIAM.85 Dizia que a nível interno era 

vivida uma polémica apaixonada, muitas vezes contraditória, mas que levava muitos dos arquitetos intervenientes a refletir 

sobre as suas tendências, posições e contradições. A nível exterior, o que era dado a conhecer ao público em geral, eram 

os ideais comuns, mais claros, mas inevitavelmente também mais redutores por serem consensuais. É sobre esta mesma 

vertente que foram feitos os balanços dos CIAM e tecidas as principais críticas, porque é justamente a parte mais conhecida 

e cujas propostas mais influenciaram a arquitetura e o urbanismo. 

 
 

                                                                                 
82 BENEVOLO, Leonardo, 1985. op. cit., p.15. 
83 Idem, ibidem. 
84 FRAMPTON, Kenneth, 1998. op. cit., p. 275 
85 LAMAS, J. R. G., 2007. op. cit., p.337. 

| 1928_1933 | | 1933_1947 | | 1947_1956 | 

Esta primeira fase, inclui os congressos 

celebrados em Frankfurt e Bruxelas, onde 

se tratou sobretudo o tema dos problemas 

das condições mínimas do alojamento. 

 

A segunda fase ficou 

profundamente marcada pela 

personalidade de Le Corbusier, que 

se dedicou à questão do 

planeamento urbano de uma forma 

consciente. Fruto do IV CIAM, que 

pode dizer-se que foi sem dúvida o 

congresso mais completo do ponto 

de vista urbanístico, devido à 

grande análise comparativa feita 

entre 34 cidades europeias, é 

redigida a Carta de Atenas que por 

razões inexplicáveis só é publicada 

cerca de uma década mais tarde. 

Na terceira e última fase dos CIAM, pode dizer-se 

que o idealismo liberal triunfou sobre o 

materialismo que esteve muito presente numa 

primeira fase. Em 1947, no VI Congresso 

celebrado em Bridgewater, os CIAM tenderam a 

ultrapassar a “cidade funcional”, frisando a 

necessidade de um ambiente físico que 

satisfizesse não só as necessidades emocionais 

do Homem, mas também as suas necessidades 

materiais. No VII Congresso é abordado o tema do 

“Coração da Cidade”, que pôs em questão a 

eficácia das formas urbanas, desenterrando a 

validade dos espaços da cidade tradicional e 

criticando o racionalismo e funcionalismo.  
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I.3. MODERNIDADE NA ARQUITETURA PAISAGISTA 

I.3.1. O INÍCIO | ARQUITETURA PAISAGISTA  

Na Arquitetura Paisagista, ao contrário da arquitetura, as primeiras manifestações do período moderno não se afiguraram 

com uma rutura com os comportamentos e as características do período eclético que o antecedeu (Beaux-Arts86).87 O início 

do século XX na arte da paisagem foi sobretudo “ (…) de natureza eclética, encontrando-se imbuída dos princípios 

orientadores das Artes e Ofícios, e feito de opções entre o jardim naturalista/paisagista e o jardim arquitetónico/formal.”88 A 

transição dos jardins ecléticos do final do século XIX para os jardins modernos do século XX foi gradual, pois inicialmente, 

os paisagistas rejeitavam os parâmetros estéticos resultantes do aparecimento da máquina.89  

O modelo de jardim com base nos jardins ingleses que vigorou até o início do século XX inspirou praticamente todos os 

parques da época. O Park Movement na América do Norte é um dos exemplos.90  

Apesar de conflituosas, as experiências mais marcantes a nível da arquitetura Paisagista, surgem a partir de meados da 

década de 1920. As manifestações inovadoras, como os trabalhos do paisagista inglês Geoffrey Jellicoe chamadas de 

“modernas hesitantes”, apresentavam programas e princípios modernos (racionalização do cultivo, dos materiais etc.), no 

entanto continuava a predominar o aspeto formal eclético.91 

A aplicação do termo “Arquiteto Paisagista” é atribuída pela primeira vez a Gilbert Laing Meason, aquando da publicação do 

seu livro On the Landscape of Great Painters of Italy em 1928. No entanto, Pegril e Volkman afirmam que, apesar do termo 

ter sido anteriormente utilizado por outros profissionais americanos, nomeadamente Andrew Jackson Downing, “o papel 

deste último no desenvolvimento da profissão não justifica a adopção do termo, pois os seus interesses e a sua prática 

profissional não apresentavam a transversalidade ou profundidade teóricas, inerentes à Arquitectura Paisagista. Estas, 

apenas seriam justamente atribuídas aos profissionais que estiveram envolvidos no movimento dos parques urbanos 

americanos e que, literalmente, criaram uma nova profissão.” Desta forma, os primeiros arquitetos paisagistas foram os 

americanos Frederick Olmsted e Calvert Vaux.92 

Frederick Law Olmsted foi o responsável pela inserção de parques na estrutura urbana através da utilização do seu 

potencial paisagístico. Influenciado pelos jardins ingleses, começou a desenvolver o seu próprio pensamento, no que diz 

respeito à função social dos espaços verdes no planeamento urbano. Durante a sua fervorosa luta pela valorização dos 

parques públicos, Olmsted projetou diversos parques nos Estados Unidos entre os anos de 1851e 1895.93 A sua obra mais 

conhecida é Central Park. Olmsted e Calvert Vaux conceberam este jardim no centro de Nova York, em terras parcialmente 

alagadas, e onde se encontrava uma pedreira, várias fazendas de porcos e uma zona de barracas da antiga Manhattan.94 A 

profissão de Arquiteto Paisagista surge com o intuito de criar soluções, não só para problemas sociais, mas também para 

                                                                                 
86 Consultar o glossário. 
87 ANDRADE, Inês, 2010. op. cit., p.105. 
88 ANDRESEN, Teresa – Paisagens portuguesas nos meados do Século XX. Contextos. Conteúdos. Contributos para a modernidade. Paisagem e 
Modernismo. Fundação de Serralves, Porto (não publicado).2003. p.1. 
89 ANDRADE, Inês, 2010. op. cit., p.107. 
90  Idem, p.105. 
91  Idem, p.108. 
92 CEAP “Prof. Caldeira Cabral” – Caracterização da Arquitectura Paisagista Portuguesa. [em linha]. [Consult. 3, Setembro, 2013]. Disponível em 
WWW: http://www.isa.utl.pt/ceap/index_files/caractAP.pdf, p.79|80. 
93 ANDRADE, Inês, 2010. op. cit., p.105. 
94 Idem, p.106. 
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problemas relacionados com a qualidade da vida urbana e com os limites do crescimento das cidades, consequências da 

Revolução industrial e identificados pelos utopistas ainda no século XVIII.95 

Nos Estados Unidos da América a arte da paisagem enveredou num momento The Country New Era. Esta designação foi 

dada por Norman Newton, devido ao forte ideário “Beauxartiano” que se fez sentir na época e que se manteve até à 

Depressão de 1929. À margem manteve-se a linha organicista de Frank Lloyd Wright, do Prairie Style96.97 

Quando a Arquitetura Paisagista parecia encaminhada no sentido da modernidade, eclodiu a 1ª Guerra Mundial. Depois da 

guerra, os regimes ditatoriais “apoderaram-se” da Europa, influenciando os novos cânones com uma forte tendência para as 

obras monumentais, adiando a modernidade. Esta só voltou a surgir no pós-guerra, diante da “necessidade de reconstruir, 

começar de novo, porém optimizando a herança da inovação tecnológica e dos materiais induzida pela própria guerra.”98 

Depois da 1ª Guerra Mundial começa a despontar a conceção dos parques urbanos com transformações mais notórias. Os 

parques assumiram assim, não só uma nova importância mas, acima de tudo, uma nova linguagem (o jardim não deveria 

ter princípio nem fim, para que as suas particularidades pudessem ser apreciadas de qualquer ângulo).99 

Segundo Hauxner, o jardim moderno surgiu no início do século XX, ao mesmo tempo que a arquitetura, a pintura e a 

literatura. Começou com um período formativo, que decorreu no período entre as duas guerras. Durante esse período, a 

primeira fase deste movimento assumiu uma atitude tolerante em relação à natureza, tal como aconteceu nos movimentos 

reformista e democrático, na educação, na dança e música modernas e na admiração da paisagem natural, intocada e 

original.100  

Durante a segunda guerra mundial a exaltação com a natureza caiu no exagero. “A nudez, a mulher, as plantas naturais e a 

paisagem intocada foram colocadas no pedestal e qualquer vestígio de intervenção humana era considerado vandalismo, 

fazendo da paisagem uma estepe cultural”.101A segunda fase do Movimento Moderno surge logo após a 2ª Guerra Mundial. 

Nesta altura, o que tinha restado às pessoas da primeira fase do movimento, era a experiência amarga da natureza humana 

ser perigosa e não ser de confiança se for desregrada. Enquanto anteriormente a inspiração vinha da paisagem pastoral, a 

partir deste período passou a ser procurada a paisagem onde era notada a marca humana – trabalhos da terra, culturas da 

paisagem arável, pomares e paisagens em socalcos. As plantas voltam a reconquistar o seu lugar nos blocos de 

construção, surgindo com formas “controladas” – aparadas, podadas, talhadas – porque as plantas nunca eram deixadas 

livres. “A sua beleza era avaliada contra o fundo de uma parede branca ou como uma sombra dançante reflectida num chão 

polido.”102 

Depois da 2ª Guerra Mundial foram escritas quatro obras marcantes para a modernidade na Arquitetura Paisagista: 

Landscape for Living (Garrett Eckbo |1949); Modern Gardens (Peter Shepheard | 1953); Gardens are for People (Thomas 

Church | 1955) e Garden Design (Sylvia Crowe | 1958). À medida que estas obras foram surgindo, estes arquitetos 

                                                                                 
95 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.80. 
96 Consultar glossário. 
97 ANDRESEN, Teresa, 2003. op. cit., p.1. 
98  Idem, p.2. 
99 ANDRADE, Inês, 2010. op. cit., p.109. 
100 HAUXNER, Malene – Espaço e Cultivação, Linguagem e Significado. A Arte da Paisagem e dos Jardins no Século XX. In ANDRESEN, Teresa 
(Coord.) – Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian – Francisco Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970). Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p.136. 
101 Idem, p.137. 
102 Idem, ibidem. 
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paisagistas e autores, foram projetando novos espaços procurando um novo estilo que pretendia ir ao encontro das 

exigências da vida moderna. 

Na Rússia foi estuda uma conceção de parques urbanos onde os usos culturais, políticos e militares se entrelaçavam. 

Dessas experimentações é de destacar a ideia de cidade imersa na superfície verde (o verde e o urbano fluídos).103 

Foi na Holanda que ocorreu a mais importante experiência de aplicação dos princípios modernistas, devido ao apurado 

nível técnico e artístico aplicado no projeto do Bosque de Amsterdão. “A comunicação dos seus diversos equipamentos de 

lazer, localizados racionalmente de acordo com sua utilização (lazer esportivo, lazer passivo etc.) e imersos em massas 

verdes, é realizada por meio das tramas dos canais fluviais e caminhos secundários de pedestres.”104 

Também na Escandinávia a modernidade deixou importantes marcas, principalmente na Dinamarca e na Suécia, onde o 

caminho delineado pelos paisagistas foi particularmente interessante a partir da criação do Sistemas de Parques em 

Estocolmo. Em 1938 o Departamento de Parques de Estocolmo passou a ser liderado por Holger Blom, amigo de Caldeira 

Cabral, o primeiro Arquiteto Paisagista português.  

Todas essas experimentações e teorias estiveram em foco nos debates promovidos pelos CIAM. O movimento modernista 

influenciado por todas as contribuições anteriormente referidas oferecerá, através dos seus princípios e postulados, 

oportunidades projetuais para os espaços de lazer nos jardins dentro do ambiente urbano, sem esquecer as exigências 

coletivas da sociedade industrial e capitalista. 

O ano de 1937 representa uma data importante para a Arquitetura Paisagista e a para a modernidade, tendo sido realizadas 

duas importantes exposições em prol das suas causas: Contemporary Landscape Architecture, em São Francisco e a 

Exposição de Paris com o tema Jardins Modernes. Em 1939, na sequência da sua obra, Gardens in the Modern Landscape 

(1938), Christopher Tunnard e Kenneth Clark, realizaram igualmente uma exposição sobre a modernidade.105 

Segundo Teresa Andresen, a obra de Tunnard publicada em 1938, Gardens in the Modern Landscape “(…) é talvez a obra 

mais importante para a compreensão do modernismo na arquitetura Paisagista.” 

O ensino Superior da Arquitetura Paisagista surgiu em primeiro lugar nos EUA e no Japão, na viragem do século XIX para o 

Século XX. Na Europa o curso apenas passou a ser lecionado e praticado no período entre guerras, em apenas três países:  

Alemanha, Reino Unido e Portugal.106 No ano de 1929 começa a ser lecionado o curso de Arquitetura Paisagista em Berlim, 

enquanto a Bauhaus agitava não só a arquitetura, mas a arte em geral. Durante a segunda metade da década de 20 do 

século XX, são concebidas obras inovadoras como o pavilhão de L’Espirit Nouveau, a Villa Savoye de Le Corbusier e o 

pavilhão projetado por Mies Van der Rohe, em Barcelona. 107 A par do início do Ensino Superior, houve a necessidade de 

promover a profissão e de regula-la através do associativismo profissional. As primeiras associações a surgir foram: em 

1899, a American Society of Landscape Architectura (ASLA) e em 1913 a Bund Deutscher Landschafturchitekten. Os 

profissionais Portugueses da 1ªa geração desenvolveram relações com a International Federation of Landscape Architects 

(IFLA) fundada em 1948, pelo King’s College of London. Em 1951 Caldeira Cabral é integrado na IFLA como representante 
                                                                                 
103 ANDRADE, Inês, 2010. op. cit.,  p.110. 
104 Idem, ibidem. 
105 ANDRESEN, Teresa, 2003. op. cit.,  p.2. 
106 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.80. 
107 ANDRESEN, Teresa, 2003. op. cit.,  p.1 
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de Portugal. Ao longo dos anos surgiram muitas outras associações que pretendiam promover a“(…) formação de um 

sistema de valores comuns, orientadores da prática da Arquitetura Paisagista, no ordenamento, projeto e gestão da 

Paisagem, enquanto valor de interesse público, protegido juridicamente ao nível constitucional, comunitário europeu e 

internacional (…)”.108 

I.3.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | ARQUITETURA PAISAGISTA 

Na Arquitetura Paisagista, à semelhança do que aconteceu na arquitetura, a conceção do espaço exterior é encarada 

durante o período moderno de uma forma bastante rigorosa em relação à função de uso e, tal como na arquitetura, a forma 

segue a função, tendo sempre em conta, para além das outras funções, a função ecológica. No que diz respeito à 

abordagem formal, a Arquitetura Paisagista moderna não fez uso dos conceitos que caracterizaram a arquitetura de 

tendência racionalista, onde prevaleciam as formas baseadas na geometria euclidiana. Durante este período, os Arquitetos 

Paisagistas conseguiram compatibilizar a linha reta, com a linha curva e as edificações com as formas da natureza, que 

eram o seu material elementar de conceção. Enquanto os princípios modernistas repudiavam as formas clássicas, em parte 

por não terem em conta o conhecimento ecológico, a Arquitetura Paisagista moderna continuou, de certo modo, a estética 

romântica. Contudo não se pode deixar de entender que enquanto o romantismo pretendia invocar o “paraíso perdido”, o 

modernismo ignorava o peso simbólico que o romantismo conferia à natureza e atribui-lhe funções utilitárias, tendo em 

conta os fundamentos ecológicos que a regem.109 

Os dois principais pressupostos utilizados na conceção da paisagem moderna foram a função de uso e a função ecológica. 

Estas duas funções influenciaram à sua maneira a forma da paisagem:110 

 a função de uso é um ponto de partida para se chegar à forma. O espaço moderno era dividido num chamado 

zonamento funcional, onde cada espaço zona tinha a sua função, imposta pelo programa ou pela sua aptidão ecológica. A 

forma surgia a partir desse zonamento com o intuito de dar resposta às funções de uso. 

 a função ecológica fez-se sentir essencialmente a dois níveis: no conceito de aptidão ecológica e na seleção dos 

materiais. A aptidão ecológica, ao diferenciar as potencialidades da paisagem e tendo em conta o seu funcionamento 

ecológico, possibilita determinar qual a melhor localização para a implantação das atividades humanas. Quanto à seleção 

dos materiais, ao contrário do que era feito no século XIX, a utilização de espécies exóticas é posta de parte, passando a 

haver um esforço do entendimento de qual o material vegetal mais correto para cada obra, tendo em conta o contexto 

ecológico. A vegetação espontânea tornou-se a matéria-prima da Arquitetura Paisagista aumentando a resiliência e 

reduzindo consideravelmente, não só os custos de construção, mas sobretudo os custos de manutenção dos espaços. O 

objetivo desses espaços era serem usados por todas as classes e não só pelas classes privilegiadas.  

Para além da alteração dos aspetos funcionais (uso e ecológica), também a cultura influenciou os projetos de arquitetura da 

paisagem. Apesar do modernismo pressupor o corte cultural com o passado, na Arquitetura Paisagista esse corte sentiu-se 

apenas relativamente às formas clássicas usadas na “arte dos jardins”. A rutura cultural determinada pelo modernismo é 

sobretudo com o classicismo. Em relação ao romantismo, o modernismo permanece na “( …) estética da paisagem pastoral, 

mas abandona os significados simbólicos, o que torna os elementos da composição imediatamente legíveis. A procura da 

                                                                                 
108 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.80. 
109 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.108. 
110 Idem, p.110. 
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coerência, da lógica e da estrita funcionalidade, recusando o supérfluo”,111 verificou-se também na Arquitetura Paisagista, 

dando origem a espaços pouco criativos que se destinavam ao simples enquadramento das funções que suportavam.112 

Contrariamente à Arquitetura, a Arquitetura Paisagista moderna conseguiu incluir não só as componentes funcionais, mas 

também as ecológicas e as culturais, onde a ecologia teve o papel e a capacidade, de conseguir ligar o nível temporal, com 

o científico e o espacial.113 

O principal defeito apontado ao modernismo pelo pós-modernismo foi a excessiva preocupação ecológica, descurando a 

forma e a capacidade de constituir elementos atrativos da vida urbana. Em Portugal este problema não foi tão notado 

porque o Estado Novo, também na Arquitetura Paisagista, impediu que o modernismo adotasse a expressão atingida em 

alguns dos outros países.114 

                                                                                 
111 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.109|110. 
112 Idem, ibidem. 
113 Idem, p.110. 
114 Idem, p.115. 



 

 

II | MODERNISMO EM PORTUGAL 
“Em Portugal, Salazar ainda estava bem assente na cadeira, com todas as suas certezas e vontades 

de um país nacionalista e pitoresco com habitação e beirais de telhados a condizer. Como podiam 

então vingar as revolucionárias teses modernistas? “A tão famosa censura do Estado Novo 

praticamente nunca existiu em Lisboa. Salazar não podia gostar da Av. Estados Unidos da América, 

mas a verdade é que se tratava de uma promoção da CML! Reinava uma certa ideia de que Lisboa 

tinha que ser uma cidade moderna, tinha que estar à la page com o que de mais inovador se fazia 

pela Europa fora. Os técnicos visitavam os bairros do Estado Providência, construídos no pós-guerra 

na Holanda, em Inglaterra, em França, nos países nórdicos e, consequentemente, as ideias arejaram 

muito” explica o Arqto Nuno Portas. Sobretudo após o primeiro Congresso dos Arquitectos 

Portugueses em 1948, em que a maioria condenava sem tréguas o estilo tradicional usado até aí e, 

em sua oposição, afirmava as teses modernistas. O Arqto, lembra ainda que, se nos Olivais se tolerou 

tanta coisa, foi porque, sem sombra de dúvida, o exemplo era também “a jóia do regime”.” 

HELENA TORRES | CATARINA PORTAS | ADRIANA FREIRE – Olivais Retrato de um Bairro 
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II | MODERNISMO EM PORTUGAL 

II.1. O INÍCIO DA MODERNIDADE E A CIDADE DO ESTADO NOVO 

II.1.1. O INÍCIO DA MODERNIDADE 

No final do século XIX, início do século XX, a arquitetura em Portugal ficou marcada pelo ecletismo, tal como aconteceu um 

pouco por toda a Europa.115 

Apesar do Movimento Moderno na Arquitetura Portuguesa apenas ter sido teorizado e praticado nos anos 50,116 a produção 

Modernista em Portugal teve início com as primeiras manifestações da nova arquitetura por volta dos anos 20 do século XX. 

Contudo, “Em Portugal, à semelhança do que se passou nos outros países que sofreram ditaduras, a Arquitectura moderna 

foi rejeitada, dando lugar a uma arquitectura neoclássica, transformada em símbolo dos respectivos regimes. Dai que, 

nestes casos, a forma tenha prevalecido sobre o conteúdo, “a teatralidade das formas sobre a sua consistência, “dando 

imagem ao poder constituído.” 117  

Pode então dizer-se que o Modernismo em Portugal decorreu entre os anos de 1920 e 1970, sendo estes limites 

cronológicos justificados pela historiografia.118  

Desde 1870 que se verificou uma melhoria considerável das nossas construções, com a criação das bolsas de estudo na 

Escola de Belas Artes de Paris, onde os melhores alunos de arquitetura puderam aprender novos ensinamentos.119 No 

princípio do século XX a arquitetura Portuguesa era sobretudo inspirada numa arquitetura do passado, onde era visível a 

influência das Belas Artes da escola de Paris na formação dos arquitetos portugueses, designada muitas vezes por 

arquitetura Beaux-Arts.  

Os grandes arquitetos Portugueses do início do século, como José Luís Monteiro, Ventura Terra, Adães Bermudes, Norte 

Júnior e Marques da Silva, todos arquitetos de inspiração inteiramente Beaux-Arts, deixaram-nos um conjunto de obras 

notável e de grande qualidade, segundo a linha de inspiração internacional Francesa.120  

Raul Lino, arquiteto contemporâneo dos supra citados, evidenciou-se devido à sua formação na Inglaterra e na Alemanha. 

Este arquiteto procurou fazer uma arquitetura inspirada na casa Portuguesa, através dos princípios do Domestic Revival121, 

e que em Portugal se apelidou de “Movimento da Casa Portuguesa”. Reagindo contra a atitude cosmopolita dos seus 

colegas, Lino propôs uma arquitetura baseada na tradição nacional, utilizando materiais e elementos também tradicionais, 

como as telhas, os azulejos, as paredes caiadas, os alpendres e beirais, etc. Apesar de não usar os novos materiais e de 

continuar a usar as decorações, e nisso distingue-se do Frank Lloyd Wright, Raul Lino foi dos primeiros a demonstrar 

                                                                                 
115 FERRÃO, José Manuel – História da Arte 12. 1ª Edição. Lisboa: Didáctica Editora, 1998. p.178. 
116 TOSTÕES, Ana – Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. 2ª Edição. Porto: FAUP, 1997., p.201. 
117 MAGALHÃES, Manuela Raposo – A Arquitectura Paisagista Morfologia e Complexidade. 1ª Edição. Lisboa: Editorial Estampa, 2001. p.96. 
118 TOSTÕES, Ana – Arquitectura Moderna Portuguesa: 1920-1970: um património para conhecer e salvaguardar “antes que, mesmo o pouco que 
temos…”, desapareça. In Departamento de Estudos / IPPAR (Coord.) – Património Moderno. Arquitectura Moderna Portuguesa 1920.1970. Lisboa: 
IPPAR, 2004a. p.11. 
119 FERRÃO, José Manuel, 1998. op. cit., p.178. 
120 Idem, ibidem. 
121 Consultar o glossário. 
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preocupações com a integração paisagística e o bem-estar físico e psicológico das pessoas que habitam as casas, tal como 

Lloyd Wright.122  

Como exemplo temos a Casa do Cipreste (ver fig. 6), obra 

de Raul Lino do ano de 1913, “Baseada no entendimento do 

sítio e na valorização da paisagem, na reinvenção dos 

materiais tradicionais e no valor da vivência doméstica, 

propunha um conceito “moderno” e inovador na obra global 

(…)” 123  

Lino ao querer voltar atrás e ao querer reproduzir a casa 

típica Portuguesa acaba por ser progressista, mesmo que 

sem querer, e ao tentar responder às ideias dos proprietários 

acaba por ir ao encontro de preocupações modernas. 

Os pressupostos Modernistas, que propunham uma rutura com a tradição e com a história, tinham por consequência uma 

arquitetura de quase “nudez”, que abolia por completo os elementos decorativos. O principal objetivo do movimento era 

fornecer habitação a todos, evitando quaisquer extras, pois facilmente se tornavam pequenos “luxos” revelando-se uma 

questão de injustiça social.  

Em Portugal, como em grande parte dos países Europeus, no início do século XX, as pessoas não estavam preparadas 

para essa simplicidade decorativa, aliás a defesa da simplicidade, como característica do gosto moderno pretendido, em 

oposição ao gosto antigo das “cinco ordens” representava a “agonia de uma época” que constituía um sério obstáculo.124  

Tanto os arquitetos com formação em Beaux-Arts como Raul Lino, com a sua formação Inglesa e Alemã, trouxeram algo de 

“Moderno” e inovador para Portugal, mas ainda longe estaria o tempo em que a arquitetura dita Modernista viria a ser 

praticada.  

II.1.2. LISBOA: O “ESTADO NOVO” E AS SUAS OBRAS “MODERNAS” 

II.1.2.1 ANOS 20| 40 

O regime do “Estado Novo”, instaurado em 1926, veio coincidir precisamente com o período de divulgação do Modernismo 

e do Movimento Moderno na Arquitetura, deixando por isso a sua marca na urbanização da cidade de Lisboa.125    

“Em Portugal, apesar da condição cultural periférica, não deixaram nunca de soar os ecos do Movimento Moderno. 

Esparsos, desconexos, enviesados, tímidos, quantas vezes até disfarçados, sentem-se logo desde as primeiras décadas do 

século XX mas só ganham presença significativa nos últimos anos da década de 20.”126 

                                                                                 
122 FERRÃO, José Manuel, 1998. op. cit., p.180. 
123 TOSTÕES, Ana – Lisboa, Arquitectura e Urbanismo: Do Passeio Público ao Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian. In ANDRESEN, Teresa 
(Coord.) – Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian – Francisco Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970). Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p.101. 
124 FRANÇA, José-Augusto – O Modernismo na Arte Portuguesa. 3ª Edição. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa | Ministério da Educação, 
1991. p.161. 
125 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa – O Valor das Árvores. Árvores e Floresta Urbana de Lisboa. Tese de Doutoramento em Arquitetura Paisagista 
apresentada ao Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa:[s.n.], 2006 [texto policopiado]. p.157. 

Figura 6 – Casa do Cipreste da autoria de Raul Lino. 
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Em meados de 1920, um grupo de jovens arquitetos, quase todos com formação na Escola de Belas Artes de Paris, 

introduzem em Portugal formas consideradas Modernas. 127  

Nas décadas de 20 e 30 do século XX, a arquitetura modernista desenvolvida em Portugal tem uma expressão claramente 

geracional. Contrariamente às expectativas da sua formação revivalista e eclética, os arquitetos modernos que nasceram 

entre 1896 e 1898, como Pardal Monteiro, Cristino da Silva, Carlos Ramos, Cottinelli Telmo, Cassiano Branco, Jorge 

Segurado ou, Rogério de Azevedo, “(…) apostava na renovação linguística, sem integrar os princípios ideológicos do 

movimento internacional que direccionou o seu enfoque para o problema da habitação, para as questões urbanas, e 

finalmente para o entendimento da arquitectura como condensador social.” 128 

Em Portugal, os arquitetos desta geração, continuam a trabalhar num registo estritamente formal, aplicando não só uma 

expressão modernista e internacional, mas também uma expressão eclética-historicista e regionalista. Na realidade a 

utilização de uma nova linguagem, mesmo que originada por uma nova forma de construir, integrando uma nova 

compreensão funcionalista e racionalista da arquitetura, foi assimilada apenas como mais um estilo disponível.129 

Entre os anos de 1928 e 1945, e de forma bastante contrastante com o passado, o Estado realizará os mais inusitados 

investimentos em termos de arquitetura através de um plano de crescimento integrado no quadro das obras públicas,130 

(abordado um pouco mais adiante). Estes investimentos vieram permitir novas possibilidades de trabalho para os arquitetos 

em escalas e quantidades raramente experimentadas, mas sem nunca esquecer de “(…) espelhar autoridade, disciplina, 

ordem e ao mesmo tempo, o culto da nacionalidade, da família e do mundo rural. Este surto de obras públicas, enquadrado 

numa estrutura ideológica sem precedentes, seria também provocador de um ambiente intimidatório por parte do Poder.” 131  

Numa primeira fase este movimento caracterizou-se pelo 

aparecimento de grandes equipamentos públicos e 

privados, acabando por introduzir algum vocabulário 

modernista na malha oitocentista da cidade. São exemplo 

disso: Estação do Cais do Sodré, Casa da Moeda, 

Instituto Superior Técnico (ver fig.7), Cinemas Éden e 

Capitólio, Parque Mayer e o Hotel Victória.132  

O primeiro edifício a ser construído foi o Teatro Capitólio 

em Lisboa, com o projeto de Luís Cristino da Silva, 

seguindo-se o Pavilhão de Rádio no Instituto de Oncologia de Lisboa, da autoria de Carlos Ramos.133  

                                                                                                                                                                                                                                                             
126 BANDEIRINHA, José António – Arquitectura Moderna. O grau zero da memória. In Departamento de Estudos / IPPAR (Coord.) – Património Moderno. 
Arquitectura Moderna Portuguesa 1920.1970. Lisboa: IPPAR, 2004. p.27. 
127 FERRÃO, José Manuel, 1998. op. cit., p.186. 
128 TOSTÕES, Ana – Arquitectura Moderna Portuguesa: os Três Modos. In Departamento de Estudos / IPPAR (Coord.) – Património Moderno. 
Arquitectura Moderna Portuguesa 1920.1970. Lisboa: IPPAR, 2004b. p.110. 
129 Idem, ibidem. 
130 GONÇALVES, José Fernando – Ser ou Não Ser Moderno. 1ª Edição. Coimbra: Departamento de Arquitectura Faculdade de Ciências e Tecnologias da 
Universidade de Coimbra, 2002. p.103. 
131 Idem, ibidem. 
132 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa, 2006. op. cit., p.157. 
133 FERRÃO, José Manuel, 1998. op. cit., p.184. 

Figura 7 – Instituto Superior Técnico. 
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O Instituto Superior Técnico, de Pardal Monteiro, já não tem referências históricas, mas ainda tem uma estrutura 

compositiva dita tradicional: composição em U, com a porta no centro e em vez de se adaptar a obra à topografia (relevando 

assimetria) o projetista arrasa a topografia para implantar o edifício. Contudo, apesar de ser uma obra “(…) classizante 

poderia sugerir até pela sua dimensão uma nova aposta urbana (…)”134 acabando por ser considerada desta forma a 

primeira grande obra pública modernista do regime. No entanto o Instituto Superior Técnico, assim como o Instituto Nacional 

de Estatística, apresentavam ainda decoração Art-Deco.  

A Art-Deco135 (Arte decorativa) era uma arquitetura que 

queria ser moderna, mas não ousadamente moderna. Já 

utilizava materiais como por exemplo o betão armado, 

contudo não apresentava referências históricas. Em vez de 

elementos decorativos muito ornamentados, como os dos 

períodos anteriores, surgem as decorações com formas 

geométricas: círculos, triângulos, quadrados, retângulos. A 

Art-Deco é “muito anos 20”, e acaba por relevar duas coisas: 

a primeira, o facto de algumas pessoas já não quererem a 

arquitetura antiga, a segunda, o facto de ainda não estarem 

completamente preparadas para a simplicidade, para a 

“nudez” moderna. A Estação Cais do Sodré também é um bom exemplo disso, tem uma decoração abstrata moderna, ou 

seja, é Art-Deco. 

Em 1927, precisamente no mesmo ano em que surge a primeira grande obra pública modernista do regime, o urbanista 

francês Jean-Claude Nicolas Forestier é convidado pela Comissão Executiva da Câmara Municipal de Lisboa para se 

pronunciar sobre algumas estratégias para a cidade. Especialista em matéria de parques, o urbanista francês propôs um 

boulevard arborizado entre a Praça do Comércio e o Cais do Sodré (Rua do Arsenal) e apresenta uma nova expansão para 

norte recuperando a ideia dos irmãos MacBride: construir um grande parque envolvendo a cidade, do Campo Grande a 

Alcântara.136  

 “O novo traçado monumental de Forestier, que não se dava conta das cotas, seria desenvolvido em 1930 por Cristino da 

Silva em estilo de grande composição. O seu grandioso plano, em gesto largo e teatral, rompia o parque com a 

monumentalidade de uma alameda e sem receio da topografia.”137 A primeira geração de modernistas é caracterizada por 

uma artificialidade nos desenhos das grandes composições, com raízes no modelo americano da city beautiful138,139 que 

pretendiam tornar mais emblemáticos os espaços públicos das cidades americanas.  

“Atraiçoados” pela sua formação Beaux-Arts, os arquitetos modernistas que recorriam sistematicamente às simetrias 

compositivas, revelavam alguma inabilidade em lidar naturalmente com as implantações topográficas. São exemplo disso, 

os arquitetos Cristino da Silva, Jorge Segurado e Carlos Ramos que, aquando do concurso para o Estádio Nacional, “todos 

eles implantaram o equipamento na linha de água e de cheia, em pleno vale do Jamor. (…) Seria o arquitecto paisagista 
                                                                                 
134 GONÇALVES, José Fernando, 2002. op. cit., p.101. 
135 Consultar glossário. 
136 TOSTÕES, Ana, 2003. op. cit.,  p.102. 
137 Idem, ibidem. 
138 Consultar glossário. 
139 TOSTÕES, Ana, 2003. op. cit., p.103. 

Figura 8 – Estação do Cais do Sodré. 
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Francisco Caldeira Cabral e o arquitecto Konrad Wiesner a propor uma solução natural e orgânica, localizando o estádio a 

meia encosta.”140 

A ideia de construir o Estádio Nacional surge no panorama de uma ampla estratégia definida por Duarte Pacheco,141 

assumida desde que, em 1932, tomou posse como ministro. Duarte Pacheco “(…) tinha como horizonte a transformação da 

cidade de Lisboa, como capital do Império capaz de celebrar as comemorações centenárias coma exposição a erguer em 

Belém em 1940.”142 E para fazer de Lisboa a Capital do Império com que sonhava, disponibilizou meios consubstanciados 

num Plano Diretor e numa política de solos.143  

Duarte Pacheco, o “ (…) homem que protagonizou sozinho a passagem da cidade novecentista (com crescimento apenas 

apontado nas Avenidas Novas), para uma cidade “moderna” que reflectisse a imagem e o poder regenerador do “Estado 

Novo, num período determinante da sua afirmação ideológica.”144 Era um homem exigente consigo próprio e com as 

pessoas com as quais colaborava e se por um lado era obcecado pelo trabalho, prepotente e com sede de poder, por outro 

lado não se pode duvidar da sua honestidade e da forma fiel como serviu o seu regime.145 Acusado inúmeras vezes de que 

a sua obra era excessiva e desproporcionada, na verdade ultrapassava apenas os hábitos e o momento, mas nunca 

excedendo Portugal, pois o ministro tinha o condão de conseguir adaptar a grandeza das conceção às proporções do seu 

país.146  A história da arquitetura portuguesa do seu tempo deve-lhe a definição que teve e irá ser abordada ao longo deste 

segundo capítulo.  

Embora tenha tido vários cargos políticos, foi como ministro das Obras Públicas que Duarte Pacheco mais se destacou147 e 

foi sem dúvida dos políticos mais marcantes do século XX. Formado pelo Instituto Superior Técnico em 1923, “durante os 

anos que presidiu ao Ministério das Obras Públicas e Comunicação e à CML, planificou e executou obras que trouxeram 

lisboa e Portugal para o século XX”.148 O seu nome ficou ligado a obras emblemáticas como os bairros sociais de Alvalade, 

Encarnação, Madredeus e Ajuda, em Lisboa, as autoestradas Lisboa-Vila Franca de Xira e Lisboa-Estádio Nacional, a 

marginal Lisboa Cascais, a Estação Marítima de Alcântara, o Aeroporto de Lisboa, o Estádio Nacional, a Fonte Monumental 

da Alameda, o Instituto Nacional de Estatística, a Casa da Moeda e a organização da Exposição do Mundo Português.149 

  

                                                                                 
140 TOSTÕES, Ana, 2003. op. cit., p.103. 
141 Idem, ibidem. 
142 Idem, ibidem. 
143 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida – Santa Maria dos Olivais: Ensaios de Modernismo em Portugal. Relatório do trabalho de fim de curso de 
Arquitetura Paisagista apresentada ao Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa:[s.n.], 2003 [texto policopiado]. p.55. 
144 GONÇALVES, José Fernando, 2002. op. cit., p.101. 
145 FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no século XX.1911-1961. 4ª Edição. Lisboa: Livros Horizonte, 2009. p.170. 
146 Idem, p.171. 
147Duarte Pacheco. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, [2003-2013]. [Consult. 2013-04-03]. Disponível na www: <URL: 
http://www.infopedia.pt/$duarte-pacheco>. 
148 Duarte Pacheco: A vida e a obra. In 100 Instituto Superior Técnico [Em linha]. Lisboa: IST, [?-2010]. [Consult.2013-04-03]. Disponível na WWW: 
http://100.ist.utl.pt/momentos/duarte-pacheco/. 
149 Idem, ibidem. 
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Duarte Pacheco desempenhou o papel de Ministro das Obras Públicas durante o governo de Salazar, por duas vezes, 

sendo notório também nas “suas” obras as mudanças que se faziam sentir na arquitetura da época. 

| 1932 _1936 | | 1938_1943 | 

 Em 1932 assume o cargo de Ministro das Obras públicas que se 

viu forçado a abandonar em 1936 devido a críticas internas. 

 Neste período é possível afirmar que se concretizou uma 

primeira etapa de progressão de Lisboa para Nordeste. 

 O Instituto Superior Técnico é um dos principais trabalhos, 

daquela que foi a primeira fase do modernismo português na 

arquitetura – fase “internacionalista”. 

 O segundo período vai desde 1938, até 1943, ano da sua 

morte. 

 É neste período que muitos dos planos inicialmente feitos ou 

pensados, são realmente encarnados.  

 1938_ ano da principal obra de estrutura citadina de Duarte 

Pacheco, o  Plano de Urbanização de Lisboa. 

 

Tabela 4 – Síntese dos dois períodos em que Duarte Pacheco assumiu a pasta como Ministro das Obras Públicas. 

Para além das obras, Duarte Pacheco, procurou resolver não só o (mau) “estado sanitário do País”, mas também fomentar 

as infraestruturas hidroagrícolas, construir centrais hidroelétricas, fomentar um extenso programa de florestação, onde a 

criação do Parque Florestal de Monsanto é apenas simbólica, mudando muito mais do que a paisagem nacional, mudando 

o tecido económico e social do País. Outro dos seus contributos foi a criação do Fundo de Desemprego, que lhe permitiu 

cumprir o objetivo de justiça social, “Não se dão esmolas, procura dar-se trabalho”.150 

O ano de 1938 representa um momento crucial para a cidade, pois foi o ano em que se definiram “(…) a partir do Plano 

Director de Urbanização, as vias estruturantes de desenvolvimento, os limites urbanos, e que se criam as condições para 

uma estratégia capaz de articular a cidade como projecto. Um projecto que pressupõe a construção de equipamentos-

referência urbana e grandes conjuntos residenciais entendidos como foco de dinâmica urbana.”151  

Com o intuito de desenvolver estas mesmas ações, o município necessitou de admitir alguns técnicos, dos quais se 

destacam os arquitetos Francisco Keil do Amaral e Inácio Peres Fernandes; os urbanistas Guilherme Faria da Costa e 

Étienne de Gröer, consultor da CML e autor do Plano Diretor de Urbanização.152 

O Plano Diretor de 1938-48 (ver fig. 9) concebido por De Gröer juntamente com os serviços técnicos Municipais, é uma 

síntese das suas ideias e da utilização das teorias de urbanismo que tinha vindo a desenvolver quer pela sua atividade, 

quer enquanto professor. Defendia a aplicação de princípios de urbanismo na construção e na arte de projetar a habitação, 

sugerindo a execução de regulamentos urbanos para fazer o controlo da atividade urbanística. Ele acreditava que era à 

Câmara Municipal de Lisboa e ao Estado que cabia o dever de criar habitação social. “De Gröer mostra cepticismo 

relativamente aos apoios a dar à iniciativa privada, em sintonia com Duarte Pacheco mas em desacordo com as propostas 

da Assembleia Municipal e da Câmara Corporativa.”153  

                                                                                 
150 Duarte Pacheco: A vida e a obra. In 100 Instituto Superior Técnico [Em linha]. Lisboa: IST, [?-2010]. [Consult.2013-04-03]. Disponível na WWW: 
http://100.ist.utl.pt/momentos/duarte-pacheco/. 
151 TOSTÕES, Ana, 2003. op. cit., p.103. 
152 Idem, p.104. 
153 BRITO, Vasco / CAMARINHAS, Catarina – Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa (1938). In LOUREIRO, Sara; 
SERAFIM, Paula (Coord.) - Cadernos do Arquivo Municipal nº9, 2007. Lisboa: CML. 2007. p.183. 
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A crítica de De Gröer “ (…) à cidade existente, 

leva-o a uma definição do urbanismo moderno 

como aquele que permite a introdução da ordem 

na cidade, através de um zonamento 

funcionalista, que possibilite a rentabilização das 

actividades urbanas.”154  Desta forma, não é 

difícil perceber que o principal instrumento deste 

plano tenha sido o zonamento (dividindo o 

espaço em áreas com diferentes usos, às quais 

se aplicava legislação específica), e as suas 

principais linhas de desenvolvimento tenham 

sido:155  

 Criação de uma rede viária radiocêntrica a partir de um eixo construído pela Avenida António Augusto de Aguiar e o 

seu prolongamento até à estrada Lisboa-Porto; 

 Organização das densidades populacionais (decrescentes do centro para a periferia); 

 Criação uma zona industrial na zona oriental da cidade, associada ao porto; 

 Construção de uma ponte sobre o Tejo no Poço do Bispo-Montijo, ligada a uma das circulares; 

 Construção de um aeroporto internacional na parte norte da cidade; 

 Criação de um parque em Monsanto com cerca de 1000ha, e uma zona verde em torno da cidade que incluiria o 

Parque de Monsanto e que se prolongaria pela várzea de Loures até ao Tejo. 

Para elaborar o Plano Diretor de Urbanização, De Gröer começou por fazer um inventário de todos os espaços públicos 

existentes, classificando-os em 4 categorias: parques (áreas >10 ha),  jardins ( > 1 ha),  squares (<1 ha) e  terrenos de 

desporto. Para além de inventariar todos estes espaços, inventariou também as principais vistas panorâmicas e algumas 

paisagens urbanas que pensou ser importante protegê-las. Após esse estudo, conclui que Lisboa é uma cidade privilegiada 

não apenas no que diz respeito ao seu enquadramento natural, mas também ao nível municipal e regional.156 

Todos os elementos utilizados para o estudo do plano de urbanização da cidade de Lisboa resultaram num extenso e 

detalhado trabalho, originando desta forma um documento muitíssimo inovador para a sua época. Étienne de Gröer inseriu 

na prática urbanística municipal a divisão das fases de análise urbana e de proposta, disciplinado, optava por não 

comprometer decisões posteriores. A recolha e tratamento de dados foram ponderados e rigorosos, tratando- se de uma 

análise urbana organizada de forma sistemática e orientada pela nova metodologia do urbanismo "científico" moderno.”157 

É importante referir que, apesar plano ser da autoria de Etienne de Gröer, foi Duarte Pacheco quem se debruçou sobre os 

problemas procurando encontrar-lhes uma solução, como por exemplo alterando para o efeito o regime legal de 

expropriações, indiferente a queixas e a clamores,158 dando origem à popular expressão “Urbanismo à Duarte Pacheco”. 

Enquanto os serviços camarários projetavam pequenas obras de melhoramento, um pouco por toda a cidade, Duarte 

                                                                                 
154 BRITO, Vasco / CAMARINHAS, Catarina, 2007. op. cit.,  p.184. 
155 Evolução do Planeamento Urbano de Lisboa. In PDM: Plano Director Municipal de Lisboa [Em linha]. Lisboa: CML, s.d. [Consult.22, Março, 2013]. 
Disponível na WWW: http://pdm.cm-lisboa.pt/ap_2.html. 
156 BRITO, Vasco / CAMARINHAS, Catarina, 2007. op. cit., p.184. 
157 Idem, p.189. 
158 FRANÇA, José-Augusto, 2009. op. cit.,, p.171. 

Figura 9 – Plano Diretor de Urbanização de Lisboa, 1938-48 Étienne de Gröer.  
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Pacheco, a outra escala, fomentava uma política de expropriação no concelho de Lisboa, aprovando e realizando projetos 

emblemáticos para o Estado Novo.159 “Na base do novo processo estava a opção legalizada da Câmara assumir a iniciativa 

e o exclusivo de urbanizar a área concelhia – e para isso logo começaram aquisições e expropriações de terrenos que, até 

1951, deram ao município a posse de 35% da superfície total, ou seja 2800 ha, e a possibilidade consequente de 

comercializar 135ha para os bairros programados numa operação rentável.”160  

Na tabela seguinte, encontram-se sintetizados os principais períodos de expropriação na cidade de Lisboa:161 

Tabela 5 – Síntese dos principais períodos de expropriação em Lisboa. 

Dos terrenos adquiridos até 1969 nas zonas a urbanizar, 99,2% foram adquiridos ao abrigo de DL nº28 797 (estabelece um 

sistema especial de expropriações para os melhoramentos públicos implicados no programa de comemorações dos 

Centenários da Fundação e da Restauração da Nacionalidade). O património fundiário do Estado e da Câmara Municipal de 

Lisboa, que foi constituído a partir de 1938 ao abrigo do regime dos Centenários, foi sem dúvida alguma, o elemento 

determinante na estruturação interna do espaço urbano na cidade de Lisboa.162 

Se houve uma intervenção político-urbanística na capital do País nas décadas de 30-40 foi, sem dúvida, o Plano de 

Urbanização e de Expansão da Cidade de Lisboa163 onde se definiram as grandes linhas de desenvolvimento da cidade.164  

 No Plano de De Gröer foram recuperadas as ideias da 

década de 20 e começou a preparar-se a expansão urbana 

da zona ocidental da cidade, limitada pelo Parque Florestal 

de Monsanto “(ca. 1000 hectares expropriados para regime 

florestal cujas áreas projectadas foram entregues a Keil do 

Amaral), por onde passa a nova auto-estrada que liga a 

cidade ao Estádio Nacional e pela encosta do Restelo, 

urbanizada de acordo com o plano de Faria da Costa; o 

Parque Eduardo VII, tratado por Keil do Amaral, e, a norte, 

o Campo Grande, também projectado por Keil do 

Amaral.”165  A contribuição de Keil do Amaral é enorme e muito marcante para a cidade de Lisboa e para a nova imagem da 

cidade verde ordenada por Duarte Pacheco.166  

                                                                                 
159 MANGORRINHA, Jorge – Lisboa Republicana. In LOUREIRO, Sara; SERAFIM, Paula (Coord.) - Cadernos do Arquivo Municipal nº9, 2007. Lisboa: 
CML. 2007. p.130. 
160 FRANÇA, José-Augusto – Lisboa: Urbanismo e Arquitectura. 5ª Edição. Lisboa: Livros Horizonte, 2005. p.93. 
161 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.55. 
162 Idem, ibidem. 
163 Idem, p.56. 
164 Evolução do Planeamento Urbano de Lisboa. In PDM: Plano Director Municipal de Lisboa [Em linha]. Lisboa: CML, s.d. [Consult.22, Março, 2013]. 
Disponível na WWW: http://pdm.cm-lisboa.pt/ap_2.html. 

|1938_1943| |1944_ 1949| 

Expropriaram-se propriedades de grandes dimensões, 

essencialmente na periferia da cidade, onde foram expropriados 

cerca de 2000 há, como por exemplo: a zona do aeroporto e 

respetivas vias de acesso, os bairros das casas económicas, a 

encosta da Ajuda e o Parque de Monsanto. 

O ritmo de expropriações reduziu bastante, e adquiriram-se 

apenas terrenos mais próximos das áreas urbanas consolidadas. 

Sendo a maior zona de expropriação deste período, a área 

correspondente ao plano de Alvalade. 

Figura 10 – Fotografia do Parque Florestal de Monsanto em 1938.  
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Sem qualquer precedente de construção de grandes parques urbanos em Portugal, Keil do Amaral viaja por diversos 

parques da europa, com o intuito de se preparar para projetar o futuro Parque Florestal de Monsanto (ver fig.10).167 Este 

novo parque com cerca de 1000 ha, fruto das expropriações do regime da época, viria a ficar acomodado na periferia da 

cidade. A construção do Parque Florestal de Monsanto ia de encontro à ideia de desenvolver um “pulmão verde” na 

cidade,168 o que de certa forma revelava um novo entendimento da necessidade de criar espaços verdes urbanos, 

integrados na área metropolitana e de expansão da cidade.169   

O “(…) vasto espetáculo da Exposição do Mundo Português, de 1940, que concentrou a pulsão celebrativa do regime e das 

suas realizações, constituindo o laboratório da viragem protagonizada pelos mesmos autores, onde vestígios modernistas 

andam a par da informação da nova fase nacionalista. Momento decisivo na recuperação dos revivalismos de sentido 

nacionalista e na inflexão para uma expressão de monumentalidade academizante marca o fim do primeiro modernismo na 

arquitectura portuguesa.”170  A Exposição do Mundo Português acabou por pôr termo ao primeiro modernismo português, 

iniciado nos anos 20.171  Lisboa, “A cidade Pacata que se confinava aos limites das Avenidas Novas e da Praça do Chile, 

com uma mancha urbana limitada à área interior da via de cintura começava a ser pensada em termos globais como capital 

do século XX.”172  

II.1.2.2. ANOS 40|50 

“Assim se chegou, em 1940, ao cabo de um período histórico caracterizável pelo conceito de “modernismo” – conceito 

polémico em 1915, integrado em 1930, ultrapassado dez anos depois e jamais claramente definido. Para uns teve um sabor 

mundano e elitista, para outros animava-o o fogo da criação, para outros, finalmente, tinha indesejável odor 

revolucionário.”173 

O Estado Novo que conseguiu sobreviver politicamente à guerra apesar da derrota dos fascismos passa a debater-se com 

uma realidade social, económica e política bastante diferente da dos anos 30.  

Relativamente à arquitetura, foi o momento em que foram feitas contas com a modernidade e em que se revelou necessário 

retomar a consciência social defendida pelo projeto moderno. Foi posto termo, de certa forma, ao que tinha escapado à 

anterior geração modernista, para quem a modernidade correspondia simplesmente a uma expressão resultante dos novos 

materiais, usados como simples gramática. É neste contexto que o Movimento Moderno assume finalmente a sua dimensão 

ética e moral, cumprindo o ideário na sua plenitude. 174 

Enquanto na Europa o movimento moderno, bem fundamentado pela anterior geração de “modernistas” era de certa forma 

“consolidado”, em Portugal ensaiavam-se as primeiras experiências de uma mudança na produção arquitetónica. Essas 

                                                                                                                                                                                                                                                             
165 CASTEL-BRANCO, Cristina / SOARES, Ana Luísa – As Árvores da Cidade de Lisboa. In SILVA, Joaquim Sande – Árvores e Florestas de Portugal: 
Floresta e Sociedade uma História em Comum. 1ª Edição. Lisboa: Público | FLAD | LPN, 2007. p. 311. 
166 Idem, ibidem. 
167 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa, 2006. op. cit., p.158. 
168 Idem, p.157. 
169 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.53. 
170 TOSTÕES, Ana, 2003. op. cit., p.105. 
171 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.57. 
172 TOSTÕES, Ana, 2003. op. cit. p.104. 
173 FRANÇA, José-Augusto, 1991. op. cit.  p.93. 
174 TOSTÕES, Ana, 2004b. op. cit.  p.126. 
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“experiências” que se realizaram, precisamente por serem as primeiras, são apenas “modernistas”, mas nunca 

verdadeiramente “modernas”, isto porque faltou uma base cultural sólida.175 

Os anos 30 e 40 do século XX, foram não só “anos difíceis”, mas também “anos de acomodação” sofridos, num processo de 

frustração, correspondente a uma “segunda geração” que teve poucos arquitetos. Mas avizinhavam-se anos de um combate 

diferente, orientados por uma nova geração de profissionais, mais consciente a nível social. 176 

Diante do quadro do pós-guerra, os arquitetos portugueses resolvem organizar-se em grupos unidos por ideais comuns. 

Revelando desta forma consciência de que apenas um trabalho coletivo poderia ser eficaz, funcionando como uma 

plataforma difusora da ideologia moderna.177  A ODAM, Organização dos Arquitetos Modernos, com origem no Porto, e as 

ICAT, Iniciativas Culturais Arte e Técnica, com origem em Lisboa, vieram revolucionar de certa forma a arquitetura que se 

praticava em Portugal. A ODAM tinha como principal objetivo divulgar os princípios modernos da arquitetura, moldando uma 

nova consciência profissional. As ICAT renovaram a revista Arquitectura, que desde 1927 tinham uma publicação irregular, 

chegando a estar interrompida de 1938 a1946, fazendo-a surgir como defensora de um “estilo português modernizado”, 

passando a promover animados debates de atelier que, apesar de se realizarem fora do âmbito fechado do SNA (Sindicato 

Nacional de Arquitetos), gozavam de uma incidência política imediata. 178 

Em 1948 o SNA, Sindicato Nacional dos Arquitetos, organiza o I Congresso Nacional de Arquitetura, na sequência de uma 

grande exposição de obras públicas que visava dignificar a memória de Duarte Pacheco, cinco anos após a sua morte, pelo 

seu contributo à cidade de Lisboa. Cottinelli Telmo, que presidia ao SNA à época, viu o rumo do congresso ser alterado 

devido à intervenção da ODAM e das ICAT, que impuseram condições para a sua participação no mesmo. Foram 

abordados temas cadentes como “a arquitetura no plano nacional” e o “problema português da habitação” que resultaram 

numa entusiástica manifestação cultural e profissional. Este congresso teve um impacto enorme, a partir do qual se 

considera ter tido inicio a segunda fase da arquitetura moderna em Portugal.179  

Nas palavras de Nuno Teotónio Pereira, o I Congresso Nacional de Arquitetura marca “o momento de viragem na 

reconquista da liberdade de expressão dos arquitectos.”180 Após uma fase dos pioneiros, também designada por “1ª 

geração”, seguida do compromisso dos anos 40 com um novo gosto oficial, entra em cena uma nova geração, a “3ª 

geração”. Nesta “3ª geração” figuravam também elementos da “2ª geração”, que surgiu por volta dos anos 30 mas pouco 

numerosa, porque nesse período na Escola de Lisboa, a turma tinha apenas entre 1 e 7 alunos.181 

Foi na 3ª geração que os arquitetos mais jovens, aprendizes ou estagiários, começaram a apresentar uma preocupação 

com os “alojamentos coletivos” e a “habitação económica e reajustamento social”, fazendo notar novos interesses, que 

acima de tudo representavam uma nova mentalidade arquitetónica imbuída de ideologia senão de política social. A 

arquitetura e o urbanismo tinham de ser encarados por um lado como um todo, um conjunto, mas que por outro conferissem 

                                                                                 
175 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit. p.58. 
176 FRANÇA, José-Augusto, 2005. op. cit. p.182. 
177 TOSTÕES, Ana, 2004b. op. cit. p.126. 
178 FRANÇA, José-Augusto, 2009. op. cit. p.293. 
179 Idem, ibidem. 
180 TOSTÕES, Ana, 1997. op. cit., p.33. 
181 FRANÇA, José-Augusto, 2009. op. cit. p.293. 
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a especialização dos seus profissionais. O ensino na Escola de Belas-Artes necessitava de uma reforma urgente. Esta 

reforma foi não só uma das conclusões do Congresso como, acima de tudo, um dos votos mais insistentes.182 

O regime, ao permitir que fossem apresentadas teses sem censura, levou a que os congressos se transformassem num 

“local de debate para a nova geração de arquitetos que, sob influência dos CIAM defendem a autonomia disciplinar em 

relação ao poder e a Carta de Atenas como metodologia para resolver problema”.183 Os temas do urbanismo, da 

consciência social do arquiteto e os problemas sociais e económicos, passaram a dominar estes debates.  

Nesta época os arquitetos defendiam que o problema da carência habitacional só podia ser resolvido com a integração de 

habitações em altura nas cidades, servindo-se da estandardização e da posse pública do solo. A linguagem nacionalista da 

“arquitetura historicista e populista defendida pelo regime” passou a ser condenada, advogando-se a modernidade.184 

A revisão dos paradigmas modernos passou não só pela procura de uma identidade própria que superasse o “Mito 

Modernista”, mas pela recuperação do valor da memória e da cultura portuguesa e por um compromisso entre a “tradição e 

futuro, entre modernidade e história e entre espaço e tempo”185, que se traduzisse numa arquitetura adequada ao lugar e ao 

tempo, com “sobriedade e uma autenticidade que busca nas raízes da tradição a sua inspiração mais profunda”.186 Um dos 

fatores que mais identifica a cultura arquitetónica portuguesa é precisamente esta conciliação dos valores, tradicionais e 

modernos, o valor da memória, a adequação ao sítio e às situações particulares, que expressam desta forma um desejo de 

autenticidade, de registar o tempo e a história, de integrar modernidade e tradição.187  

Foi com as obras públicas de habitação económica coletiva que a consciência social dos arquitetos se consolidou e onde se 

puderam observar as mais significativas invenções não só a nível urbano, mas também da conceção da habitação. Foram 

ensaiadas formas e jogos plásticos inovadores e a organização interna dos fogos e a distribuição dos acessos, acreditando 

sempre, ingenuamente, no poder da arquitetura como transformador do quadro de vida quotidiano contemporâneo e 

pretendendo responder com eficácias às solicitações da “vida moderna”.188  

O crescimento económico do país e a maior abertura cultural autorizada pelo regime permitiu que ao longo dos anos 50 e 

60 do século XX, se construíssem bairros verdadeiramente modernos nas cidades de Lisboa e do Porto. O discurso 

moderno que pretendia dar enfase às relações entre a habitação e os espaços urbanos que os envolviam, passa a refletir-

se nos planos. Planos que foram concebidos segundo os princípios da Carta de Atenas, onde os conjuntos de habitação ou 

blocos verticais (unidades de vizinhança189) se encontravam inseridos no espaço verde, na sequência da articulação formal 

e espacial, livres de uma implantação imposta pelo traçado das ruas, na perseguição do modelo da “cidade-jardim” e 

aplicando os conceitos de zonamento funcional.190 

                                                                                 
182 FRANÇA, José-Augusto, 2009. op. cit. p.296. 
183 GONÇALVES, José – Edifícios modernos de habitação colectiva, 1948-61: desenho e standard na arquitectura portuguesa. Tese de 
Doutoramento em Arquitectura apresentada ao UPC – Department de Proyectos d’Arquitectura. Barcelona: [s.n], 2007 [texto policopiado]. p.83. 
184 TOSTÕES, Ana, 1997. op. cit. p.37. 
185 Idem, p.135. 
186 Idem, p.141. 
187 SILVA, Margarida - A.S.A.P2: as social, as possible, as soon, as possible : habitação a custos controlados em Portugal. Dissertação de Mestrado 
Integrado em Arquitetura, apresentada ao Departamento de Arquitetura da FCTUC. Coimbra:[s.n.], 2010 [texto policopiado]. p. 67. 
188 TOSTÕES, Ana, 1997. op. cit. p.51. 
189 Consultar glossário. 
190 GONÇALVES, José, 2007. op. cit. p.97. 
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O investimento que o estado faz nos novos edifícios modernos, acaba por se destinar maioritariamente às classes 

média/alta, levando a que os edifícios de habitação social do início dos anos 50, não difiram muito das experiências 

modernas da habitação coletiva em bloco destinada às classes mais elevadas.191 

A consciência da nova geração foi impedimento para o avanço do conjunto do qual fazia parte o edifício da praceta das 

Águas Livres, às Amoreiras. A obra de Duarte Pacheco foi alvo de duras críticas, por não ter tido em conta o sentido 

estético e social, do habitar e do construir. 192 

As grandes construções de equipamentos públicos, imprescindíveis para satisfazer as novas necessidades da cidade-

capital programada por Duarte Pacheco, levaram a que se verificasse uma euforia da capitalização imobiliária dentro do 

sector privado. Em 1953 foi publicado num semanário lisboeta um depoimento de Nuno Teotónio que, ao contrário dos 

arquitetos acomodados, se queixava da “ (…) “arquitectura da moda”, feita ao “capricho do cliente”, “avidez de lucro do 

construtor” e “preconceitos da autoridade”.”193  

Carlos Ramos, como presidente da UIA (União Internacional dos Arquitetos), confirmou este panorama ao escrever no 

catálogo da exposição do III Congresso Internacional de Arquitetos realizado em Lisboa, que os arquitetos estavam mal 

preparados para a complexa tarefa que era a arquitetura do seu tempo e que apenas uma reduzida percentagem se 

esforçava por melhorar a sua formação profissional e alargar o seu campo de atividades.194 

Os bairros desenvolvidos na década de 40 na zona oriental de Lisboa podiam demonstrar todas estas acusações, no 

entanto já se assinalavam tentativas de remediar os males apontados. Nos “planos da Lisboa burguesa, de rendas caras”, 

foi notória a evolução sofrida pela habitação económica.195 

O Bairro de Alvalade, desenhado em 1945, representou a mais importante realização da época da cidade de Lisboa. Neste 

Plano, Faria da Costa abandona o traçado de grande composição e o desenho de Beaux-Arts, tão característicos das 

produções modernistas das décadas anteriores. O espaço destinado ao Plano do Bairro de Alvalade constituiu uma das 

áreas preponderantes da urbanização da cidade, enquadrada pelo Plano Diretor e implementada pelo tenente-coronel 

Salvação Barreto.196 

Com cerca de 230 ha, este plano organizava-se “(…) a partir de 8 células estruturadas em torno de um equipamento 

público, elemento focal do desenho urbano e motor da vida comunitária: a escola primária. De tal modo que a dimensão da 

célula foi determinada pela distância que uma criança podia percorrer a pé entre casa e a escola, porque era lá que se 

concentrava uma parte importante das suas actividades.”197  

  

                                                                                 
191 SILVA, Margarida, 2010. op. cit., p. 57. 
192 FRANÇA, José-Augusto, 2005. op. cit., p.100. 
193 Idem, ibidem. 
194 Idem, p.298. 
195 Idem, ibidem. 
196 TOSTÕES, Ana, 2003. op. cit., p.106. 
197 Idem, ibidem. 
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 No plano do Bairro de Alvalade propôs-se, pela primeira 

vez, a construção de edifícios coletivos destinados à 

habitação social, também conhecidas por casas de “renda 

económica”, estruturados e apoiados por uma série de 

equipamentos sociais. O projeto do novo agregado 

urbanístico, baseado no modelo da cidade-jardim inglesa, 

foi um marco no desenvolvimento oriental da cidade. 

Contudo, “(…) aquando da sua implementação começaram 

a surgir pontualmente traçados racionalistas que indicavam que se estavam a começar a adoptar os princípios da Carta de 

Atenas. De facto na célula 8 do Bairro de Alvalade, no denominado “Bairro das Estacas”, Rut Athouguia e Sebastião 

Formosinho Sanchez assinalaram a recepção das novas propostas urbanas, onde pela primeira vez foram aplicados os 

princípios do novo urbanismo fixado na “carta de Atenas.”198 O projeto destes arquitetos propunha uma alteração do projeto 

inicial da autoria de Faria da Costa, apresentado em 1945 e em conformidade com a Ville Radieuse e a Carta de Atenas, 

propõe que os quarteirões previstos fossem substituídos por blocos paralelos entre si, apoiados sobre “pilotis” e orientados 

de acordo com a melhor exposição solar.199  (ver fig.11) 

Este foi o primeiro conjunto urbano integrado e serviu de ensaio à nova geração Lisboeta, através dele puderam 

experimentar-se as tendências racionalistas que começavam a assumir os princípios presentes na Carta de Atenas200, de 

forma consciente reivindicando a importância da insolação, do programa e o mais importante, das zonas verdes úteis.  

Estava na altura de repensar a cidade tradicional. O espaço e as inter-relações urbanas ganhavam agora uma nova 

dimensão: 201 

 O peão passou a ser sujeito destacado da vida urbana, ganhando espaços próprios; 

 A rede viária passou a ser hierarquizada, defendendo assim as zonas habitacionais do tráfego mais intenso; 

 A ideia de “plano integrado” alargou os conceitos de habitação a um quadro de vida completo e equilibrado; 

 O conceito de Habitar deixou de dizer respeito apenas “às casas”, o equipamento social passou a ser encarado 

como sendo necessário aos seus habitantes, tal como transportes coletivos, a acessibilidade e a integração na 

cidade. Passando assim os zonamentos a ditar as regras do funcionalismo. 

A década de 40 ficou ainda marcada pelo facto de uma equipa de jovens arquitetos paisagistas integrar os quadros da 

CML, numa altura em que o desenho urbano e a arquitetura se regiam pela Carta de Atenas. Iniciou-se um novo período 

nos espaços verdes em Portugal, rompendo com as grandes composições dos jardins “à francesa”, passando a articular 

conceitos paisagistas contemporâneos.202  

Os arquitetos paisagistas, durante os anos 50 e 60, aquando da abertura de novos arruamentos na cidade de Lisboa, em 

muito devido aos novos bairros, tiveram como principal função a arborização de passeios e faixas centrais, bem como o 

ajardinamento dos seus espaços adjacentes, entre edifícios, com o objetivo de oferecer zonas de estadia e recreio.203 

                                                                                 
198 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa, 2006. op. cit., p.159. 
199 Idem, ibidem. 
200 Idem, ibidem. 
201 GUIMARÃES, Hélder Tércio; RODRIGUES, Elias Cachado, 1986. op. cit., p.209. 
202 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa, 2006. op. cit., p.159. 
203 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.63. 

Figura 11 – Bairro das Estacas, 1949-1955.  
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É neste contexto que surge a primeira grande operação de habitação social em Lisboa, dando-se início ao desenvolvimento 

da cidade para Nordeste com o Plano dos Olivais, o ponto fulcral desta dissertação de mestrado, justificando-se por isso, 

que o tema da Arquitetura Paisagista em Portugal e o Plano de Urbanização dos Olivais, sejam retomados mais adiante 

(respetivamente no Capítulo II no ponto 2.2; e no Capítulo III). 

Tabela 6 – Síntese cronológica da Cidade do “Estado Novo” 

  

A CIDADE DO “ESTADO NOVO” 

DATA ACONTECIMENTO NOTAS 

1926 Instauração “Estado Novo”.  

1929 Início da elaboração do Plano de arborização 
da Serra de Monsanto. 

_conceito de “Pulmão Verde”. 

_1938, Duarte Pacheco dá início às expropriações das áreas agrícolas, praticamente 
sem árvores. 

_arborização orientada pelo Eng.º Silvicultor Joaquim Rodrigo. 

1938|43 Início do Mandato de Duarte Pacheco no 
Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. 

 

1938|48 PGUEL _Plano Geral de Urbanização e 
Expansão de Lisboa (Étienne Gröer). 

_propunha articular a cidade através de grandes circulares que se entrecruzavam 
com as radiais já existentes. 

1938|40 Faria da Costa desenha o Bairro da Encosta 
da Ajuda - Restelo. 

 _inspirado na “cidade – jardim” de Ebenezer Howard. 

1939 Keil do Amaral viaja pela Europa, visitando 
jardins, de forma a preparar-se para projetar o 
futuro Parque Florestal de Monsanto. 

_Paris: Bois de Boulogne; Vincennes; Vérriéres e Fontainebleau. 

_Alemanha: Reichsgartenschau 

_Holanda: Bosque de Amesterdão 

1940 Projeto do Bairro da Encarnação. _Desenho de Paulino Montez. 

1945 Faria da Costa desenha o Bairro de 
Alvalade. 

_Inspirado no modelo da cidade-jardim inglesa. 

_integrado no Plano Diretor de Gröer. 

_representou uma alteração programática do quadro dos bairros de promoção social, 
que eram tradicionalmente constituídos por casas unifamiliares com logradouro. 

_1ª proposta de edifícios coletivos destinados a habitação social – “casas de renda 
económica”. 

1954 Azevedo Coutinho e Gonçalo Ribeiro Telles 
são convidados a integrar a equipa do GEU – 
Gabinete de Estudos de Urbanização da CML 

_com vista à elaboração da 2ª fase da urbanização da encosta do Restelo. 

1955|58 Plano de Olivais Norte (GEU) _projetado por José Sommer Ribeiro e Pedro Falcão e Cunha. 

_40 ha para 8500 habitantes (serviu de ensaio para o projeto dos Olivais Sul). 

1958 Criação do GTH – Gabinete Técnico da 
Habitação 

_para estudar e planear os Bairros de Olivais Norte, Olivais Sul e Chelas. 

_a construção destes bairros assinalou uma importante evolução e consolidação dos 
princípios Modernos de Arquitetura e Planeamento. 

1960|61 Plano de Olivais Sul (GTH) _projetado por Rafael Botelho e Carlos Duarte 

_186 ha para 40.000 habitantes. 

1962 Aprovação do plano de 1948, são lançados os 
planos de Olivais e Chelas. 

_inspirados pelas teorias de Le Corbusier com a “Carta de Atenas”. 

_os olivais, ao contrário de todas as outras intervenções urbanas em Lisboa, foi 
planeado sem qualquer ligação ao urbanismo tradicional e sem preocupação de 
continuidade do tecido urbano existente – “cidade-satélite” ou seja, uma New Town. 



 

 

37 

 

M
O
D
E
R
N
IS
M
O
 E

M
 P

O
R
T
U
G
A
L
 |
 C

A
P
ÍT

U
L
O
 I

 I  

II.3. A ARQUITETURA PAISAGISTA EM PORTUGAL 

Depois de ter contextualizado o início do Modernismo em Portugal é fundamental, ainda neste capítulo, abordar o início da 

arquitetura Paisagista em Portugal que, ao ter surgido em pleno período moderno, deixou também a sua marca em muitos 

dos planos da época.  

 
II.3.1. O INÍCIO | ARQUITETURA PAISAGISTA EM PORTUGAL 

“Era uma vez um aluno do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, no Portugal dos anos 30, que descobriu a 

Arquitectura Paisagista ao ler a Enciclopédia Britânica…parecerá esta uma forma fantasiosa de começar o percurso sobre 

as três primeiras décadas da Arquitectura Paisagista em Portugal, mas trata-se de um facto.”204 

A escola de Arquitetura Paisagista Portuguesa foi fundada no ano de 

1942 por Francisco Caldeira Cabral205. Foi nos anos 30, devido a uma 

possível contratação por parte da CML, que implicava o estudo no 

estrangeiro sobre a conceção e conservação de jardins públicos, que 

Caldeira Cabral descobre a Arquitetura Paisagista. 206  

Apesar de não ter chegado a ser contratado pela CML, Caldeira Cabral 

parte para Berlim com o intuito de se formar em Arquitetura Paisagista, 

a pedido do Professor André Navarro, Diretor do Instituto Superior de 

Agronomia (instituto onde Cabral tinha acabado a sua formação em 

Agronomia em 1936).207 Berlim era indiscutivelmente um importante 

centro intelectual da Europa e sem dúvida, um destino de referência 

para estudantes de todas as nacionalidades. 208 

Devido ao seu estatuto de bolseiro do Instituto para a Alta Cultura, Caldeira Cabral deixou bem documentado todo o seu 

processo de aprendizagem durante os três anos que esteve em Berlim (1936|39), devido aos relatórios trimestrais que 

elaborava para enviar aos seus professores e colegas que se encontravam em Portugal.209 

Nesta época o ensino da Arquitetura Paisagista na Europa era ainda um acontecimento relativamente recente. O seu ensino 

surge em primeiro lugar na Faculdade de Agronomia da Universidade de Reading em Inglaterra, em 1929. Dois anos depois 

surge na Faculdade de Agronomia da Universidade de Berlim, com a criação do Instituto de Arquitetura Paisagista.210 

Enquanto Keil do Amaral, o responsável pela conceção do Parque Florestal de Monsanto, participava ativamente no I 

Congresso Nacional de Arquitetura em 1948, influenciando de forma decisiva a Arquitetura Moderna em Portugal, Caldeira 

                                                                                 
204 ANDRESEN, Teresa – Três Décadas de Arquitectura Paisagista em Portugal 1940-1970. In ANDRESEN, Teresa (Coord.) – Do Estádio Nacional ao 
Jardim Gulbenkian – Francisco Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2003b. p.19. 
205 MAGALHÃES, Manuela Raposo – Paisagem: Perspectiva da Arquitectura Paisagista. In Philosophica, 29, Lisboa, 2007. p.103. 
206 ANDRESEN, Teresa, 2003b. op. cit.,.p.19. 
207 MAGALHÃES, M. R., 2007. op. cit., p.103. 
208 A formação de arquitecto paisagista: A Escolha de Berlim. In Centenário Francisco Caldeira Cabral [Em linha]. Lisboa: CML, 2008. [Consult. 14, 
Maio, 2013]. Disponível na WWW: http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/biografia/a-formacao-de-arquitecto-paisagista-a-escolha-de-berlim/. 
209 ANDRESEN, Teresa, 2003b. op. cit., p.27. 
210 ADRIANO, António – Prof. Francisco Caldeira Cabral 1908-1992. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa | Comissão Municipal de Toponímia. Outubro 
2008, p.10. 

Figura 12 – Prof. Francisco Caldeira Cabral.  
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Cabral tornava-se o pioneiro da Arquitetura Paisagista, dando início à prática do projeto na paisagem e fundando a primeira 

escola em Portugal.211 

Em Portugal o curso de Arquitetura Paisagista passou a ser lecionado em 1941 a título experimental, transitando à 

designação de curso livre no ano seguinte.212  Caldeira Cabral sediou o novo curso no Instituto Superior de Agronomia, local 

que considerava ideal para tirar proveito dos “ (…) benefícios do cruzamento das artes com as ciências, para produzir um 

sólido e responsável design de paisagem”.213  

Num documento que Caldeira Cabral redigiu, dirigido ao ministro da Educação tendo como objetivo a criação do curso de 

Arquitetura Paisagista em Portugal (documento que se pensa ser do ano de 1941), pode ler-se: “Comecei a estudar o 

assunto e verifiquei haver duas coisas distintas e que então se confundiam na designação genérica de jardinagem: a 

jardinagem propriamente dita, ramo especial da horticultura, e a arquitectura paisagista que se ocupa da concepção e 

projecto do jardim. Se a primeira era entre nós rudimentar, a segunda não existia de todo. Porque logo me pareceu que o 

melhoramento da parte material do jardim seria inútil enquanto não estivesse bem clara a ideia ordenadora, o plano do 

mesmo, propus e foi aceite que estudasse a arquitectura paisagista.” 214 

Durante os primeiros 20 anos, o curso livre de Arquitetura Paisagista era frequentado por alunos dos cursos de Engenharia 

Agronómica e Silvícola. Apenas em 1966, a pedido do Prof. Caldeira Cabral, ingressam alunos apenas inscritos no Curso, 

com o intuito de fazer a transição do curso livre para o regime de licenciatura normal.215 Com o argumento de que “(…) é 

indubitável que não pode fazer-se ensino eficaz sem que a par da actividade pedagógica, se exerça investigação e estudo 

que constituem, afinal, a fonte vivificadora do próprio ensino”, Caldeira Cabral criou no ISA um Centro de Estudos de 

Arquitetura Paisagista que foi autorizado ministerialmente a 23 de Outubro de 1953 e que foi percurso da fundação da 

Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, a APAP.216 

O ano de 1937 representou um período de viragem na vida de Caldeira Cabral. Ainda antes de terminar o curso em Berlim, 

recebe uma carta do Engenheiro e Professor no IST, José Belard da Fonseca, a pedir um encontro: “O assunto que se trata 

é o seguinte: estou tratando dum importante projecto em que seria muito interessante utilizar os seus conhecimentos 

adquiridos no seu curso e na especialização a que se tem dedicado (…)”. Este “importante projeto” era o do Estádio 

Nacional, cujo concurso tinha sido publicitado em portaria a 1 de Março de 1934.217  

  

                                                                                 
211 ANDRESEN, Teresa – Paisagens portuguesas nos meados do Século XX. Contextos. Conteúdos. Contributos para a modernidade. Paisagem e 
Modernismo. Fundação de Serralves, Porto (não publicado), 2003a. p.3. 
212 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.122. 
213 CASTEL-BRANCO, Cristina / STEINITZ, Carl – Mais de trinta ideias influentes em Planeamento da Paisagem. ArchiNews, Revista de Arquitectura, 
Urbanismo, Interiores e Design, Edição Especial Arquitectura Paisagista, [s.l.], 2011. p.31. 
214 A formação de arquitecto paisagista: A Escolha de Berlim. In Centenário Francisco Caldeira Cabral [Em linha]. Lisboa: CML, 2008. [Consult. 14, 
Maio, 2013]. Disponível na WWW: http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/biografia/a-formacao-de-arquitecto-paisagista-a-escolha-de-berlim/. 
215 CEAP “Prof. Caldeira Cabral” – Caracterização da Arquitectura Paisagista Portuguesa. [em linha]. [Consult. 3, Setembro, 2013]. Disponível em 
WWW: http://www.isa.utl.pt/ceap/index_files/caractAP.pdf. p.20. 
216 ANDRESEN, Teresa, 2003b. op. cit., p.48. 
217 Idem, p.31. 
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Ao projeto do Estádio Nacional (ver fig.13), 

“encomendado” por Salazar aquando da organização 

da Exposição do Mundo Português em 1940, 

concorreram vários gabinetes de arquitetura. Caldeira 

Cabral contrapôs a solução apresentada pelos 

Arquitetos Carlos Ramos e Cristino da Silva (que 

entretanto tinha sido já remodelada pelo Arquiteto 

Jorge Segurado).218 Para Cabral a solução do projeto 

passava: pela recusa da edificação no vale e a 

libertação do mesmo, em vez de um complexo 

desportivo, devia optar-se pela conceção de um 

verdadeiro parque urbano com um conjunto de equipamentos desportivos, assegurando assim a possibilidade de uma 

futura expansão das infraestruturas desportivas e encontrando de forma sábia o local do edifício centralizador, o estádio de 

atletismo.219 A forma ousada como desenvolveu este projeto teve fortes repercussões, acabando por não conseguir levar a 

obra do Estádio Nacional até ao fim. 220  

A amizade com Raúl Lino levou Caldeira Cabral a uma maior proximidade com a arquitetura tradicionalista. Lino nunca 

abdicou dos seus ideais tradicionalistas para se render ao “grandioso projeto” de Duarte Pacheco, tendo por isso sido 

sucessivamente marginalizado.221 O início da Arquitetura Paisagista ficará para sempre marcado pelo expressivo confronto 

entre Cabral, o regime e os arquitetos da modernidade em Portugal, concretamente no que diz respeito ao projeto do 

Estádio Nacional.222 

Apesar de se saber que a obra de Caldeira Cabral foi muito influenciada pelos conhecimentos adquiridos em Berlim, ainda 

está por aferir de uma forma sistematizada a origem de todas as influências por ele recebidas e transmitidas aos seus 

discípulos. “O ecletismo romântico ou, por via completamente diferente, as suas raízes beirãs, e o “espiritualismo português” 

(…) talvez lhe tenham dado a enorme capacidade que manifestava de interpretar a paisagem portuguesa e de sintetizar 

todas essas componentes na formulação de um corpo teórico de intervenção, fortemente ligado à ruralidade e à cultura, 

mas também virado para as necessidades do futuro.”223 Apesar da proximidade de Cabral com a arquitetura tradicional, foi 

durante a geração seguinte de Arquitetos Paisagistas por ele formada, que se estabeleceu a ponte com a geração dos 

arquitetos da modernidade, emergente na década de 50, sendo de destacar sobretudo os nomes de Gonçalo Ribeiro Telles, 

Edgar Fontes, e Álvaro Dentinho.224  

Em Portugal, até à década de 40 do século XX, vigorou o estilo Neoclássico à semelhança dos outros países europeus 

onde governavam ditaduras, como se pode comprovar através das obras realizadas para a Exposição do Mundo Português. 

Enquanto isso, a escola de Arquitetura Paisagista propunha pela voz de Cabral “trabalhar com a natureza e não contra ela”, 

era necessário um profundo conhecimento das ciências da Natureza, uma forma de trabalho diferente da que tinha sido 

                                                                                 
218 ADRIANO, António, 2008. op. cit.,  p.11. 
219 ANDRESEN, Teresa, 2003a. op. cit., p.3. 
220 ANDRESEN, Teresa, 2003b. op. cit., p.43. 
221 Idem, p.42. 
222 ANDRESEN, Teresa, 2003a. op. cit., p.3. 
223 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.129. 
224 ANDRESEN, Teresa, 2003a. op. cit., p.3. 

Figura 13 – Projeto do Estádio Nacional 
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praticada durante o séc. XIX e sobretudo durante o início do século XX, esta tinha de ser feita de um modo relacional, na 

perspetiva da nova ciência da ecologia.225 

Foi durante a década de 50, marcada pela introdução de uma etapa inspirada nas novas influências arquitetónicas e 

fundamentadas nas novas soluções de urbanismo226, que a primeira geração de arquitetos paisagistas portugueses se 

tornou “(…) missionária de uma causa difícil de implementar, tinham de utilizar linguagem arquitectónica enquanto 

aplicavam princípios ecológicos nas soluções propostas. Estavam a desenhar com a natureza, durante o movimento 

modernista, que normalmente não tinha em consideração o contexto.”227 

Depois de 10 anos de curso livre, surge a primeira geração de Arquitetos Paisagistas formados por Caldeira Cabral, 

oportunamente colocados na CML e na administração central (urbanismo e agricultura). O primeiro arquiteto paisagista a 

formar-se em Portugal foi Manuel de Azevedo Coutinho, que em 1948 ingressa na CML. Posteriormente ingressam também 

Gonçalo Ribeiro Telles, em 1950 e Edgar Sampaio Fontes, em 1953.228 Em 1954, Azevedo Coutinho e Ribeiro Telles são 

convidados a integrar a equipa do GEU, Gabinete de Estudos de Urbanização da CML, tendo como objetivo a elaboração 

da 2ª fase do projeto de Urbanização da encosta do Restelo. 229 Estes três arquitetos paisagistas foram também os 

responsáveis pela introdução de uma nova divisão para o espaço público de Lisboa – Divisão de Arborização e Jardinagem. 

Em torno dos jardins e arborização de ruas estabelece-se uma relação entre os arquitetos paisagistas e os arquitetos da 

Divisão dos serviços técnicos Especiais,230  dando início a uma nova etapa dos Espaços Verdes em Portugal.  

Os bairros projetados e a construção iniciada na 

sequência das expropriações feitas por Duarte Pacheco 

na década de 40 – Encarnação, Alvalade e Restelo – são 

as três áreas onde no início dos anos 50 os arquitetos 

paisagistas intervêm na cidade de Lisboa. As primeiras 

intervenções feitas foram planos de plantação e rega. Os 

primeiros projetos de arquitetura paisagista com uma 

intervenção mais completa foram os projetos: da Praça de 

Londres (Azevedo Coutinho - 1950 – ver fig.14), da 

envolvente da Igreja de Santo Eugénio e da Mata de 

Alvalade (Ribeiro Telles - ambas em 1951). 231 

Em 1958 a CML criou o GTH, Gabinete Técnico da Habitação, cuja principal missão foi projetar e construir os novos 

grandes bairros na zona oriental da cidade – Olivais Norte, Olivais Sul e Chelas.232 Quando Álvaro Dentinho ingressa no 

GTH, tem a oportunidade de, em articulação com as várias equipas disciplinares envolvidas na conceção dos Planos de 

Olivais e Chelas, tão “imbuídos dos princípios da cidade-jardim e das new towns”, desenvolver uma intensa atividade, que 

pretendia acima de tudo ir ao encontro da modernidade e dos novos conceitos de habitar, trabalhar, circular e recrear.233 A 

                                                                                 
225 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.32. 
226 CASTEL-BRANCO, Cristina; SOARES, Ana Luísa, 2007. op. cit., p.313. 
227 CASTEL-BRANCO, Cristina; STEINITZ, Carl, 2011. op. cit., p.31. 
228 ANDRESEN, Teresa, 2003a. op. cit., p.6. 
229 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa, 2006. op. cit., p.159. 
230 ANDRESEN, Teresa, 2003a. op. cit., p.6. 
231 Idem, ibidem. 
232 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa, 2006. op. cit., p.159. 
233 ANDRESEN, Teresa, 2003a. op. cit., p.6. 

Figura 14 – Praça de Londres, 1956. 
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construção destes bairros assinalou uma importante evolução e consolidação dos princípios modernos da arquitetura e do 

planeamento.234 Este tema será retomado e desenvolvido no capítulo seguinte. 

A Arquitetura Paisagista marcou de uma forma notável duas áreas distintas na década de 50. A primeira foi a intervenção 

no planeamento urbano, com a participação no Gabinete de Estudos de Urbanização (orientando os estudos de Arquitetura 

Paisagista do Plano Diretor de Lisboa de 1956|60) e a segunda os projetos de Parques e espaços verdes urbanos 

(exemplos: Parque das Termas, de Caldas da Rainha 1951|53; remodelação da Avenida da Liberdade 1956|60; etc.).235 

Já no final da década de 1950, a obra da Sede e Museu da Fundação 

Calouste Gulbenkian vem assumir por inteiro a modernidade. Pode 

constatar-se que a construção moderna foi completamente integrada 

no espaço verde envolvente, planeado pelos arquitetos paisagistas 

Ribeiro Telles e Viana Barreto.236  

 Este ciclo é fechado de certa forma quando, em 1960, ocorre uma 

mudança de orientação da CML, interrompendo a regular colaboração 

que se tinha vindo a tornado assídua nos últimos vinte anos pelos 

profissionais de Arquitetura Paisagista.237 

Caldeira Cabral foi um homem “visionário, universal e intransigente”238 

com uma “ (…) bagagem cultural invulgar, quer ao nível da evolução da paisagem rural e urbana, quer das artes, nas quais 

a música tinha para ele um lugar marcante (entre os estudos científicos, tinha encontrado lugar para o estudo do canto 

lírico), permitiu-lhe imprimir também uma tónica cultural notável na escola que desenvolveu.” 239 Foi o pai da Arquitetura 

Paisagista em Portugal e foi quem estabeleceu como os sete fundamentos que vieram alicerçar esta profissão. Os 

fundamentos são os seguintes:240  

“ 1. A nossa obra é feita no espaço e conta com o tempo. A obra é dinâmica e deve ser durável. 

  2. A simplicidade é uma regra fundamental da composição. A ela se alia a unidade. 

  3. Uma paisagem desequilibrada nunca pode alcançar a beleza e harmonia. 

  4. Na paisagem deve assegurar-se o continuum naturale. 

  5. Não se deve construir em leito de cheia 

 6. A erosão é a doença mais frequente e mais grave da paisagem. Combate-se com arborização, as pastagens e 

exige um bom conhecimento do solo. 

  7. Deve assegurar-se em todas as intervenções a estética da paisagem.” 

                                                                                 
234 LÓ DE ALMEIDA, Ana Luísa, 2006. op. cit., p.159. 
235 Francisco Caldeira Cabral | Notas bibliográficas. In Centenário Francisco Caldeira Cabral [Em linha]. Lisboa: CML, 2008. [Consult. 14, Maio, 2013]. 
Disponível na WWW: http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/biografia/a-formacao-de-arquitecto-paisagista-a-escolha-de-berlim/. 
236 CASTEL-BRANCO, Cristina; SOARES, Ana Luísa, 2007. op. cit., p.313. 
237 Francisco Caldeira Cabral | Notas bibliográficas. In Centenário Francisco Caldeira Cabral [Em linha]. Lisboa: CML, 2008. [Consult. 14, Maio, 2013]. 
Disponível na WWW: http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/biografia/a-formacao-de-arquitecto-paisagista-a-escolha-de-berlim/. 
238 ANDRESEN, Teresa, 2003b. op. cit., p.95. 
239 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.129. 
240 CASTEL-BRANCO, Cristina; STEINITZ, Carl, 2011. op. cit., p.31. 

Figura 15 – Fundação Calouste Gulbenkian. Imagem da 
capa do Livro Do Estádio Nacional ao Jardim da Gulbenkian.  
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Apesar de serem princípios simples foram visionários, e o facto de serem tão atuais e parecerem evidentes, demonstram “ o 

sinal mais inequívoco do seu magistério”.241 

Quando ao fim de trinta anos, Caldeira Cabral, viu nascer os Boletins da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas 

afirmou que “valeu a pena sonhar, e que mais uma vez se confirma o que foi o meu adágio desde muito novo: FESTINA 

LENTE – Devagar se vai ao longe.”242 

 Foi um Homem que estudou, que ensinou e que na tentativa de alcançar os seus sonhos, fez avançar um país! 

 
 

II.3.2.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | ARQUITETURA PAISAGISTA EM PORTUGAL  

Na década de 40 em Portugal, tal como nos outros países que foram governados por ditaduras, a conceção de espaço 

exterior que vigorava era o estilo-neoclássico, exemplo disso são as obras realizadas na capital para receber a Exposição 

do Mundo Português em 1940.243  

Em oposição a escola de Arquitetura Paisagista, a cargo de Caldeira 

Cabral, propunha-se a “trabalhar com a natureza e não contra ela”. 

Para isso era necessário um conhecimento aprofundado das ciências 

da Natureza de um modo relacional na perspetiva da ecologia, e não 

em termos setoriais e especializados como tinha sido praticada 

durante o século XIX e no início do século XX.244 

 Walter Cannon, em 1929, formula o conceito de Homeostasis, 

contribuindo para a nova forma de observar e de tratar a paisagem. O 

conceito de Homeostasis relativamente à Paisagem pressuponha a 

introdução de uma perspetiva dinâmica na forma de olhar o mundo e 

de definir os limites dentro dos quais o Homem poder atuar, mas 

sempre com o cuidado de manter a resiliência do sistema.245 O 

resultado desta abordagem era uma estética naturalista, muitas 

vezes confundida com a estética romântica resultante do estilo paisagista246, com origem nos parques públicos Ingleses e 

Americanos e a posteriori na Alemanha, Holanda e Áustria. Em Berlim, na escola onde estudou Caldeira Cabral, a 

Arquitetura Paisagista estava para além do “simples naturalismo romântico” uma vez que se propunha a interpretar a 

paisagem e a intervir nela com base nos conhecimentos dos fatores do ambiente e das suas inter-relações (ecologia 

cientifica). No caso de Caldeira Cabral e da primeira geração de Arquitetos Paisagistas que formou na sua escola a este 

conhecimento da ecologia, “acrescia um profundo conhecimento da cultura que tinha trabalhado a terra e erigido o 

património.” Este facto distingue a geração do modernismo que se limitava a negar o valor do passado e consequentemente 

                                                                                 
241 CASTEL-BRANCO, Cristina; STEINITZ, Carl. 2011. op. cit., p.31|32. 
242 CALDEIRA CABRAL, Francisco – A profissão de Arquitecto Paisagista sua evolução. In ANDRESEN, Teresa (Coord.) – Do Estádio Nacional ao 
Jardim Gulbenkian – Francisco Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2003. p.17. 
243 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.32. 
244 Idem, ibidem. 
245 Idem, ibidem. 
246 Consultar glossário. 

Figura 16 – A diferença entre os conceitos neoclássicos que 
vigoravam em Portugal nos anos 40 e o conceito ecologista 
introduzido pela escola de Arquitetura Paisagista fundada por 
Caldeira Cabral.  
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a cultura tradicional. Caldeira Cabral defendia que “a cultura melhora a qualidade do projeto”, por esse motivo, 

paralelamente ao conceito de aptidão ecológica da paisagem era sempre feita a interpretação cultural.247 As principais 

mudanças verificadas, revestidas por uma estética naturalista, aludiam não só à localização das funções, dependentes da 

aptidão ecológica, mas também à vegetação utilizada. A vegetação tradicional ou natural, vem substituir o gosto pelas 

exóticas, que teve início no Renascimento e se conservou até ao século XX (ainda se mantém). O uso das plantas anuais 

reduziu, sendo substituído pelo uso de plantas vivazes, pois os reduzidos cuidados de manutenção permitiam criar o espaço 

verde urbano que, na cidade, substituiu o jardim de quarteirão romântico.248 

Em Portugal, nas áreas urbanas onde os princípios modernistas foram aplicados, os resultados foram bastante moderados 

relativamente às experiências dos outros países. Os planos de Olivais e Chelas suportam os inconvenientes do 

modernismo, como a falta de referências e a pouca estruturação. A presença de Álvaro Dentinho no projeto dos espaços 

exteriores dos Olivais, revela a “(…) preocupação de criar uma estrutura a partir dos percursos de peões marcados por 

maciços de vegetação espontânea.”249 

O projeto do Jardim da Gulbenkian, de Viana Barreto e Ribeiro Telles, é um belíssimo exemplo do novo estilo ecologista 

traduzido pelos Arquitetos Paisagistas Portugueses. Este jardim é, ainda hoje, dos espaços verdes mais visitados pelos 

Lisboetas e por profissionais estrangeiros. Este projeto é considerado um marco da internacionalização da Arquitetura 

Paisagista Portuguesa da primeira geração.250 

Ao analisar os projetos de Caldeira Cabral e dos Arquitetos Paisagistas da primeira geração é fácil compreender como 

tiveram a capacidade de articular os novos conceitos, com os elementos tradicionais.251 A primeira geração raramente 

utilizou o zonamento monofuncional, tal como ele era proposto no documento da Carta de Atenas. Dos Parques Públicos 

desta época não houve nenhum que tivesse delimitado espaços monofuncionais, destinados apenas a uma determinada 

faixa etária, como pressupunham os princípios modernos, confirmando que não houve adesão à diferenciação funcional 

modernista.252 

Em 1987 o conceito de Continuum Naturale, que é uma derivação do conceito de Homeostasis253, é traduzido para a 

legislação Portuguesa (Lei nº11/87, Lei de bases do Ambiente), acompanhado dos princípios ecológicos que regiam a 

escola de Arquitetura Portuguesa: continuidade, diversidade e intensificação. Ainda nos dias de hoje este conceito é mal 

compreendido pelas outras profissões que trabalham na paisagem.254 

Sintetizando, “esta primeira fase da arquitetura paisagista introduziu o melhor do período modernista, uma arquitetura útil de 

base cientifica, fundamentada no conhecimento dos processos naturais – mas que não rejeitou a cultura como fator de 

conceção do espaço. A estética dos espaços criados era naturalista e rompeu com o neoclássico fascista, o estilo que os 

arquitetos em Portugal, designaram por Português Suave.”255 

                                                                                 
247 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.33. 
248 Idem, ibidem. 
249 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.105. 
250 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.33. 
251 Idem, p.34. 
252 Idem, p.35. 
253 MAGALHÃES, M. R., 2001. op. cit., p.105. 
254 CEAP “Prof. Caldeira Cabral”, 2010. op. cit., p.34. 
255 Idem, p.35. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III | OS BAIRROS DA ENCARNAÇÃO E OLIVAIS ANÁLISE DO PAPEL DA RQUITETURA PAISAGISTA 

 

“Numa década tudo mudou. Foi em meados dos anos 50 que se começaram a cortar uma a uma as 

oliveiras dos Olivais. E com elas desapareceram para sempre as quintas, as hortas e as searas, a 

paisagem campestre e bucólica que durante séculos os lisboetas se tinham habituado a reconhecer 

nos Olivais. Tudo em nome de uma cidade nova como jamais se tinha visto por estes lados.” 

HELENA TORRES | CATARINA PORTAS | ADRIANA FREIRE – Olivais Retrato de um Bairro 
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III | OS BAIRROS DA ENCARNAÇÃO E OLIVAIS ANÁLISE DO PAPEL DA ARQUITETURA PAISAGISTA 

III.1. CARACTERIZAÇÃO DOS OLIVAIS 

“Santa Maria dos Olivais é actualmente a maior freguesia de Lisboa, confirmando as suas proporções e importância 

assumida em tempos.”256  

Situada na zona oriental de Lisboa, esta freguesia possui uma área 

de 10.662 Km2, uma população de cerca de 51.000 habitantes e 

encontra-se demarcada com a freguesia de Marvila, Moscavide, 

Charneca, Lumiar e Portela. Os seus limites são a: Norte – 

Concelho de Loures / Estrada da Circunvalação e Rua João Pinto 

Ribeiro; Este – Rio Tejo – Parque das Nações; Sul – Freguesia de 

Marvila / Av. Marechal Gomes da Costa; Oeste – Aeroporto da 

Portela / Av. Cidade do Porto. 257 

 

 
 

III.2. EVOLUÇÃO DA PAISAGEM NOS OLIVAIS 

Os vestígios encontrados na atual freguesia dos Olivais, e que hoje fazem parte das coleções do Museu da Cidade e do 

Museu dos Serviços Geológicos, remontam ao período do Paleolítico e do Neolítico. Restos de uma povoação/necrópole 

neolítica, várias ossadas, cerâmicas, moedas e uma sepultura completa da época romana foram descobertos em 1964, 

aquando da construção da atual Avenida Marechal Gomes da Costa.258 Esta região manteve-se povoada, de forma 

ininterrupta, desde o Neolítico até à atualidade, uma vez comprovadas a presença romana e a muçulmana.259 

Até finais do século XIV a maior parte da área que constitui a atual freguesia dos Olivais pertenceu à freguesia de Santa 

Maria de Sacavém. Esta era uma área muito despovoada, onde se localizavam apenas alguns casais agrícolas dedicados 

às vinhas e olivais. Gradualmente os casais agrícolas foram cedendo o lugar a quintas e no final do século, a população e 

os lugares eram já suficientemente significativos para criar uma freguesia. 260  A criação da freguesia de Santa Maria dos 

Olivais remonta ao ano de 1397, por decisão de D. João Anes, Arcebispo de Lisboa. A criação da mesma veio a ser 

confirmada três anos mais tarde por bula do Papa Bonifácio IX.261 O seu nome ficou a deve-se “(…) ao facto de aí haver 

Oliveiras em abundância ou, segundo a lenda, por a imagem de Nossa Senhora ter aparecido na cavidade de um tronco 

dessas árvores que foi conservada na sacristia da Igreja Matriz até 1700, ano a partir do qual não existem mais notícias 

sobre o seu paradeiro”.262  

                                                                                 
256 RAMOS, Tânia – Bairros Planeados e novos modos de vida| Olivais e Telheiras que contribuições para o desenho do habitar sustentável?. 
1ªEdição. [s.l.]: Caleidoscópio; CIAUD; FCT, 2012. p.30. 
257 Olivais Junta de Freguesia. Junta de Freguesia dos Olivais – Caracterização  [em linha]. Lisboa: WEBSYS, actual. 2012-2013. [Consult. 22, Setembro, 
2013]. Disponível em WWW: http://wjfsmo.ecivitas.net/conteudos/templates/Estrutura.asp?articleid=96&zoneid=1&z=1&sz=&n=1. 
258 CONSIGLIERI, Carlos et al. – Pelas Freguesias de Lisboa : São João, Beato, Marvila, Santa Maria dos Olivais. 1ªEdição. Lisboa: Câmara Municipal 
de Lisboa, Pelouro da Educação, 1993. p.135. 
259 CARVALHO, Francisco – Santa Maria dos Olivais: uma Freguesia Património de Lisboa [em linha]. [Consult. 27,Julho, 2012]. Disponível em WWW: 
http://www.ubimuseum.ubi.pt/n01/docs/ubimuseum-n01-pdf/CS3-carvalho-francisco-santa-maria-dos-olivais-uma-freguesia-patrimonio.pdf, p.2. 
260 CONSIGLIERI, Carlos, et al, 1993. op. cit., p.135. 
261 CARVALHO, Francisco, [s.d.]. op. cit., p.2. 
262 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva – Lisboa Freguesia dos Olivais. Contexto Editora, Lda., 1993. p.19. 

Figura 17 – Assinalada a encarnado encontra-se a Freguesia de 
Santa Maria dos Olivais. 
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Embora a freguesia tenha sido criada no século XIV, e se tenha desenvolvido durante o século XV, os Olivais só 

começaram a estruturar-se no século XVI263, com a construção de casas na elevação de um terreno despovoado, rodeado 

de fazendas, em redor da Igreja Matriz situada no local do antigo Largo do Rossio, designado posteriormente por Praça da 

Viscondessa, surgindo assim o primeiro núcleo urbano da região habitada sobretudo por agricultores: Santa Maria dos 

Olivais.264 “ Os Olivais, pela sua posição, próxima de Lisboa, com uma situação Paisagística excepcional, desfrutando da 

orientação nascente da encosta e de magníficas vistas sobre o rio, a par da fertilidade do solo, vocacionou-se para 

atividades agrícolas e pecuárias e para o lazer de privilegiadas famílias lisboetas.”265  

O século XVII ficou marcado pela presença da nobreza que atraída pelos “bons ares”, as boas vistas e a amenidade do 

clima, começou a instalar-se nos Olivais, em algumas quintas (que até então pertenciam a comunidades religiosas) 

construindo aí as suas habitações de veraneio.266 Das grandes quintas desta época – Quintas: do Pinheiro; de Cortes; do 

Morgado dos Marcos; dos Alpoins; da Panasqueira (atual Bairro da Encarnação); de Belmonte; da Fonte da Pipa, etc. – 

apenas duas se conservaram até aos dias de hoje, a Quinta do Contador Mor, onde se encontra instalada a Biblioteca e 

Bedeteca dos Olivais, Centro Cultural e Pedagógico e a Quinta da Fonte do Anjo a única quinta habitada pela mesma 

família desde há dois séculos. 267  

“Até ao século XIX, os Olivais eram uma sequência imensa dessas quintas e de outras propriedades agrícolas mais 

pequenas repletas de oliveiras e favas. O próprio Marquês de Pombal foi dono de um olival naquela zona.”268 Em finais do 

século XVIII, época áurea das quintas dos fidalgos, a povoação da freguesia assemelhava-se a uma verdadeira aldeia.269 O 

terramoto de 1755, apesar de não ter acarretado danos consideráveis na freguesia, nem ter provocado uma diminuição da 

sua população,270 fez ruir a Igreja Matriz datada do início do século XIV, sendo reconstruída posteriormente. Nas 

imediações da Igreja Matriz, “(…)crescia o casario e faziam-se os primeiros arruamentos: Rua das Casas Novas, 

Calçadinha dos Olivais e prolongava-se para o rio a Rua Nova (…)”.271  

Nesta época a comunidade organizava-se já num pequeno burgo, não necessitando de subsistir exclusivamente do 

campo.272  Apesar de neste período já existirem algumas atividades manufatureiras, tais como a olaria e as saboarias, 

apenas no fim do século XVIII é que surgem as primeiras indústrias nesta zona (uma indústria de curtumes, uma fábrica de 

pregos e uma fábrica de chitas).273 A revolução liberal ocorrida entre 1832 e 1834 fez com que a aristocracia proprietária 

das quintas fosse dando lugar a uma burguesia recém-enriquecida de industriais e comerciantes.”274  

Ao apresentar um considerável dinamismo económico no século XIX, foi permitido à freguesia promover uma feira franca 

anual, que ocorria nos dias 15, 16 e 17 de Agosto.275 

                                                                                 
263 CONSIGLIERI, Carlos, et al, 1993. op. cit., p.136. 
264 SANTANA, Francisco / SUCENA, Eduardo – Dicionário da História de Lisboa. Lisboa: Carlos Quintas & Associados – Consultores, Lda., 1994. p. 667.   
265 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.22. 
266 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.15. 
267 Idem, p.32. 
268 Idem, ibidem. 
269 Idem, ibidem. 
270 CONSIGLIERI, Carlos, et al, 1993. op. cit., p.140. 
271 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.19. 
272 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.23. 
273 CONSIGLIERI, Carlos, et al, 1993. op. cit., p.140. 
274 Idem, p.141. 
275 Idem, p.140. 
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A 11 de Setembro de 1852, os Olivais são elevados a concelho, aquando de uma remodelação administrativa. Esta nova 

unidade concelhia abrangia 21 freguesias, mas curiosamente nunca teve a sua sede de povoação nos Olivais, funcionando 

inicialmente no Campo Grande e mais tarde no Largo do Leão.276 

Embora com objetivos de valorização, o concelho de Santa Maria dos Olivais tem uma duração efémera, uma vez que a 

consagração legal desse estatuto não foi acompanhada de incentivos adequados. Por esse motivo o concelho é extinto por 

decreto a 22 de Julho de 1886, sendo criado em substituição do concelho dos Olivais o concelho de Loures. Embora a 

duração do concelho dos Olivais tenha sido realmente efémera, foram notadas interessantes transformações de natureza 

económica e social, sob o impulso dos novos meios de transportes.277 

Em 1856 é inaugurada a linha de caminho-de-ferro que ligava Lisboa ao Carregado. A estação dos Olivais foi construída 

entre a atual estação do Oriente e a estação de Moscavide (perto do antigo matadouro). A instalação da linha de caminho-

de-ferro deu origem a um acelerado processo de fixação de indústria na zona e alterou o carácter rural da sua economia, 

que assentava na sua produção agrícola destinada a abastecer a cidade de Lisboa. No ano de 1875, o parque industrial dos 

Olivais contava já com o trabalho de cerca de 43 indústrias repartidas pelos diferentes ramos de atividade – sector extrativo: 

salinas, minas de ferro, minas de cobre; sector de transformação: tinturaria, estamparia e moagem, entre outras. 278  

No ano de 1863 o Estado aboliu os morgadios, levando a que as quintas fossem sendo abandonadas pela aristocracia e 

tomadas por rendeiros ou adquiridas por industriais.279 Em 1874 é inaugurada a Fábrica de Estamparias Alves Gouveia, 

esta fábrica alterou por completo o especto dos Olivais-Velho. O proprietário, Francisco Alves Gouveia, mandou construir 

uma vila operária com casas para os trabalhadores. As casas, de renda económica, trouxeram para os Olivais um grande 

número de famílias de trabalhadores, dando assim animação e vida ao núcleo central da localidade. 280 

Até finais de Oitocentos pode dizer-se que se foi assistindo a uma lenta maturação da fisionomia de Santa Maria dos 

Olivais, observando-se apenas grandes transformações já em pleno século XX.281  

Os acontecimentos mais significativos da freguesia, têm início nos anos 30 do século passado e foram-se sucedendo ao 

longo dos 50 anos seguintes. 282  

A política de obras do Estado Novo, impulsionada por Duarte Pacheco, refletiu-se de forma acentuada na freguesia dos 

Olivais, modificando radicalmente o seu território. 283 Foram executadas três importantes intervenções sócio urbanísticas: o 

Bairro da Encarnação (anos 40); urbanizações de Olivais-Norte e Olivais-Sul (anos 60|70), e o Parque das Nações (desde a 

década de 90).284 

Com o propósito de resolver o problema da falta de habitação para a população mais carenciada o governo tomou medidas 

nesse sentido em 1933. O Bairro da Encarnação, planeado em 1940 pelo Arquiteto Paulino Montez, foi o primeiro bairro 

                                                                                 
276 CONSIGLIERI, Carlos, et al, 1993. op. cit., p.141. 
277 DELGADO, Ralph – A Antiga Freguesia dos Olivais. Lisboa: Imprensa Municipal de Lisboa, 1969. p.23. 
278 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.21|22. 
279 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.24. 
280 CONSIGLIERI, Carlos, et al, 1993. op. cit., p.142. 
281 CARVALHO, Francisco, [s.d.]. op. cit., p.4. 
282 CONSIGLIERI, Carlos, et al, 1993. op. cit., p.143. 
283 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.24. 
284 CARVALHO, Francisco, [s.d.]. op. cit., p.4. 
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1938| Estabelecimento da base naval para hidroaviões (Cabo 

Ruivo). 

1940| Refinaria de Petróleo (Cabo Ruivo). 

1942| Aeroporto da Portela. 

1946| Inauguração do Bairro da Encarnação. 

1955-58| Plano de Olivais-Norte. 

1959| Remodelação administrativa e separação da freguesia de 

Marvila. 

1960| Plano de Olivais-Sul. 

1970| Plano de Urbanização de Olivais-Velho. 

1991| Aprovação do Plano do Centro Cívico e Comercial dos 

Olivais. 

 

social a ser construído. Este bairro com o peculiar formato de uma borboleta e com pequenas moradias, pretendia 

reproduzir um suposto modelo de aldeia portuguesa. Numa área de 20 hectares foram construídos 1130 fogos.285 No plano 

de Gröer (1938|48), este tipo de bairros aparecem já assinalados. 

 Tal como já foi referido no capítulo II, em 1940, o 

urbanista Étienne de Gröer elabora um Plano Diretor de 

Urbanização para a cidade de Lisboa, utilizando um 

método de planeamento inovador para a época.286  Plano 

este que veio definir as vias estruturantes de 

desenvolvimento da cidade e os seus limites urbanos, 

com o objetivo de criar condições para uma estratégia 

capaz de articular a cidade como projeto.287 As bases do 

sistema viário que pretendiam estruturar a cidade, 

comandam até hoje o seu desenvolvimento: “ (…) uma 

série de vias convergentes à Baixa, centro histórico e, 

então, sede do poder político e económico da capital, do 

país e do império, conjugada com uma outra série de 

circulares que estabelecem ligações entre as zonas ribeirinhas oriental e sul de Lisboa.”288 Nos anos 40 foram ainda 

construídas uma série de novas estradas que ligam os Olivais ao centro de Lisboa. 

Com a realização da Exposição do Mundo Português que iria decorrer em 1940, o Governo Português entendeu que 

deveria transformar Lisboa numa grande plataforma aérea para voos internacionais. Desta forma, em 1938 tiveram inicio as 

obras de dois aeroportos: o Aeroporto da Portela (aeroporto terrestre) e o Aeroporto de Cabo Ruivo (aeroporto marítimo - 

Base para Hidroaviões), à beira do Rio Tejo e a cerca de 3 km de distância do primeiro. A construção dos aeroportos foi, 

das transformações ocorridas nos anos 40, aquela que maior alteração provocou na freguesia.289 O Aeroporto da Portela 

construído no pequeno lugar da Portela, veio ocupar o território das antigas quintas do Manique e do Bandeira. Devido à 

sua localização, o aeroporto conseguiu incrementar a acessibilidade a esta zona da cidade. Nos anos 1959 e 1963 este 

aeroporto foi aumentado e modernizado.290  

Foi no início dos anos 40 que principiaram as obras de construção da Doca dos Olivais. Anexo ao Aeroporto de Cabo Ruivo 

(Base para Hidroaviões da Pan-American Airways na Doca dos Olivais) foram construídas várias infraestruturas como: 

edifícios alfandegários; uma grande doca para abrigo das aeronaves; uma ponte de amaragem para embarque e 

desembarque de passageiros e ainda depósitos subterrâneos para combustível.291  

A partir de 1963, ano em que foi desativado o Aeroporto Marítimo, a degradação da Doca dos Olivais foi progressiva. A 

relação de harmonia que se mantinha entre as suaves encostas viradas a nascente, com o espelho de água do mar da 

                                                                                 
285 FERREIRA, Fátima et al. – Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa. 1ª Edição. Lisboa: A.A.P., 1987. p. 34.   
286 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.24. 
287 TOSTÕES, Ana – Lisboa, Arquitectura e Urbanismo: Do Passeio Público ao Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian. In ANDRESEN, Teresa 
(Coord.) – Do Estádio Nacional ao Jardim Gulbenkian – Francisco Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970). Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p.103. 
288 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.24. 
289 Idem, p.41. 
290 Idem, p.42. 
291 Idem, ibidem. 

Figura 18 – Principais acontecimentos ocorridos na freguesia dos Olivais 
entre os anos 30 e 90. 
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Palha e o estuário em si, foi quebrado pela implantação de unidades fabris. A construção do matadouro industrial, da linha 

da Matinha, o depósito do material do exército em estado de degradação avançado, “(…) vieram enfatizar, à semelhança do 

que se passa no resto da cidade, o grande divórcio entre Lisboa e o Tejo.”292 Só em 1998, com a realização das obras para 

a Exposição Internacional é que este espaço recuperou a sua dignidade. 

A atual Avenida de Berlim, que na época ligava os dois aeroportos, designava-se por Avenida Entre Aeroportos.293 

A área habitacional da Encarnação (1940) e as urbanizações de Olivais-Norte (1958), Olivais-Sul (1960) vieram formalizar 

as intervenções programadas que se encontravam inseridas em estratégias globais de expansão da cidade de Lisboa, 

apoiadas por planos e disposições legislativas. Tal como ocorreu um pouco por toda a cidade, também os Olivais foram alvo 

do regime de expropriações desde “ (…) inícios da década de 40 (no regime de expropriação dos Centenários), com a 

publicação do Decreto-Lei nº 28797 de 1 de Julho de 1938, fazendo uso do Decreto-Lei nº 33278 de 24 de Novembro de 

1943, que previa a construção de “agrupamentos de casas económicas”, com o objetivo de habilitar o município a fornecer 

ao Governo os terrenos necessários para a execução dos planos de urbanização e expansão da cidade.”294 O elemento 

determinante na estruturação interna do espaço urbano de Lisboa foi sem dúvida o património público fundiário, 

estabelecido com o Regime dos Centenários a partir de 1938. No caso dos Olivais-Norte, 90% da área do seu plano foi 

adquirida em 1950. Em Olivais-Sul a percentagem adquirida foi de 91%.295 

“Numa década tudo mudou. Foi em meados dos anos 50 que se começaram a cortar uma a uma as oliveiras dos Olivais. E 

com elas desapareceram para sempre as quintas, as hortas e as searas, a paisagem campestre e bucólica que durante 

séculos os lisboetas se tinham habituado a reconhecer nos Olivais. Tudo em nome de uma cidade nova como jamais se 

tinha visto por estes lados.”296 

 
 

III.3. OS PLANOS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DA ENCARNAÇÃO E DOS OLIVAIS E A SUA ANÁLISE 

Anexo aos Censos de 1940|50 foi efetuado um “Inquérito às Condições de Habitação da Família”. Este inquérito permitiu ao 

GTH recolher as informações necessárias para fazer a caracterização da situação habitacional na época e avaliar as 

principais carências das famílias e assim determinar as tipologias dos fogos das futuras urbanizações dos Olivais e Chelas.  

III.3.1. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DA ENCARNAÇÃO 

Em 1933 o governo Português tomou as medidas necessárias para resolver o problema da falta de moradias para classes 

sociais mais desfavorecidas. No decreto-lei nº23.052 o governo, as câmaras e as instituições corporativas comprometiam-

se a construir bairros económicos, em regime de rendas baixas, onde os inquilinos ao fim de 25 anos de pagamento se 

tornavam proprietários. Com este pressuposto surgiram em Lisboa bairros como o Alto da Ajuda, o Alto da Serafina, a 

Calçada dos Mestres, Caselas, Alvito e a Encarnação.297 

                                                                                 
292 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.42 | 43. 
293 Idem, p.44. 
294 RAMOS, Tânia; 2012. op. cit., p.33. 
295 Idem, ibidem. 
296 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.59. 
297 Idem, p.49. 
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No interior de uma vasta área rural situada a nordeste de Lisboa, foi construído o que veio a ser o maior aglomerado de 

casas económicas do País, o Bairro da Encarnação. A escolha deste local foi justificada pelas “condições favoráveis do 

relevo do terreno, numa encosta virada a sul com vista para o Tejo, pelo baixo custo das suas propriedades, pelas novas 

acessibilidades criadas para servir o Aeroporto e a ligação de Lisboa para Norte, para além de outras (…).”298 

Apesar de se situar no lugar da antiga Quinta da Panasqueira, o topónimo escolhido para o nome do novo bairro foi 

“Encarnação”, uma homenagem a um pequeno núcleo urbano localizado aí perto, junto à desaparecida capela de Nossa 

Senhora da Encarnação.299 

O Ministério das Obras Públicas e Comunicações deixou a cargo do Arquiteto Paulino Montez o projeto das Casas 

Económicas da Encarnação, a 14 de Novembro de 1938. Montez antes da conceção do Bairro da Encarnação já tinha 

planeado os Bairros do Alvito e da Serafina, também eles bairros económicos.300 Com projeto do Bairro da Encarnação, em 

1940, Paulino Montez veio de certa forma corrigir o desvio “do estilo neo-tradicional” presente no Bairro do Alvito, e adotou 

“sem deslize a lei estética do regime e o seu estilo pseudo tradicional”. Era pretendido um bairro barato, que conseguisse 

dar resposta às necessidades mínimas e proporcionar as condições suficientes para alojar famílias que se pretendiam que 

fossem obedientes e tranquilas. E o bairro foi construído à medida de todas essas virtudes.301 

Para a conceção do Bairro da Encarnação, Paulino Montez inspirou-se no facto deste bairro vir a localizar-se próximo do 

Aeroporto e desenhou-o com a forma de uma enorme borboleta, que podia ser comtemplada pelos passageiros dos aviões 

com um rápido golpe de vista.302 Foram feitas algumas críticas à opção de Montez, a de Raul Lino escrita no seu plano de 

Tavira, foi mordaz: “De feito, não vemos aqui nenhuma daquelas concepções engenhosas dispostas simetricamente em 

torno de rasgados eixos, com belas manchas coloridas que sugerem asas de borboleta e parecem ideadas apenas para 

apreciação no próprio papel… (…) Sedutoras visões sem visibilidade”.303 

Paulino Montez desenhou o seu bairro borboleta, de pequenas moradias com um estilo neo-tradicional Português. A 

alameda central, limitada numa extremidade pelo quartel dos bombeiros e na outra pela Igreja da Paróquia de Santo 

Eugénio, compunha o corpo principal do seu plano, enquanto as suas “asas” eram compostas por sequências de ruas, 

paralelas e simétricas “com casas monotonamente iguais e imitando, em ponto pequeno uma habitação burguesa da 

época.”304 

O Bairro Económico da Encarnação, tal como todos os outros Bairros Económicos da época tiveram uma inspiração que 

“vinha de longe” assente no conceito de cidade-jardim. De Gröer, o urbanista contratado por Duarte Pacheco para conceber 

o grande Plano de Lisboa, foi um dos defensores da utilização deste conceito em Portugal, e o regime adotou-o com 

agrado.305  

                                                                                 
298 BARREIROS, Fernando F./ INÁCIO, Carlos – O Bairro da Encarnação e as Antigas Quintas dos Olivais. 1ª Edição. [s.l.] : F. F. Barreiros, 2012. p.28. 
299 Idem, ibidem. 
300 Idem, ibidem. 
301 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.49. 
302 BARREIROS, Fernando F./ INÁCIO, Carlos, 2012. op. cit., p.28. 
303 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.51. 
304 Idem, ibidem. 
305 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.49. 
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O zonamento funcional foi utilizado de forma a organizar o espaço existente, criando zonas específicas de habitação, 

comércio, equipamentos desportivos, espaços verdes e com a rede viária ajustada à topografia do local.306 

Praticamente 20 anos depois da elaboração do Plano do Bairro da 

Encarnação, Paulino Montez, à época Diretor da Faculdade de 

Arquitetura, publicou uma brochura onde deu a conhecer as linhas 

mestras deste plano – localização, rede de circulação, zonas e 

equipamento.307 O traçado da rede de circulação estabelecido era 

composto por quatro tipos de estruturas diferentes (ver fig.19):308 (a) 

uma alameda principal (artéria principal do bairro); (b) duas outras 

alamedas mais curtas e mais estreitas que a principal e que dão 

acesso às Praças do Norte e a Leste; (c) as artérias que unem as 

duas Praças, transversais ao eixo da alameda principal; (d) e duas 

artérias que limitam o bairro a Sul e a Oeste. Pode ainda ler-se que 

“Nas grandes malhas resultantes do traçado fundamental assim 

constituído, lançaram-se (com ele se harmonizando) múltiplos arruamentos secundários. Toda a rede viária se subordinou, 

quanto possível (como economicamente se impunha) ao relevo do solo. Essa subordinação não impedira que a mesma 

rede se delineasse com o acentuado equilíbrio que propositadamente se procurou – para que a composição do conjunto do 

Bairro pudesse ser apreendida, em rápido golpe de vista, pelos passageiros dos aviões que utilizam o aeroporto próximo.” 

A brochura faz ainda várias referências sobre as diferentes zonas que foram estabelecidas no Plano do Bairro:309 

a) Na zona de habitação as casas obedeceram ao projeto, o traçado das dependências foi fornecido pelo Ministério das 

Obras Públicas, com a indicação de que, no estudo dos alçados, se não deveriam fazer (para efeito de menor custo das 

construções) nem cornijas, nem beirados com telhas de canudo. 

b) Ficaram previstos para equipamentos (edifícios de interesse 

coletivo) do Bairro: 

(b1) Grupo de Escolas primárias, e outro de assistência social 

(com biblioteca) – ambos situados em terrenos que confrontam 

com a praça principal; 

(b2) Dois mercados, confrontando com a mesma praça, 

estabelecimentos comerciais, ligados aos mercados; e outros 

independentes, a construir em terrenos próximos ou junto das 

praças extremas; 

(b3) Uma igreja (na placa da Praça de Nordeste), um cineteatro 

(na placa da Praça do Norte), uma memória relativa à fundação do 

Bairro (na parte mais elevada da alameda principal), pequenos 

                                                                                 
306 CRUZ, Rui Manuel da Vera – A Arquitetura da Paisagem nos Olivais: Lisboa. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Planeamento 
Regional e Urbano, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa: [s.n.], 2002, [texto policopiado]. IST.p.88. 
307 BARREIROS, Fernando F./ INÁCIO, Carlos, 2012. op. cit., p.29. 
308 Idem, ibidem. 
309 Idem, p.31. 

Figura 20 – Espaços livres do Bairro da Encarnação. 

Figura 19 – Rede de circulação do Bairro da Encarnação. 
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pavilhões para serviços sanitários e postes de energia elétrica. No extremo Sul da Orla marginal de Oeste, localizou-se 

um Quartel de Sapadores Bombeiros. 

c) A zona de espaços livres era constituída pelos pequenos jardins interiores, pelas placas arrelvadas das praças e 

alamedas, e ainda pelos grandes espaços arborizados das orlas marginais do Sul e do Oeste (assinalada na figura 20 a 

verde escuro). 

Dos equipamentos incluídos no Plano, alguns foram instalados num local diferente do inicialmente previsto e outros nunca 

chegaram a ser construídos. Os dois mercados que inicialmente eram para ficar junto à praça principal, ficaram situados 

junto às praças extremas. A igreja que era prevista ficar localizada junto à praça situada a nordeste, foi construída no topo 

da praça principal. Os equipamentos que não chegaram a ser construídos foram: as obras da memória relativa à fundação 

do Bairro, os pequenos pavilhões para serviço de sanitários, uma fonte decorativa e o anfiteatro ao ar livre.310 

Os projetos dos principais espaços verdes do Bairro da Encarnação são da autoria dos Arquitetos Paisagistas Gonçalo 

Ribeiro Telles e Edgar Sampaio Fontes. Ribeiro Telles foi o responsável não só pelos planos de arborização das três 

alamedas do Bairro, mas também pelo projeto de ajardinamento e arborização da Praça de Santo Eugénio (Jardim da Igreja 

da Encarnação).  

Nos projetos de ajardinamento e arborização das alamedas Ribeiro Telles pretendeu fazer arranjos rústicos, de 

conservação fácil e económica e que estivessem em harmonia com o ambiente local.311 Na nota justificativa do projeto da 

Rua da Quinta de Santa Maria pode ler-se “Visa o presente projeto de arborização da Rua da Quinta de Santa Maria, não 

só o de completar o arranjo do referido arruamento como obter uma zona de logradouro para os habitantes do sítio. Uma 

alameda central isolada do trânsito automóvel, permitirá a criação de locais de estar e facilitará o trânsito de peões 

devidamente ordenado e isolado. Esta alameda terminará num logradouro de maiores dimensões em que foi considerada a 

protecção dos ventos do quadrante norte e a diferente exposição dos diversos locais onde serão instalados os bancos. Os 

elementos vegetais escolhidos serão os da flora climace ou já bem adaptados às condições ecológicas de Lisboa a fim de 

permitirem uma conservação tanto quanto possível, económica.”312 (ver desdobrável do Bairro da Encarnação figs. b e c)  

Na elaboração do Jardim da Igreja da Encarnação (a Praça de Santo Eugénio), em 1958, Ribeiro Telles teve em 

consideração dois pontos: “1º - o enquadramento da Igreja que se situada no centro do jardim; 2º - A criação dum local de 

descanso e passeio para os habitantes do Bairro da Encarnação.” O enquadramento da Igreja a poente, a sul e a norte é 

feito por uma cortina de arvoredo, e a alameda que dá acesso à Igreja goza em todo o seu comprimento de uma alameda 

de Grevillea robusta. “ Dum e outro lado da alameda central e do terreiro da igreja e uma vez ultrapassada a cortina de 

arvoredo de enquadramento do templo a disposição das plantações e o traçado dos caminhos pretendendo servir o 

segundo objectivo para que se orientou o presente estudo. Um caminho ladeado de bancos percorre a todo o comprimento 

                                                                                 
310 BARREIROS, Fernando F./ INÁCIO, Carlos, 2012. op. cit., p.31. 
311 TELLES, Gonçalo Ribeiro – Projecto de Arjardinamento da Praça das Casas Novas e da Rua da Quinta da Fonte no Bairro da Encarnação [Nota 
Justificativa].1954. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-
AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0341 - Folha 4. 
312 TELLES, Gonçalo Ribeiro – Projecto de Arborização da Rua da Quinta de Santa Maria | Encarnação [Nota justificativa].1956. 1 f. Acessível no 
Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0103 -Folha 2. 
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qualquer dos dois lados (Norte e Sul) do jardim. Várias clareiras servirão para criar perspectivas de interesse mais natural e 

menos formal.”313 (ver desdobrável do Bairro da Encarnação fig. g) 

O projeto de enquadramento paisagístico da cintura exterior do Bairro da Encarnação ficou a cargo do Arquiteto Paisagista 

Edgar Fontes e é composto pelas duas orlas marginais (Sul e Oeste) referidas na brochura de Paulino Montez. Com este 

projeto era pretendido conservar dentro da área urbana, um espaço verde com características hortícolas, valorizado pela 

plantação de taludes, como se pode ler na Nota justificativa de 1955 (1ª fase do projeto). “Dentro deste critério, toda a área 

central não sofrerá modificações a não ser aquelas que a estética aconselha. Assim, propõem-se o restauro dos sistemas 

muros que ladeiam o regato, bem como as reparações necessárias na nora existente para que ela possa desempenhar 

cabalmente o seu fim. Isto quanto à área maior. As outras mais pequenas, seriam totalmente ocupadas pela plantação. 

Quanto às espécies escolhidas procurou-se que fossem da flora climace ou já bem adaptadas às nossas condições, a fim 

de atingir um grau de rusticidade que permitisse uma fácil conservação, necessitando sobretudo de cuidados durante os 

primeiros anos a fim de facilitar uma conveniente instalação.”314 (ver desdobrável do Bairro da Encarnação fig. d) 

As hortas projetadas por Edgar Fontes, em 1955, para a cintura exterior do bairro não foram executadas. Cinquenta e oito 

anos depois, no local onde Edgar Fontes tinha projetado as “suas” hortas, a Câmara Municipal de Lisboa concretizou a sua 

execução, segundo um projeto da Divisão de Planeamento e Projeto da Câmara Municipal de Lisboa. Este plano, cedido 

pela CML, pretende ainda recuperar a antiga nora da Quinta do Ribeirinho, criar percursos pedestres e uma zona de 

merendas, entre outros equipamentos. Este projeto encontra-se em anexo. (ver anexo F)  

Na segunda fase da obra, realizada em 1958, era pretendido dar continuidade ao arranjo da cintura verde, através do 

projeto da mata poente. Os objetivos da conceção desta orla eram dois: por um lado enquadrar o bairro, isolando-o do 

trânsito intenso das vias que o envolvem; e ao mesmo tempo criar um logradouro amplo para a população, com uma rede 

de caminhos que permitisse percorrer a mata e contemplando ainda com zonas de estadia.315 A zona de clareira onde era 

para ser construído o anfiteatro planeado por Montez, surge no plano de Fontes como um parque infantil. No entanto este 

arranjo paisagístico nunca chegou a ser concluído na íntegra como se pode comprovar através da sequência de imagens 

aéreas que se encontram na página seguinte. (ver desdobrável do Bairro da Encarnação fig. i) 

O projeto do Bairro Económico da Encarnação foi alvo de grandes críticas, principalmente no que diz respeito à 

desproporção das vias, enquanto a alameda central é demasiado larga, as ruas interiores do bairro são consideradas 

demasiado estreitas. O próprio Duarte Pacheco não concordou com algumas ideias, expressando as suas reservas 

relativamente à configuração do bairro, no entanto aprovou o projeto de Montez e diz-se que o Bairro da Encarnação era 

dos novos bairros de Lisboa o seu preferido, bairro onde até pensou morar.316 

                                                                                 
313 TELLES, Gonçalo Ribeiro – Projecto de Arborização e Ajardinamento da Praça de Santo Eugénio | Bairro da Encarnação [Memória 
descritiva].1958. 2 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-
AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0465 - Folha 36. 
314 FONTES, Edgar – Projecto de Enquadramento Paisagístico da Cintura Exterior do Bairro da Encarnação [Nota justificativa].1955. 1 f. Acessível no 
Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do Cego, Lisboa, Portugal Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0359 - Folha 2. 
315 FONTES, Edgar – Projecto de Enquadramento Paisagístico da Cintura Exterior do Bairro da Encarnação | 2ª fase Arranjo da Mata Poente [Nota 
justificativa].1958. 1 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-
AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0103 - Folha 2 
316 BARREIROS, Fernando F./ INÁCIO, Carlos, 2012. op. cit., p.31. 
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“O Bairro Jardim da Encarnação” é hoje um bairro de casas alinhadas e demasiado pequenas317. Para quem não mora no 

bairro este parece um autêntico labirinto de 1130 casa portuguesas, todas iguais e por força do tempo arrumadas em ruas 

estreitas, sinuosas e algumas até sem saída.318  

“Ao longo dos anos, das vidas e dos proprietários as casinhas de tradição Portuguesa em versão fotocópia do Bairro da 

Encarnação foram acentuando diferenças. Cada um transformou a fachada da sua casa, espelhando nela o seu conceito de 

moradia, o resultado é mirabolante.”319  

III.3.2. PLANOS DE URBANIZAÇÃO DOS OLIVAIS 

No final da década de 50 a população continuava a crescer a um ritmo invulgar. Depois da construção do Bairro de 

Alvalade, que tirou do Areeiro os limites da cidade e a prolongou para oriente em direção ao novo aeroporto de Portela, foi 

determinado urbanizar mais de 700ha de terrenos. As quintas, hortas e baldios deram lugar a admiráveis exemplos de 

urbanismo – Olivais e Chelas. Esses novos bairros tiveram a capacidade de alojar mais de 100 mil pessoas e refletiam sem 

dúvida a qualidade das opções arquitetónicas deste admirável empreendimento, não só ao nível habitacional a que se 

propôs, mas também no que dizia respeito à pedagogia da arquitetura, da arte e do urbanismo que caracterizaram a ação 

dos GTH.320  

A evolução urbana da zona dos Olivais teve um desenvolvimento sem precedentes que veio romper com o tradicional 

crescimento das cidades, feito a partir dos núcleos já existentes. “Nos Olivais nada disso se passou. A expressão 

discricionária da Câmara e das escolhas intelectualizadas dos arquitectos, imbuídos das recentes conclusões da Carta de 

Atenas, aclimataram, neste vazio povoado de quintas, um projecto urbano de dimensões invulgares à escala lisboeta”.321 

As expropriações dos terrenos dos Olivais começaram a ser feitas ainda na década de 40. Segundo o regime de 

expropriações dos Centenários (Decreto-lei nº 28797 de 1 de Julho de 1938) desenvolvido por Duarte Pacheco, com a 

finalidade de construir “agrupamentos de casas económicas” (Decreto-lei nº 33278 de 24 de Novembro de 1943) habilitando 

assim o município a fornecer ao Governo, os terrenos necessários para executar os planos de urbanização e expansão da 

cidade. O património público fundiário fruto das expropriações dos Centenários, com início logo em 1938, foi absolutamente 

determinante para a estruturação urbana da cidade. 322 Através destas leis Duarte Pacheco levou a cabo uma inédita “(…) 

operação de expropriações, comprando para o Município de Lisboa terrenos em toda a periferia  (…) o que permitiu a 

realização posterior de importantes planos sobre terrenos municipalizados, como viria a ser o caso dos bairros de Alvalade, 

Olivais e parte de Chelas”.323 Até ao ano de 1969, 99,2% dos terrenos adquiridos destinados à urbanização, foram ao abrigo 

do Decreto-lei nº 28.797.324 

Devido à falta de sucesso dos programas de habitação dos bairros sociais, como foi o caso do Bairro da Encarnação, e 

perante a experiência positiva conseguida com a “operação integrada” do Bairro de Alvalade, o Governo decidiu lançar uma 

                                                                                 
317 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.49. 
318 Idem, p.51. 
319 Idem, p.52. 
320 Habitação em Lisboa: Memória do GTH - 50 Anos [Registo Vídeo] In Vimeo Videoteca Arquivo Municipal de Lisboa. Lisboa: [s.n.], 2009. Vídeo On-
line (8:48 min.): color., son. Disponível na WWW: http://vimeo.com/4204267. 
321 MATOS, José Sarmento / SACCHETTI, António – Lisboa, Um Passeio a Oriente. 2ª Edição. Lisboa: Edição Parque Expo 98, 1994. p.145. 
322 RAMOS, Tânia, 2012. op. cit., p.33. 
323 FERREIRA, Maria João – Evolução das zonas verdes do Bairro de Olivais Sul. Relatório Final do Curso Livre de Arquitectura Paisagista 
apresentada no Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa: [s.n], 1984 [texto policopiado]. p.14. 
324 RAMOS, Tânia, 2012. op. cit., p.33. 
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nova experiência em matéria de habitação social com o Decreto-lei nº 42454. Este decreto pretendia não só fazer frente à 

carência habitacional de Lisboa, mas também disponibilizar as condições necessárias para a estruturação das novas 

unidades urbanas da cidade, contempladas no Plano Diretor da Cidade elaborado em 1948.325 O Decreto-Lei n.º 42454/59 

delegou à Câmara Municipal a realização de um vasto programa de habitação económica,326 e de acordo com esse decreto 

mesmo foi criado o Gabinete Técnico de Habitação (GTH) com a missão de planear, executar e controlar o programa de 

urbanização dos novos grandes bairros na zona oriental da cidade, após a extinção do Gabinete de Estudos Urbanos.327 O 

GTH contava com uma equipa técnica multidisciplinar não só constituída por urbanistas, engenheiros, arquitetos, mas 

também por paisagistas, sociólogos e economistas. A este gabinete cabia ainda a preparação de programas de trabalho, a 

elaboração de planos de urbanização, de projetos de infraestruturas e de edifícios, a direção e fiscalização de obras, e 

ainda as expropriações necessárias aos planos de urbanização, condições necessárias à construção de habitações com 

rendas acessíveis aos agregados familiares de fracos recursos.328 Nos Olivais-Norte 90% da área a urbanizar, foi adquirida 

segundo o regime de expropriações até 1950 e, nos Olivais-Sul a percentagem foi bastante semelhante rondando os 

91%.329 

O Bairro dos Olivais veio materializar o programa de habitação social pretendido pelo Governo, segundo as regras do 

Decreto-lei nº 42454. O Plano Diretor da Cidade de Lisboa elaborado sobre a direção de De Gröer e o Plano Diretor de 

Urbanização da autoria do Gabinete de Estudos Urbanos (não ratificado), reservaram ambos na zona oriental da cidade 

junto à área industrial, uma área para habitação (Olivais e Chelas) de forma a permitir que a população conseguisse 

habitação perto do local de trabalho, uma vez que grande parte da população trabalhava na zona industrial oriental.330  

O projeto dos Olivais teve início no ano de 1955 no Gabinete de Estudos de Urbanização, e foi concluído no ano de 1959 

com o GTH.331 Sendo a urbanização dos Olivais, uma das mais importantes realizações para o desenvolvimento urbano da 

cidade e absolutamente fundamental para completar o conjunto da zona industrial que se encontrava em enorme expansão, 

em 1955 é elaborado um Estudo Base que visava a resolução dos problemas da cidade.332 Este Estudo Base para além da 

memória descritiva era composto por várias plantas referentes ao Plano dos Olivais, que engloba as zonas de Olivais-Norte 

e Olivais-Sul. Devido ao reajustamento dos planos destas duas zonas, foram elaborados em 1958 (Olivais-Norte) e em 1959 

(Olivais-Sul) novos planos e nova memória descritiva e justificativa.  

III.3.2.1. OLIVAIS-NORTE 

No mês de Novembro de 1959 é dado início à grande operação que foi o Plano dos Olivais. Ficou decidido afetar de 

imediato a área designada por Olivais-Norte, uma vez que esta zona reunia as condições mais favoráveis para o 

cumprimento dos prazos dispostos no Decreto-Lei nº 42454, não só por ter sido objeto de estudos preparatórios do plano de 

pormenor elaborado pelo GEU entre 1955 e 58, mas também devido às sistemáticas expropriações que decorreram durante 

a década de 40. (ver desdobrável de Olivais-Norte figs. 1 e 2) Os estudos de urbanização estavam praticamente concluídos, 

                                                                                 
325 RAMOS, Tânia, 2012. op. cit., p.43. 
326 FERREIRA, Maria João. 1984. op. cit., p.14. 
327 Habitação em Lisboa: Memória do GTH - 50 Anos [Registo Vídeo] In Vimeo Videoteca Arquivo Municipal de Lisboa. Lisboa: [s.n.], 2009. Vídeo On-
line (8:48 min.): color., son. Disponível na WWW: http://vimeo.com/4204267. 
328 ANDRÉ, Paula – Mobiliário urbano em Olivais-Sul: do desenho às realizações. Arte Teoria: revista do mestrado em teorias da arte. Lisboa. nº5 
(2004). p. 84.   
329 RAMOS, Tânia, 2012. op. cit., p.33. 
330 Idem, p.43. 
331 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida – Santa Maria dos Olivais: Ensaios de Modernismo em Portugal. Relatório do trabalho de fim de curso de 
Arquitetura Paisagista apresentada ao Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa:[s.n.], 2003 [texto policopiado]. p.76. 
332 AAVV – Urbanização dos Olivais Estudo Base [Memória Descritiva ].1955. 43 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do 
Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0233. Folha 42. 
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os arruamentos principais estavam construídos e o projeto das habitações estava definido, muito embora houvesse 

retificações a fazer exigidas pelo diploma.333 

O Bairro dos Olivais-Norte foi construído num espaço de 40 ha a nordeste334 daquele que foi o primeiro plano urbanístico a 

“pousar” nos Olivais sob a forma de Borboleta, o Bairro da Encarnação.335 Apesar da proximidade, linguagem urbana 

adotada nos Olivais-Norte a não assegurou a continuidade da tradição urbana do bairro vizinho, assumindo por isso 

linguagens arquitetónica e urbanística distintas.336 

A partir de um estudo já efetuado pela Câmara, os Arquitetos Pedro Falcão e Cunha, Sommer Ribeiro e o Eng.º Hipólito 

Raposo, sob a direção do Eng.º Guimarães Lobato elaboraram o projeto de Olivais-Norte, aplicando os princípios 

urbanísticos da Carta de Atenas.337 Com este plano pretendiam criar uma “cidade” baseada nos conceitos modernistas – 

habitar, circular, trabalhar e recrear.338 “A cidade tradicional, o “caos”, era olhada com os olhos mais pessimistas do mundo, 

a cidade nova trazia o idealismo na visão. Rezava a cartilha que esta paisagem seria composta de blocos e torres para 

habitação concentrada dispostos nas melhores localizações e inteligentemente orientados para a luz, dispersos pelo 

espaço, muito e verde, em que peões e carros não partilhariam os mesmos caminhos e os espaços e equipamentos 

comunitários congregariam a população. Condenando os interesses privados e privilegiando os direitos da comunidade, a 

Carta de Atenas finaliza avisando que “cada indivíduo deve ter acesso às alegrias fundamentais: o bem-estar do lar e a 

beleza da cidade”.339 

Com os olhos postos na cidade Moderna profetizada pela Carta de Atenas, mas sem perder de vista os exemplos do 

urbanismo Alemão do tempo da Bauhaus340, nos Olivais-Norte foi utilizado o sistema de blocos isolados em torres ou mais 

alongados com galerias, implantados de uma forma livre.341 A circulação pedonal passou a ser diferenciada da viária, a 

orientação dos prédios passou a ser feita de forma a conseguir obter o maior número de horas de sol possível, a estrutura 

verde passou a atuar como elemento de integração morfológica da área e o tecido urbano caracterizava-se pela sua 

elevada fragmentação espacial.342  

A rede viária é clara e embora possua um reduzido número de vias principais de ligação à cidade, as vias de acesso local 

são nitidamente visíveis.343 A rede de circulação viária em Olivais-Norte surge como uma “espinha dorsal” da malha e 

funciona como elemento integrador do conjunto urbano, mesmo estando desvinculada dos edifícios.344 Essa espinha surge 

com o intuito da organização urbanística, pretendendo facilitar o acesso a “qualquer ponto da célula” e demonstrando ter em 

atenção o interesse coletivo. 345 Os espaços exteriores de circulação constituem um sistema hierarquizado com clara 

diferenciação entre as redes de circulação viária e pedonal. 346 

                                                                                 
333 HEITOR, Teresa Valsassina – Olivais e Chelas: Operações Urbanísticas de grande Escala. [em linha]. Lisboa: IST, [?-2013]. [Consult. 22, Janeiro, 
2013]. Disponível em WWW: http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_b.pdf. p.5. 
334 SANTANA, Francisco / SUCENA, Eduardo, 1994. op. cit.,  p. 670. 
335 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.49. 
336 RAMOS, Tânia, 2012. op. cit., p.47. 
337 ANDRÉ, Paula. 2004. op. cit., p. 86.   
338 RAMOS, Tânia, 2012. op. cit., p.47. 
339 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.62. 
340 Idem, p.64. 
341 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.91. 
342 Idem, ibidem. 
343 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.78. 
344 HEITOR, Teresa Valsassina, [s.d.]. op. cit.,.p.6. 
345 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.78. 
346 HEITOR, Teresa Valsassina, [s.d.]. op. cit., p.6. 
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Segundo a memória descritiva do Estudo base de 1955 os arruamentos do Plano dos Olivais foram estabelecidos de acordo 

com o seguinte esquema:347 

 Os arruamentos principais devem estar ligados às grandes vias e orientam as entradas na célula; 

 As vias secundárias, ou de serviço local, são traçadas de forma a facilitar o acesso a qualquer parte da célula, 

sem entretanto proporcionar em circuitos cruzados que desviem a circulação dos arruamentos principais. Aqueles só 

permitem a passagem de dois veículos lado a lado de forma cautelosa tendo em atenção o dimensionamento das faixas 

de rodagem, incentivando a velocidades reduzidas com o desenho de raios de curvatura apropriados; 

 Foi traçado um percurso pedonal de forma a reduzir as distâncias a serem percorridas a pé, garantindo a 

segurança dos peões; 

 Os materiais utilizados nos acessos foram diferenciados de acordo com a sua função hierárquica, organizando 

assim os tipos de trânsito e serviços no interior da célula; 

 Os estacionamentos para viaturas foram previstos de forma a que os serviços públicos não fossem prejudicados e 

foram projetados estacionamentos para viaturas, não só nas áreas residenciais mas também nas comerciais, no sentido 

longitudinal das vias. 

Para além dos arruamentos, a orientação geral do estudo teve em conta outros fatores no Plano dos Olivais: o número de 

casas pretendido pelo Governo; o uso de diferentes categorias de habitação; a atribuição das habitações segundo as 

posses de cada família; a relação da área habitacional com os transportes; as construções de interesse geral 

(equipamentos coletivos.)348 

A implantação dos equipamentos coletivos foi feita no sentido de apoiar a habitação, facilitando o acesso dos habitantes.349  

O equipamento de apoio à habitação (comércio, cultura e recreio) constitui-se em núcleo no centro cívico-comercial e a 

escola aparece como um edifício isolado e intencionalmente segregado.350 As escolas e o centro cívico foram colocados à 

distância máxima de 250 metros das habitações. Teve-se em atenção o facto das crianças, quando se dirigissem para a 

escola, não terem que atravessar nenhum dos arruamentos com maior circulação automóvel.351  

A proposta morfológica do plano apoiou-se nos conjuntos 

de edifícios “amarrados” pela estrutura verde e pelo 

esquema viário principal, o que permitiu aos projetistas 

dos edifícios uma grande independência na elaboração e 

na solução formal. Depois de terem sido fixadas as 

características e a ordem de grandeza das dimensões 

dos diferentes tipos de habitação, houve ainda que definir 

o critério de implantação dos edifícios. A solução adotada 

passou pela independência dos blocos habitacionais, 

permitindo tirar partido da possibilidade de o orientar da melhor forma garantindo as melhores exposições. O espaço livre 

envolvente dos blocos será um logradouro coletivo devidamente arborizado. Em relação às moradias foi prevista a divisão 

                                                                                 
347 AAVV – Urbanização dos Olivais Estudo Base [Memória Descritiva ].1955. 43 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do 
Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0233 - Folha 10. 
348 Idem, Folha 8 a 11. 
349 Idem, Folha 11. 
350 HEITOR, Teresa Valsassina, [s.d.]. op. cit., p.6. 
351 AAVV – Urbanização dos Olivais Estudo Base [Memória Descritiva ].1955. 43 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do 
Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0233 - Folha 11. 

Figura 21 – Vista aérea de Olivais Norte. 
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do terreno em logradouros privados, para que cada um possua o seu logradouro com um volume de acordo com a classe 

de habitação.352  

A população que se pretendia alojar com o Plano dos Olivais era de 40.000 habitantes, sendo a área total de 400 ha, a 

densidade de habitantes dava qualquer coisa como 100 habitantes/hectare. Segundo o Estudo base, esta densidade 

permitia perfeitamente a adoção da habitação mista, ou seja, uma parte da população ficaria alojada em habitações do tipo 

coletivo e a outra em moradias unifamiliares. Posteriormente foram calculadas as rendas possíveis a atribuir a cada 

categoria de habitação: Categoria I – rendas médias de 100$00 (30% das habitações); Categoria II – rendas médias de 

300$00 (50% das habitações); Categoria III – rendas médias de 700$00 (15% das habitações); Categoria IV – rendas 

médias de 1300$00 (5% das habitações).353   

Os edifícios nos Olivais-Norte surgem em duas formas de tipológicas diferentes, em banda e em torre. As soluções 

apresentadas possibilitam desta forma distinguir duas escalas de intervenção abertamente determinadas pelas categorias 

das habitações: os blocos e as torres das categorias (I e II) apresentam uma escala menor (4 pisos) e propostas formais 

mais condicionadas; enquanto que os blocos das categorias mais elevadas apresentam uma maior dimensão (8 a 12 pisos), 

dando expressão ao conceito de unidade mínima de habitação coletiva formalizado pelos princípios racionalistas.354  

As moradias unifamiliares dos Olivais-Norte foram colocadas na periferia da célula formando dois núcleos, um junto ao 

Bairro da Encarnação e outro junto à 1ª circular (atual AV. Dr. Alfredo Bensaúde) mas de forma a que fosse servido por um 

arruamento interior da célula e protegido por uma zona de vegetação.355 

O GTH que tinha ficado responsável pela elaboração dos Planos dos Olivais contratou na época os mais importantes 

nomes da arquitetura – Arquitetos Abel Manta, Nuno Teotónio Pereira, Braula Reis, Pires Martins, Palma de Melo e Vítor 

Palla – e atribuiu-lhes “edifícios precisos e já localizados na planta”. 356 

A zona da cidade em expansão apresentava problemas que apenas uma equipa especializada seria capaz de resolver e 

garantir o sucesso dos planos.357 “(…) Os Olivais e Chelas apresentam, contudo, importantes problemas climáticos devido à 

sua exposição aos ventos dominantes do quadrante Norte. Também a existência duma faixa de indústrias litoral que se 

encontra, aliás em pleno desenvolvimento, vem trazer problemas em relação aos fumos, cheiros e gases provenientes das 

instalações fabris e trazidos pelos ventos daquele quadrante. A ocupação habitacional dessa vasta área implica assim a 

resolução das questões de protecção climática e de poluição atmosférica. Já na memória descritiva do Estudo-base dos 

Olivais se faz referência à necessidade de utilizar cortinas de arvoredo e sebes para dificultar a passagem dos ventos frios 

dominantes.”358  

 Era fundamental a presença de uma equipa especializada, capaz de resolver estes problemas, de forma a garantir o 

sucesso dos Planos em questão.“Os Olivais foram uma verdadeira excepção à regra que ainda hoje vigora, o tratamento 

                                                                                 
352 AAVV – Urbanização dos Olivais Estudo Base [Memória Descritiva ].1955. 43 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do 
Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0233 - Folha 10. 
353 Idem, ibidem. 
354 HEITOR, Teresa Valsassina, [s.d.]. op. cit., p.6. 
355 AAVV – Urbanização dos Olivais Estudo Base [Memória Descritiva].1955. 43 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do Cego, 
Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0233 - Folha 17. 
356 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.65. 
357 Idem, p.66. 
358 ALMEIDA, Leopoldo de – Olivais Norte| Nota Crítica. Arquitectura: revista de arte e construção. Lisboa. nº81 (1964). p.12. 
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dos espaços livres iniciou-se quase em simultâneo com a construção dos edifícios. (…) o espaço verde “comporta-se como 

logradouro colectivo da população”.”359  

No período entre a elaboração do Estudo Base dos Olivais em 1955 e o final dos anos 60, foram desenvolvidos trabalhos de 

natureza diversa por parte dos Arquitetos Paisagistas, especialmente por Álvaro Dentinho e Manuel Sousa da Câmara. Para 

além da atividade projetista, há a registar nos Olivais um imenso trabalho de Arquitetura paisagista não só no que diz 

respeito à construção e conservação de espaços verdes municipais, mas também em relação à expansão e manutenção 

dos viveiros municipais. O esforço e desempenho foram imensos, a dimensão das áreas a ajardinar era vasta e impunha 

conhecimento técnico adequado às novas exigências, material vegetal disponível em grandes quantidades e mão-de-

obra.360 

O projecto dos espaços exteriores dos Olivais-Norte ficou a cargo do Arquiteto Paisagista Álvaro Dentinho. A revista 

Arquitectura nº81 de 1964, faz referência às opções tomadas e aos critérios escolhidos por Dentinho no traçado dos 

acessos e nas serventias, de forma a garantir a segurança do peão.361 

 A criação de barreiras físicas com canteiros sobrelevados ladeando o arruamento principal; ou de barreiras 

psicológicas, através da introdução de pavimentos diferenciados nos acessos aos impasses, assegurando a continuidade 

dos passeios; 

 Os acessos das habitações são feitos pelos impasses, não permitindo a circulação em circuito fechado; 

 Estabeleceu a largura da faixa de circulação nos impasses que apenas cautelosamente permite a passagem de 

duas viaturas lado a lado. As situações de curvaturas, os declives e tipo de piso promovem a circulação a baixa 

velocidade; 

 A diferenciação dos acessos, através da utilização de diferentes materiais: calçada de grés (calçadas de acesso 

ao trânsito automóvel); tijolos (caminhos e passeios de ligação aos arruamentos principais); calhau rolado (nas barreiras 

psicológicas); lancis sobre-elevados (nos topos dos acessos); calçada de vidraço à portuguesa com desenho (nas áreas 

pavimentadas com tratamento formal); e cubos de granito (estacionamento). 

No plano de elaboração dos espaços exteriores Dentinho evidenciou “ (…) o papel cénico que as árvores e o coberto 

vegetal, os pavimentos e as preexistências, como o antigo aqueduto da Quinta de S. João da Panasqueira, têm na 

caracterização do ambiente.”362 Foi dado um relevo especial aos pavimentos em relação ao desenho e aos materiais 

utilizados, de acordo com a área a revestir. Foi recuperado o uso de calçada de vidraço à portuguesa, criando desenhos 

inéditos que passaram a fazer parte da imagem dos Olivais.363  

Na memória descritiva do Estudo Base de 1955, pode ler-se sobre o que era pretendido relativamente aos espaços verdes 

no Plano dos Olivais: “(…) pretende-se que, no seu conjunto, o espaço verde previsto neste estudo desempenhe uma 

função múltipla de ordem, panorâmica, salutar, recreativa e psicológica. Por este motivo, torna-se necessário que a 

distribuição da vegetação adquira aspectos que resolvam diferentes premissas incluídas na função múltipla atrás apontada 

e que adiante se concretizem. (..) Quase todo o espaço verde previsto comporta-se como logradouro colectivo da 

                                                                                 
359 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.66. 
360 ANDRESEN, Teresa et al. – Lugares da Arquitectura Paisagista Portuguesa 1940-1970. In ANDRESEN, Teresa (Coord.) – Do Estádio Nacional ao 
Jardim Gulbenkian – Francisco Caldeira Cabral e a Primeira Geração de Arquitectos Paisagistas (1940-1970). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2003c. p.227. 
361 DENTINHO, Ponce – Arranjo de espaços exteriores| Olivais. Arquitectura: revista de arte e construção. Lisboa. nº81 (1964). p.15 |16. 
362 DIAS, Francisco Silva / DIAS, Tiago Silva, 1993. op. cit., p.48. 
363 Idem, p.49. 
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população, que desta forma sentirá dia a dia e com intimidade o pulsar da natureza e o equilíbrio da presença de uma 

paisagem, ordenada e humanizada. O espaço verde desempenhará assim uma indispensável e importante função de 

procurar reatar o convívio entre o homem actual da cidade e a natureza, laço indispensável para o equilíbrio da sua 

mentalidade. Algumas áreas do espaço verde, na periferia das células ou ao longo dos arruamentos locais principais, prevê-

se que sejam ruralizadas, conseguindo-se desta forma, sem prejuízo para a sua função de logradouro, mas até com 

vantagens de ordem educativa, cultural e psicológica, manter em produção agrícola, aqueles espaços que doutra forma 

pesariam sensivelmente nos seus encargos de conservação do espaço verde. (…) Nos locais de maior interesse, como 

pontos de vista, estadias ou desenvolvimento de edifícios de interesse colectivo, prevê-se a criação de ajardinados de 

aspectos mais formais na paisagem. O espaço verde, que se comporta como logradouro privado de habitações de renda 

económica e moradias do tipo geminado, prevê-se que tenha fundamentalmente uma função de produção de alimentos 

verdes, pelo que conviria que estudassem alguns tipos de jardins em que predominasse a cultura hortícola a fim de orientar 

num sentido útil aqueles logradouros. O espaço verde privado ocupa uma área pequena em relação ao espaço verde 

colectivo, visto que apenas poderá ser útil, no aspecto considerado, a uma determinada categoria de habitações (moradias 

unifamiliares).Por outro lado, este espaço verde privado é integrado como acidente no desenvolvimento geral da rede de 

compartimentações, procurando-se localiza-los nas terras com maior aptidão e melhor situadas para a cultura hortícola. 

(…)Os maciços de arvoredo(mata) formando sebes, cortinas ou galerias, distribui-se em harmonia com a ecologia e com a 

função que desempenha. Prevê-se em primeiro lugar, que separem por cortinas e galerias o conjunto habitacional das 

principais vias de penetração e das circulares limítrofes. Por outro lado, um segundo sistema desenvolver-se-á numa série 

de sebes perpendiculares à direcção dos ventos do quadrante Norte, dominantes durante o ano e que caracterizam o clima 

do sítio. Consegue-se desta maneira uma protecção dos blocos habitacionais. (…) ”364 

Este estudo faz ainda referência ao que era pretendido fazer com os espaços verdes em redor dos equipamentos coletivos 

como as escolas e os campos desportivos. O espaço verde em redor da escola deveria ser vocacionado para uma vertente 

mais educativa e possuir zonas de estadia para recreio, aulas ao ar livre e hortos escolares. Quanto aos campos 

desportivos era pretendido que surgissem enquadrados com a vegetação, como se fossem clareiras da própria mata.365 

O estacionamento foi feito ao longo dos arruamentos nas zonas de moradias unifamiliares geminadas e das zonas 

comerciais, de forma a “ (…) garantir uma possibilidade de estacionamento total de cerca de 1.600 carros, o que reputamos 

amplamente satisfatório para as necessidades locais.”366  

Quanto às oliveiras centenárias existentes no local, era pretendido tirar partido do seu porte, perfil e idade de forma a 

valorizar o espaço verde. Era suposto prever-se a sua manutenção, transplantando as que de alguma forma poderiam ficar 

situadas nos locais onde se encontravam,367 “No entanto as intenções chegaram tarde demais já que a maior parte das 

árvores que deram nome à zona tinham desaparecido quando das primeiras movimentações de terrenos.” Uma grande 

parte do plano não chegou a ser plantada, sobretudo os arbustos que na altura se pensava que poder vir a constituir um 

                                                                                 
364 AAVV – Urbanização dos Olivais Estudo Base [Memória Descritiva].1955. 43 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo do Arco do Cego, 
Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0233 - Folha 27 e 28. 
365 Idem, Folha 29. 
366 Idem, Folha 15. 
367 Idem, Folha 30. 
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perigo para a segurança da zona. Segundo o plano paisagístico orientado por Ponce Dentinho, muitas outras árvores foram 

plantadas.368  

A construção do bairro termina no ano de 1960, estando os edifícios prontos para habitar.369 Apesar do tratamento dos 

espaços exteriores ter começado praticamente em simultâneo com o da construção dos edifícios, as boas intenções iniciais 

não foram cumpridas em muitos aspetos.370 Em 1964 como se pode ler na nota crítica de Leopoldo de Almeida “o ambiente 

da célula era árido, sem qualquer mancha verde a ameniza-lo”, ao contrário do que se fazia adivinhar com a construção do 

bairro num local onde em tempos havia abundância de oliveiras. Os habitantes desta célula tiveram de viver por “(…) largo 

tempo num ambiente provisório, inacabado e desconfortável.” 371   

Os Olivais-Norte surgiram com o objetivo de criar habitação social no âmbito do decreto nº42.454, no entanto a urgência na 

apresentação dos estudos, levou a que estes não fossem revistos antes da promulgação do mesmo diploma para a célula 

dos Olivais-Norte, dando origem a duas situações: a que se escolhesse um “estudo estranho às disposições legais do 

decreto” e a que se fizesse apenas uma adaptação do mesmo de uma forma demasiado apressada. Desta forma não é de 

estranhar que a célula A não constitua em si um exemplo pleno, da recente atividade camarária, no que diz respeito ao 

planeamento habitacional. Por esse motivo previa-se que essa atividade fosse utilizada de uma forma mais ponderada e 

elaborada nas realizações seguintes – Olivais-Sul e Chelas.372  

“À imagem de praça rodoviária formada por cruzamentos de grandes vias na cidade moderna dos anos cinquenta sucede a 

imagem de parque verde plantado de edifícios, com ruas sinuosas, suaves colinas e vastos espaços verdes abertos entre 

blocos residenciais.”373 Nos Olivais-Norte houve pela primeira vez uma rutura em grande escala ao nível dos parâmetros 

tradicionais do urbanismo da cidade de Lisboa. Onde habitualmente se iam justapondo prédios alinhados, como é o caso de 

Campo de Ourique, nos Olivais-Norte as ruas sinuosas deixaram vastos espaços entre os blocos residenciais e os espaços 

verdes ocuparam colinas suaves, oferecendo a falsa ideia de um crescimento desordenado feito ao sabor de cada um, 

conseguido através de uma “desarrumação arrumada” que distribuía edifícios entre os talhões ajardinados.374 Dos espaços 

remanescentes, 62% da área total foram tratados como espaços verdes públicos, imprimindo ao conjunto uma identidade 

de “quase parque”. Os espaços livres entre os blocos de edifícios pretendiam ser ocupados com ajardinados ou com 

equipamentos de interesse coletivo como parques infantis, campos de jogos, etc.375E os princípios da Carta de Atenas, 

foram sem dúvida cumpridos, quanto à necessidade de garantir ar, sol e verdura ao espaço urbano.376 No entanto, devido a 

este modelo de composição adotado, face à imponente área cedida aos espaços verdes (62%), todas as restantes áreas se 

revelaram francamente reduzidas: área da rede viária, estacionamentos e garagens - 16%; área de habitação - 14% e área 

de equipamento urbano - 8%.377  

Atualmente, observando à distância as opções tomadas é possível constatar que nos Olivais os edifícios estão muitíssimo 

isolados e apesar do espaço livre ter sido meticulosamente pensado e projetado, padece dos mesmos inconvenientes 

                                                                                 
368 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.67. 
369 Idem, p.65. 
370 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.97. 
371 ALMEIDA, Leopoldo de, 1964. op. cit., p.13. 
372 Idem, p.12. 
373 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.94. 
374 Idem, p.92. 
375 RAMOS, Tânia. 2012. op. cit., p.48. 
376 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.89.  
377 ALMEIDA, Leopoldo de, 1964. op. cit., p.7. 
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apontados ao modernismo, como a falta de referências e de estruturação, apesar de Dentinho, ter tido a preocupação de 

criar uma estrutura a partir dos percursos de peões, marcados por maciços de vegetação espontânea.378  Os espaços 

públicos tal como era característica da época estavam classificados e dividido consoante a faixa etária a que se dirigia, 

como refere Dentinho “Na altura, achava que devia estar tudo separado”. Atualmente Dentinho tem uma opinião bastante 

diferente e diz que consegue perceber melhor os jardins tracionais onde os avós podem passear com os seus netos pelos 

mesmos caminhos.379  

O excesso de utilização dos princípios urbanísticos derivados da Carta de Atenas levou a que obtivesse uma neutralidade 

dos espaços urbanos e um esquema circulatório demasiado desvinculado dos edifícios, o que não ajuda à constituição 

duma vida comunitária intensa, como era pretendido. Mas postas de lado as características não só dos Olivais-Norte, mas 

também do Bairro da Encarnação, é importante reforçar a ideia que apesar de tudo é notório o esforço e o caminho 

percorrido no sentido do enriquecimento da vida comunitária, através da criação de propostas de equipamento comum e 

da estruturação das unidades de habitação coletivas.380 Apesar de tudo, os Olivais-Norte não podem deixar de ser 

apontados como sendo uma importante realização em termos de matéria habitacional, pois não só formularam, como 

ainda equacionaram e resolveram os problemas correlativos, quer fossem eles de nível urbanístico ou de nível dos 

equipamentos e da arquitetura.381 Tudo foi tido em conta: a habitação, os espaços verde, assim como a componente 

artística, que foi uma preocupação dos projetistas deste bairro. Desde o desenho e materiais utilizados nos pavimentos 

aos painéis em azulejo, betão moldado ou mosaico, procurou criar-se um ambiente urbano de qualidade e moderno, 

apesar das características sociais das habitações e do seu reduzido orçamento. O arquiteto Francisco Silva Dias diz que 

uma componente interessante da ação dos GTH, foi terem humanizado o urbanismo, intervindo no quotidiano da 

população com a introdução de arte pública. Vários artistas plásticos colaboram na feitura do ambiente urbano, como por 

exemplo uma intervenção de Maria Keil (banco) que dá aos habitantes desta zona, e aos moradores do prédio o privilégio 

de quando saírem de casa terem uma obra de arte à sua disposição.382 (ver plano de outras zonas de estadia no 

desdobrável de Olivais-Norte figs.3,4,5 e 6) 

 “ (…) A imagem produzida pelo modelo urbanístico do Plano de Urbanização de Olivais-Norte acabou por influenciar, para 

o melhor ou para o pior, a expansão urbana na região de Lisboa, com perda de qualidade, porque a rentabilidade procurada 

pela iniciativa privada não absorveu todos os princípios que nortearam a produção do espaço promovido pelas entidades 

públicas.”383 E acabou por dar origem a um espaço com um equilíbrio frágil, tendencialmente verde, mas com grandes 

custos por razões edafoclimáticas, por pressão dos automóveis e por falta de meios suficientes para manter este espaço tão 

vasto.384 

 
  

                                                                                 
378 MAGALHÃES, M. R., 2001 – A Arquitectura Paisagista Morfologia e Complexidade. Editorial Estampa, Lisboa, p.138. 
379 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.66. 
380 ALMEIDA, Leopoldo de, 1964. op. cit., p.13. 
381 Idem, p.14. 
382 Habitação em Lisboa: Memória do GTH - 50 Anos [Registo Vídeo] In Vimeo Videoteca Arquivo Municipal de Lisboa. Lisboa: [s.n.], 2009. Vídeo On-
line (8:48 min.): color., son. Disponível na WWW: http://vimeo.com/4204267. 
383 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.97. 
384 Idem, p.95. 
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III.3.2.2. OLIVAIS-SUL 

“O Plano dos Olivais foi construído numa época de utopias, no início dos anos 60, a partir dos sonhos e das ideias de 

arquitectos que pretendiam desenhar cidades à medida das pessoas que lá vivem e em função do mundo que estava a 

mudar. Foi um plano Urbanístico com uma concepção muito própria, idealista, diferente e ousado na época e, que marcou 

uma nova fase da transformação urbanística e arquitectónica de Lisboa.” 385 

Depois do plano de Olivais-Norte foi dado o segundo passo em direção à grande expansão da cidade na zona oriental de 

Lisboa. Neste segundo plano o crescimento aventurava-se com mais ambição, dos 40 ha de Olivais-Norte passou-se para 

os 186 ha Olivais-Sul.386 A sua construção foi iniciada em 1963 e, à semelhança de Olivais-Norte, também se tratou de um 

conjunto de habitação social, com o intuito de alojar aproximadamente 40.000 pessoas. Este plano ocupou o espaço 

delimitado pelas 4 artérias resultantes do sistema viário estruturante desenvolvido no Plano de De Gröer: a Norte a Av. De 

Berlim; a sul a Av. Marechal Gomes da Costa; a oeste a Av. Cidade do Porto; e a Este a Av. Infante D. Henrique.387 

Para a elaboração deste Plano o GTH contou com “sangue novo”, uma nova equipa cheia de novas ideias, com novas 

discussões e novas perspetivas em relação a algumas das anteriores ideias.388 O Plano dos Olivais-Sul é um plano da 

autoria dos Arquitetos José Rafael Botelho e Carlos S. Duarte. 389  

O Arquiteto Rafael Botelho quando iniciou o plano de Olivais-Sul “vinha de um percurso de estudo na altura que era um 

pouco invulgar cá para a terra”. Tinha vivido em Inglaterra e interessava-se muito pelo que lá se fez depois da guerra, tinha 

andado também pela Holanda, e “trazia nos olhos esses modelos” que tinha observado. Pesava-lhe mais a experiência do 

que a Carta de Atenas, que apesar de estar entrosada no seu saber não lhe servia de base. Teve em conta duas situações, 

o clima e o adensamento da cidade. Com o clima da cidade de Lisboa o espaço exterior era considerado valioso porque 

podia ser usado durante praticamente todo o ano. Quanto ao adensamento da cidade, visto este ser um processo 

irreversível, houve a necessidade de pôr dificuldade ao espaço livre de deixar de o ser rapidamente, porque quando o solo é 

particular isso acontece mais facilmente. Era fundamental também não esquecer que quando se constrói cidade pela 

primeira vez, tem de se deixar espaço para ela poder crescer quando houver necessidade. Como havia também a 

condicionante do orçamento inerente à habitação social, não era possível dar condições melhores às pessoas, mas pelo 

menos ser-lhes-ia dado “espaço para andar, para correr, para andarem na chincha.”390 

Para melhor se entender o que foi feito no Plano dos Olivais-Sul é fundamental perceber quais foram os principais 

condicionamentos gerais da urbanização:391 

1) Declives e orientação do Terreno – 54,71% da área da malha apresentava declive inferior a 10%; 21,80% da 

área da malha apresentava declive entre 10 e 15%; 11,93% da área da malha apresentava declive entre 15 e 20%; 7,10% 

da área da malha apresentava declive inferior entre 20 e 25%; 4,46% da área da malha apresentava um declive superior a 

25%. Esta foi sem dúvida uma forte condicionante uma vez que os terrenos destinados para as construções económicas 

não deveriam ultrapassar os declives de 15%. À partida apenas 76,51% do terreno era utilizável para habitação, e desses, 

apenas 54, 71% se encontravam em condições ótimas para uma boa implantação. 

                                                                                 
385 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.99. 
386 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.69. 
387 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.99. 
388 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.69. 
389 Idem, ibidem. 
390 Idem, ibidem. 
391 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº18, 1ºsem.1970. p.20. 
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2) Fontes de trabalho. Indústrias poluentes – Segundo o inquérito realizado pelo GTH, as fontes de trabalho da 

zona oriental continham 24.400empregados, e deste 60%, residiam na zona oriental, muitos deles em condições 

deploráveis. Era necessário fornecer à população as condições de vida. Havia ainda outro grave problema, a falta de 

salubridade originada pela proximidade das indústrias de transformação que contribuíam para a poluição da atmosfera. 

Era fundamental defender a população dos fumos e dos cheiros. 

3) Ligações à cidade – A zona de Olivais-Sul encontrava-se ligada ao centro da cidade de Lisboa através da 

Avenida Gago Coutinho – Almirante Reis, e da Avenida Infante D. Henrique. Desta forma a população que de futuro 

viesse a ocupar os Olivais-Sul contribuiria no sentido do aumento da saturação destas mesmas vias. No sentido de 

contrariar tal facto, propôs-se a abertura de dois atravessamentos “medulares” em Chelas, que dariam continuidade aos 

dois atravessamentos dos Olivais contribuindo para o descongestionamento do conjunto. 

4) Estudo Base do Extinto Gabinete de Urbanização – O Estudo base de 1955, elaborado pelo Gabinete de 

Urbanização, tornou-se “obsoleto” quando se pretendeu aplicar à malha o Decreto-lei nº 42.454. O facto das vias 

principais já terem sido delineadas e já ter havido movimentações de terras constitui um grande condicionamento na 

elaboração do novo Plano de Olivais-Sul, não era viável renovar totalmente a rede viária. Desta forma as alterações feitas 

ao plano consistiram basicamente na retificação das penetrações malha e dos seus respetivos nós. 

5) Outros condicionamentos - A faixa de Olivais-Sul de cerca de 2 ha, que tinha sido atribuída ao MOP para a 

construção de moradias e de blocos habitacionais com caracter económico, teve de ser respeitada quando foi intentado o 

novo estudo. A proximidade do Aeroporto também teve uma grande influência na organização do novo plano. 

Constituíram ainda condicionamentos a faixa de proteção do canal do Alviela e dos depósitos da Companhia as Águas de 

Lisboa e, a pré-existência de um cemitério na malha que se pretendia que fosse aumentada no novo plano. 

Quando os novos elementos do GTH assumiram o comando do Plano de Olivais-Sul, as vias principais já se encontravam 

delineadas e já tinham sido feitas movimentações de terras porque esta área já terem sido alvo de estudo por parte do 

anterior gabinete. Por esse motivo foi necessário assumir tudo o que já tinha sido feito, pois apesar do Plano ser inovador, 

não se podiam esquecer que estavam a construir habitação social e tinham de obedecer aos custos, que eram limitados. Os 

prédios iam ser entregues a entidades sociais, por isso não deveria haver mais nada para além de habitação e, para se ter 

uma ideia, quando o plano foi iniciado não havia verba para mais nada além da habitação, nem para os equipamentos. 

Houve uma grande luta para que as escolas fossem construídas todas ao mesmo tempo. Não conseguiram que houvesse 

uma simultaneidade no arranjo dos espaços verdes. 392  

O principal objetivo do Plano de Olivais-Sul para além do seu caracter social, era criar “uma estrutura habitacional integrada 

na cidade, equipada com todos os órgãos necessários a uma vida social semiautónoma e oferecendo à população 

condições propícias à satisfação das suas necessidades vitais.” 393 Apesar de na prática terem sofrido quaisquer alterações, 

pretendia-se com este plano:394 

 Ligar a malha ao esquema viário da zona oriental; 

 Devido à elevada densidade imposta de 198 hab/ha, procurar uma ocupação máxima das zonas mais aptas para 

a habitação, com a finalidade de libertar as áreas destinadas aos equipamentos sem ter de se sacrificar as exigências 

de salubridades e o equipamento que lhes era próprio; 

                                                                                 
392 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.70. 
393 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº18, 1ºsem.1970. p.20. 
394 Idem, p.22. 
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 Estruturar as zonas habitacionais, tendo em conta o número de habitantes e definindo um quadro geral de 

equipamentos e serviços adequado a cada um dos escalões; 

 Evitar acima de tudo a criação de zonas socialmente segregadas, incluindo todas as células as quatro previstas no 

Decreto-Lei nº 42.454; 

 Conseguir a concentração e articulação das atividades cívico-comerciais com o esquema de vias principais; 

 Criação de arruamentos internos, que estivessem claramente hierarquizados e de acordo com as funções que 

lhes fossem atribuídas no plano; 

 Prever uma rede de caminhos para peões que fosse independente das restantes vias de tráfego automóvel, que 

ligasse os principais centros de interesse e explorasse o valor paisagístico dos percursos; 

 Respeitar as características da orografia local do ponto de vista económico e paisagístico, evitando a construção 

em terrenos com pendentes acima dos 15%, evitando as zonas mal orientadas ou facilmente poluíveis (económico) e 

acentuados os pontos de interesse (paisagístico); 

 Ter em conta qual o melhor local para a implantação dos edifícios, de forma a conseguir melhorar os microclimas 

locais, procurando dar forma à organização espacial com características vincadamente urbanas, mas que fossem ao 

mesmo tempo consideradas algumas soluções mais tradicionais como a rua, a praça e o pátio. 

“Enquanto o plano dos Olivais Norte resulta de uma aplicação fiel do pensamento racionalista, na concepção dos Olivais 

Sul foram introduzidas algumas alterações resultantes do debate e da contestação em torno dos conceitos e da doutrina 

urbana da cidade 'moderna', da restruturação dos centros urbanos e das formas de crescimento das cidades.”395 Ao 

contrário dos Olivais-Norte, o esquema proposto baseou-se numa estrutura celular hierarquizada, onde cada zona detinha a 

sua função, de acordo com o esquema teórico proposto por Abercrombie.396 Organizou-se o tecido urbano em células, 

centradas numa escola, dotada de um centro (núcleo) onde estão instaladas todas as funções quotidianas da vida urbana, 

como o ensino, o comércio e o culto. Ao conjunto das células, que formavam o bairro, estava ainda associado um centro 

maior, o chamado centro cívico e comercial, que oferecia aos habitantes de todas as células, serviços de comércio 

ocasional, cinema e outros equipamentos de utilização ocasional.397 (ver desdobrável de Olivais-Sul fig. c) 

Nos Olivais-Sul apesar da habitação ser feita em blocos, foi feita uma tentativa de recriar ruas, quarteirões e praças, em 

busca de uma reaproximação com o que era a imagem mais comum de sociabilidade, evitando o contraste excessivo entre 

as torres e os blocos dispersos no verde, como aconteceu nos Olivais-Norte.398 Neste plano a utilização da arborização e o 

ajardinamento dos espaços livres assumiu o importante papel de “tecido conjuntivo”, afastando consigo a crítica quanto à 

falta de unidade do plano, que se fazia sentir um pouco por toda a Europa na criação dos grandes conjuntos 

habitacionais.399 

O Plano assentou essencialmente numa estrutura celular hierarquizada, estruturada em núcleos que se apoiavam na 

complementaridade do comércio local presente nas células habitacionais do plano. 400 Para isso a malha foi dividida em 

zonas quanto às suas funções, tendo por base o número de habitantes, estabelecendo um quadro geral de equipamentos e 

                                                                                 
395 HEITOR, Teresa Valsassina, [s.d.]. op. cit., p.6. 
396 Idem, p.7. 
397 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.102. 
398 Idem, ibidem. 
399 Idem, p.109. 
400 Idem, p.102. 
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serviços ajustados aos 4 escalões: Unidade de vizinhança com 4.000 a 5.800 habitantes dão origem à célula; e a célula 

com 9.600 a 12.000 habitantes dá origem à malha com 38.400 a 48.000 habitantes.401   

A malha do novo bairro foi estruturada em função das suas 6 células: 402 

 As células B, C, D e E foram destinadas à habitação; 

 A célula F, apesar de estar maioritariamente ocupada pelo cemitério, integrou ainda um núcleo habitacional que foi 

destinado a realojamentos; 

 À célula G, a célula central, foi atribuída a localização do centro cívico-comercial principal.  

As células que foram destinadas à habitação, para além das zonas verdes de proteção, incluíam ainda zonas de recreio e 

desporto, equipamento escolar e comercial adequados. Desta forma, o modelo de cidade deste plano permitiu assegurar em 

cada nível, uma eficaz ligação da residência com os serviços e equipamentos imediatos. (ver desdobrável de Olivais-Sul fig. 

2) No entanto não conseguiu resolver o problema da relação entre a residência e outros equipamentos produtivos, não 

permitindo aos Olivais ultrapassar o estatuto de “zona dormitório”. 403   

A cada projetista foi atribuída uma 

célula onde cada um imprimiu o seu 

cunho pessoal. O fato de “cada 

arquitecto ser um reizinho na sua 

célula”, levou a que nos Olivais-Sul em 

vez de se conseguir resolver os 

problemas apontados ao Plano de 

Olivais-Norte, se criasse “uma grande 

trapalhada”. 404 Nesse ponto os Olivais-

Norte têm muito maior legibilidade que os 

Olivais-Sul. No entanto, como cada célula é diferente da outra, houve habitantes que tiveram mais sorte do que outros. 

Segundo o Arq. José Rafael Botelho, o Bairro de Olivais-Sul é fruto de uma explosão de individualismo, onde os 

“individualistas foram gente como o Vasco Croft, Carlos Duarte, Costa Martins ou Bartolomeu Costa Cabral.” E onde “em 

termos gerais, o que resultou nos Olivais foi uma mistura de ‘uma indústria de construção do terceiro mundo (…), uma 

população neo-realista e arquitectos de uma geração em ruptura com a geração modernista’.”405 

No entanto se se comparar o plano de Olivais-Sul com o de Olivais-Norte, é notório o esforço para não se repetir o erro da 

desproporção da área livre existente, no segundo plano o espaço livre surge com 18,5% da área total face ao 47,86% da 

habitação. Nestes dados a percentagem da zona habitacional inclui a área ocupada pelos edifícios e o espaço livre é 

composto pelo equipamento coletivo de interesse local, como as áreas de recreio infantil, os jardins, os núcleos de 

comércio, etc. 406  (comparar fig. 2 dos desdobráveis de Olivais-Norte e Olivais-Sul) 

                                                                                 
401 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.83. 
402 HEITOR, Teresa Valsassina, [s.d.]. op. cit., p.7. 
403 Idem, ibidem. 
404 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.72. 
405 Idem, ibidem. 
406 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.84. 

Figura 22 – Vista aérea Olivais-Sul 
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A rede viária abrange 20,48% da área total e foi também ela hierarquizada de acordo com as características dos 

arruamentos. Apesar de não estabelecer relações com as zonas urbanas próxima ou contíguas, possui vias de acesso à 

unidade que estruturam a divisão das diferentes células (duas faixas de 7,50 m separadas por uma zona verde de 2,50 m). 

Às vias envolventes dos centros comerciais foi-lhes atribuída a dimensão consoante o fluxo de pessoas da área. Às 

circulares interiores das células foi-lhe concedida uma faixa com 9,75 m e às vias de circulação local também lhes foi 

concedida uma faixa mas com 6,50 m.407 

O estudo geral feito à rede viária através dos perfis contribuiu para o estudo dos espaços verdes, possibilitando a melhoria 

da qualidade do ambiente urbano. O estudo permitiu ainda a implementação de separadores verdes nas vias mais largas. 

De acordo com a dimensão da via foi feito o dimensionamento do separador e consequentemente, feita a plantação de 

árvores, arbustos ou herbáceas (consoante a dimensão do separador). Os separadores verdes, para além de serem mais 

agradáveis a nível estético, têm ainda associada a função de proteção, quer seja dos veículos, dos ventos, etc. Para além 

dos separadores, também a largura da via assume uma grande importância porque é ela que possibilita, ou não, que os 

passeios possam ser arborizados. As árvores de alinhamento e as faixas arborizadas, para além de reduzirem ruído, 

permitem também reduzir a poluição do ar; constituir uma barreira visual e psicológica entre as habitações e a rua; oferecer 

sombra e proporcionar um ambiente mais fresco.408 

Os equipamentos planeados para o bairro de Olivais-Sul eram: equipamento escolar; equipamento comercial; equipamento 

cultural e recreativo; equipamento de saúde e assistência; equipamento desportivo; os centros cívico-comerciais; parques 

automóveis e os espaços verdes. 409 

 O estacionamento feito geralmente ao longo dos passeios, nos Olivais-Sul foi substituído por locais de 

estacionamento livres, dispostos em pequenas bolsas e em impasses, sendo o acesso feito através dos arruamentos 

secundários. Foram projetadas seis garagens de recolha em toda a malha (total de 550 lugares),  uma nas células C, D 

e F, e três na célula B. Previa-se também a criação de uma grande garagem subterrânea no centro principal do bairro, 

com lugar para 300 carros.  

 Embora na época o ensino pré-primário não fosse oficial, foram destinadas escolas primárias e pré-primárias (com 

secções masculinas e femininas) em todas as células dos Olivais-Sul à exceção da F (onde se localiza o cemitério). O 

ensino técnico e secundário era garantido pelas instalações previstas localizadas nos Olivais-Norte (duas escolas 

técnicas e um liceu). A distância máxima determinada para as escolas primárias foi fixada em 400 m, embora 

geralmente não ultrapassa-se os 300 m. A escolha dos locais das escolas devia satisfazer uma série de critérios, como 

a orientação solar, a proteção dos ventos e o afastamento das zonas de maior ruido. Teve-se ainda em conta a 

possibilidade de utilização de algumas instalações escolares como bibliotecas, ginásios, etc.  

 O comércio nos Olivais-Sul foi organizado de acordo com um esquema de centros comerciais previamente 

escalonados de forma a conseguir dar resposta às necessidades de aquisição de produtos e prestação de serviços, de 

acordo com a sua frequência.  

 Os equipamentos cultural e recreativo previstos, eram considerados um ponto de partida, pois sabia-se que teriam 

de ser sujeitos a correções no futuro. Para o escalão celular localizado nos centro cívicos-comerciais estavam previstos: 

centro de ação sociocultural; instalações destinadas à coletividade cultural e de recreio e uma biblioteca pública 

municipal. No centro cívico principal estavam previstas: coletividades de cultura e recreio; biblioteca municipal; museu e 

                                                                                 
407 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.85 
408 FERREIRA, Maria João, 1984. op. cit., p.96. 
409 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº18, 1ºsem.1970. p.26. 
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galerias de arte; cine-teatro comercial; dois cinemas de pequena lotação e outras áreas destinadas a atividades de 

exploração comercial. Foram também destinados terrenos para dois complexos paroquiais, um no centro principal 

servindo a população da zona central e oriental correspondente às células C,D,E e F e outro no centro cívico-comercial 

da célula B.  

 Foram previstos dois parques desportivos, um na zona industrial (ampliação do Sport Lisboa e Olivais) e outro 

próximo da Rotunda da Encarnação, perfazendo uma área total de 8,26 ha.  

 Nos Olivais-Sul, para além dos logradouros das moradias, não foram previstos outros logradouros de utilização privada, 

cabendo à CML a construção e conservação da quase totalidade das zonas livres deste bairro. Na elaboração dos projetos 

o GTH teve em atenção o estudo económico detalhado, a prospeção de materiais e as soluções menos dispendiosas, 

garantindo a sua durabilidade e o baixo custo de manutenção. Procurou não se exceder os limites do razoável, devido aos 

encargos que dai adviriam.410 Um dos pontos tidos em conta foi a utilização de um leque restrito de espécies nos arranjos 

exteriores, compostos essencialmente por árvores e alguns arbustos sobretudo nas zonas de talude e prado. Foram 

utilizadas espécies cujo crescimento fosse relativamente rápido e que fossem pouco exigentes nos cuidados de 

manutenção.411 Pode ser consultada em anexo uma listagem de espécies utilizadas no Plano dos Olivais (Norte e Sul) e de 

Chelas. 

 A equipa que ficou responsável pelos espaços livres e pelas áreas desportivas incluía, para além dos arquitetos, um 

engenheiro, um paisagista (Ponce Dentinho) e dois artistas plásticos (Jorge Vieira, escultor e António Alfredo, pintor). A 

influência destes artistas está bem evidente em algumas praças dos Olivais-Sul pela qualidade e pelo cuidado dos espaços 

produzidos,412 como se pode comprovar na praça  Cidade do Luso. (ver desdobrável de Olivais-Sul fig. 7) 

Dos espaços verdes era pretendido “(…) um importante papel na ordenação paisagística dos locais, para além de 

constituírem um elemento imprescindível para a população dos pontos de vista higiénico, sanitário, recreativo e psicológico. 

A localização dos Parques e jardins e a previsão de árvores e faixas verdes nas zonas habitacionais obedece à intenção de 

permitir, (…) o contacto fácil com a Natureza, através de uma paisagem repousante e vitalizadora.” 413 

Nos grupos habitacionais (primeiro escalão - 1.200 a 2.400 habitantes) localizados junto às residências, ficou prevista a 

integração de terrenos de jogos equipados, onde era possível identificar duas zonas distintas, uma para crianças com 

menos de 6 anos e outra para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Neste escalão foram também 

atribuídos locais para adultos, zonas ao ar livre, onde estes pudessem conviver constituindo quase um prolongamento da 

habitação.414   

Na unidade de vizinhança (segundo escalão – 5000 habitantes) os elementos mais importantes são os campos de jogos 

das escolas, pré-primária e primária. Ficou igualmente prevista a existência de jardins formais em todas as células, dentro 

da tradição do jardim público lisboeta, onde para além da sua função natural, constituíam também pontos de atracão 

                                                                                 
410 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº18, 1ºsem.1970. p.31. 
411 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.113. 
412 NOGUEIRA, Maria da Graça de Almeida, 2003. op. cit., p.88. 
413 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº18, 1ºsem.1970. p.32. 
414 Idem, p.31. 
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determinantes para a caraterização da zona. Foram planeados ainda quatro parques: dois nas células B e E, e outros dois 

na célula C.415  

Dos parques previstos no plano de Olivais-Sul apenas o Vale do Silêncio foi construído.416 Este parque, com cerca de 9,78 

há, fica localizado bem no coração do Plano dos Olivais. Ocupa um vale secundário que se estende entre as encostas das 

Células B e C e prolonga-se sobre a encosta norte desta última célula.417  

No início dos anos 60, o ainda jovem Arquiteto 

Paisagista Manuel Sousa da Câmara é convidado a 

integrar a equipa de urbanistas responsáveis pelo 

plano de Olivais-Sul (pretendendo desenvolve-lo 

adaptando os princípios que Howard tinha utilizado em 

Inglaterra nas cidades-jardim). 418 O projeto do parque 

foi elaborado entre os anos de 1966 e 1968, pelo 

Arquiteto Paisagista da CML, Manuel de Sousa da 

Câmara, em colaboração com o Eng.º Agrónomo 

Edgar Sampaio Fontes e o pintor António Alfredo.419 

Pretendiam criar um espaço simples, onde fosse dada 

prioridade à ecologia através do traçado de um espaço confortável, capaz de servir um público variado.420 Foi assim que 

nasceu um pequeno pulmão verde com 9 ha, num novo bairro de 185 ha destinado à habitação social. 421  

O Vale do Silêncio é “(…) um espaço público de linhas simples em forma de L que seguiu a linha de água natural, deixando 

aberta uma clareira, desenhando caminhos e protegendo o interior do parque com uma espessa faixa de pinheiros mansos 

em talude”.422 

A Arquiteta Paisagista Cristina Castel-Branco, que teve o privilégio de ser aluna do Arquiteto Manuel Sousa da Câmara, dá 

a conhecer no artigo “O Vale do Silêncio de Sousa da Câmara” a forma como o professor descrevia o seu projeto: “Para nós 

alunos de arquitectura paisagista no ISA, o Vale do Silêncio, era um nome tão sereno e misterioso levava-nos a imaginar 

um lugar escondido, verde que talvez só existisse na fantasia do professor. (…) Lembro-me que Sousa da Câmara 

explicava como se protegera o silêncio do vale através de taludes recobertos de vegetação densa que funcionavam como 

barreiras de ruido do tráfego da cidade. (…) Sempre que falava do Vale do Silêncio desprendia-se das suas palavras uma 

ternura e um orgulho, inusitado nele, mas nem assim eu percebia que este projecto fora no seu princípio de carreira, aquele 

em que havia investido todos os ensinamentos do seu mestre Caldeira Cabral.” 423 

                                                                                 
415 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº18, 1ºsem.1970. p.31. 
416 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit., p.102. 
417 FERREIRA, Maria João, 1984. op. cit., p.59. 
418 CASTEL-BRANCO, Cristina. O Vale do Silêncio de Sousa da Câmara – Prioridade à Ecologia. In Jardins. Publicação Mensal. Nº5 Ano 1. Fevereiro. 
2003. p.16. 
419 CARAPINHA, Aurora et al. – Guia dos Parques e Jardins. Lisboa: CML, 2009. p.345. 
420 CASTEL-BRANCO, Cristina, 2003. op. cit.,  p.14.   
421 Idem, p.16.   
422 Idem, p.17.  
423 Idem, p.14.   

Figura 23 – Parque do Vale do Silêncio.  
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O desenho do plano não se limitou apenas a resolver as questões ecológicas e estéticas, incluída ainda preocupações 

sociais. Era necessário adequar a nova paisagem ao fim a que esta se destinava, servir a habitação social. Por este motivo 

optaram-se pelas soluções mais simples e mais minimalistas, como a utilização de vegetação da climace, que garantia uma 

melhor adaptação e um menor custo. Criou ainda caminhos ao longo do parque que permitiam a sua ligação a vários 

pontos, Sousa da Câmara “ (…) resolveu com elegância e sem repetições este problema, cortando o vale por duas linhas e 

fazendo caminhos de remate a orla exterior do parque composta por pinheiros mansos, olaias e choupos.”  424 (ver 

desdobrável de Olivais-Sul figs. 8 e 9) 

Com o passar do tempo a “(…) cortina de vegetação cresceu tornando-se espessa, interceptando o vento vindo das zonas 

industriais, e deixando protegida uma clareira relvada onde se encontra serenidade, e os residentes do bairro adoptaram na 

sua procura de descanso, de recreio e de silêncio.” 425 

Cerca de 40 anos depois, o plano de equipamentos está ainda por completar em alguns aspetos e a alteração de uso do 

solo tem vindo a acontecer até à atualidade. O espaço destinado ao centro cívico principal nunca chegou a ser construído. 

Dos quatro parques previstos no plano de Olivais-Sul, apenas o Vale do Silêncio foi construído e não na sua totalidade,426 

pelo menos no que diz respeito à sua plantação, podendo ser comprovado ao  analisar o seu plano de plantação. Durante a 

execução da obra por vezes não ser possível cumprir à risca o plano, foi o que se verificou no Parque do Vale do Silêncio, 

onde grande parte das espécies arbustivas não chegaram a ser plantadas e isto pode ser confirmado nas palavras de 

Ponce Dentinho relativamente ao Plano dos Olivais “(…) grande parte do verde do plano não chegou a plantar-se no 

terreno, nomeadamente os arbustos que já na altura se pensava poderem constituir um perigo para a segurança da 

zona.”427 

À semelhança do que aconteceu nos Olivais-Norte, também nos Olivais-Sul houve um atraso no arranjo dos espaços 

verdes. Estes não foram concluídos antes dos moradores ocuparem as suas habitações, como se pode comprovar ao ler 

uma carta endereçada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com data de 15 de Junho de 1968, solicitando a 

conclusão dos trabalhos, 5 anos depois do bairro ser habitado.428 

  

                                                                                 
424 CASTEL-BRANCO, Cristina, 2003. op. cit.,  p.18.   
425 Idem, ibidem. 
426 CRUZ, Rui Manuel da Vera, 2002. op. cit.,  p.102. 
427 TORRES, Helena et al, 1995. op. cit., p.67. 
428 CARTA DOS MORADORES DE OLIVAIS-SUL AO SR. PRESIDENTE DA CML [Carta].1968. 3 f. Acessível no Arquivo Municipal de Lisboa no Núcleo 
do Arco do Cego, Lisboa, Portugal. Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0259 - Folha 32. 
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III.3.2.3. PLANO DO SÍTIO DOS OLIVAIS | OLIVAIS-VELHO 

“A expansão da cidade de Lisboa a nascente e a ocupação da Freguesia de Santa Maria, iniciada com a construção do 

Bairro da Encarnação (1940), e seguida do Plano dos Olivais Norte (1958) e Sul (1960) isolou o núcleo dos Olivais-Velho, 

que sofreu um processo de degradação.” 429 

Procurando travar o processo de degradação de Olivais-Velho, o GTH elaborou um plano de salvaguarda para o conjunto 

edificado durante a década de 60, o Plano do Sítio dos Olivais. 430 Esse plano abrangeu os dois núcleos da vila, situados a 

norte da Av. Infante D. Henrique. Previa entre outras coisas, a estruturação do sistema viário, o zonamento de funções e o 

saneamento dos espaços interiores de cada quarteirão de edifícios. Para os prédios em mau estado existentes no local e 

que eram utilizados como habitações, o plano recomendava encontrar uma solução adequada à gravidade de cada caso. 

Foi proposto ainda o estudo das remodelações que se pretendiam efetuar nas residências de forma a garantir o 

afastamento dos acessos das vias de trânsito automóvel.431 

No Boletim do GTH de 1968 (nº14) é possível aceder ao Plano de Recuperação da Praça da Viscondessa dos Olivais numa 

fase já de pormenorização. A Praça da Viscondessa, quer pelas suas dimensões quer pela sua situação, corresponde à 

zona mais importante do Plano do Sítio Olivais. No plano foi preservado o núcleo central formado pela Praça da 

Viscondessa, pelo Adro da Igreja, pela Rua Alves Gouveia e pela Praça Mota Veiga. Hoje este aglomerado encontra-se 

rodeado por edifícios habitacionais de elevada volumetria.432 

O Plano do Sítio dos Olivais contou com a participação dos 

Arquitetos José de Santa Rita Fernandes e Salustiano dos Santos, o 

Arq. Paisagista Álvaro Ponce Dentinho e o Eng. José Pereira 

Gomes. O Plano de Remodelação da Praça da Viscondessa contou 

com os Arquitetos José de Santa Rita Fernandes, Duarte Simões e 

Salustiano Santos, o Arq. Paisagista Manuel Sousa da Câmara e os 

Engenheiros José Pereira Gomes e Tomé Fernandes.433 (ver 

desdobrável de Olivais-Velho fig. 1) 

Na memória descritiva do Plano do Sítio dos Olivais pode ler-se o que era pretendido para a Praça da Viscondessa: 434 

 Era fundamental que o novo traçado conseguisse integrar-se na nova sistematização da vila e que se tomasse 

como suporte formal o enquadramento existente de forma a recreá-lo de acordo com a sua aptidão para centro social. 

Para isso era fundamental que conseguisse ao mesmo tempo ser: ponto de passagem, ponto de encontro e reunião e, 

cenário para iniciativas culturais e recreativas ocasionais.  

 Era pretendido também conseguir cumprir o programa composto por múltiplos usos e, diferentes ritmos e 

pretensões, a solução encontrada foi aproveitar a pendente do terreno e subdividi-la em duas plataformas (de diferente 

cotas) sustentadas por um muro de suporte. Desta forma foi feito o adequado enquadramento da fonte e ao coreto já aí 

existentes.  

                                                                                 
429 RAMOS, Tânia, 2012. op. cit., p.33. 
430 Idem, ibidem. 
431 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº14, 1ºsem.1968. p.231. 
432 Idem, ibidem. 
433 Idem, p.230. 
434 Idem, p.234. 

Figura 24 – Olivais- Velho, Praça da Viscondessa. 
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 A criação de um pequeno recinto público junto da Igreja que comunicasse com a praça do Largo do Adro, onde 

fossem integrados o poço e a nora aí situados. A criação de um bloco comercial a Sul deste recinto mas que 

assegurasse a continuidade arquitetónica entre os dois espaços.  

 O Largo Mota Veiga por se encontrar pouco ajustada às funções que caracterizam o “largo” também foi alvo de 

transformação, embora de reduzidas dimensões e simples. Para este largo pretendeu-se apenas um tratamento em 

toda a sua unidade de forma a garantir uma ampliação visual. 

O plano, na sua essência, pretendia garantir o arranjo dos espaços públicos da antiga povoação dos Olivais, não 

esquecendo de recuperar também as fachadas dos edifícios, que acabam por ser um prolongamento do espaço público. 

Manifestavam ter consciência que se fosse apenas efetuado o arranjo exterior dos edifícios, dada a degradação do interior, 

corriam o risco de deitar a perder qualquer investimento que fosse realizado. 435  

Relativamente à rede viária, o traçado planimétrico das ruas existentes foi mantido, beneficiando no entanto de pequenos 

ajustes e correções, de forma a adaptá-lo da melhor forma às exigências do trânsito, com exceção à grande alteração 

realizada na Travessa do Adro. Foram mantidos os 2 sentidos de trânsito em todas as ruas abrangidas, à exceção da 

serventia que liga a Praça da Viscondessa ao Largo do Adro, onde ficou estabelecido ter apenas um sentido. 436  

Na Praça da Viscondessa ficou prevista a localização de equipamento público para além da fonte, do coreto, de uma cave e 

do posto dos CTT já existentes. Aconselhava-se a instalação de uma cabine telefónica na praça ou perto dela. Inicialmente 

previa-se o aproveitamento do coreto, no entanto como a sua capacidade não conseguia dar resposta às necessidades da 

Banda Filarmónica União e Capricho Olivalense, foi projetado um novo coreto. O poço e a nora existentes na proximidade 

da Igreja, depois de algumas obras de restauro, pretendia-se enquadrá-los no arranjo do jardim que para aí ficou 

projetado.437 “A disposição e escolha das espécies arbóreas baseou-se, principalmente, na necessidade de amenizar os 

locais de permanência e os percursos mais expostos ao Sol, necessidade sobretudo sensível durante as estações mais 

quentes, motivo porque grande número das espécies selecionadas será de folha caduca. Cumulativamente, aproveitaram-

se as possibilidades paisagísticas proporcionadas pelo uso de vegetação tomada como elemento de composição urbana. 

Atribuiu-se-lhe o papel de relevo de guarnecimento de muros de suporte, no revestimento de empenas e na correcção de 

algumas trechos e perspectiva da povoação.” 438 

Depois da conclusão do Plano para o Sítio dos Olivais em 1966, foi aprovado o Plano de Urbanização de Olivais Velho, em 

1970. Este novo plano era limitado pela zona de intervenção do anterior plano, salvaguardando unicamente a Praça da 

Viscondessa. O plano não foi bem aceite pelos proprietários locais que alegavam ser economicamente inviável. Foi 

efetuado um novo estudo que ficou concluído apenas em 1972 e que, por vários motivos, só foi aprovado em 1981. Quase 

simultaneamente o Instituto Português do Património Cultural declara a Praça da Viscondessa de Olivais Velho num imóvel 

de interesse público, discordando dos plano elaborados para o local. Em 1986, ano em que foi publicado o Boletim do GTH 

que contém esta informação, o Gabinete Técnico da Habitação encontrava-se a realizar novos estudos que visavam a 

recuperação da povoação, partindo duma situação de total degradação.439 (ver desdobrável de Olivais-Velho figs. 2 e 3) 

                                                                                 
435 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.2, nº14, 1ºsem.1968. p.236. 
436 Idem, p.237. 
437 Idem, p.239. 
438 Idem, p.241. 
439 AAVV – gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. [s.n.]. vol.7, nº50/51, 1ºsem.1986. p.319. 
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 BAIRRO DA ENCARNAÇÃO OLIVAIS-NORTE OLIVAIS-SUL 

DATA DO PLANO 1938 1955 | 1958 1959 

ARQUITETOS RESPONSÁVEIS Arq. Paulino Montez Arq. Pedro Falcão e Cunha e Arq. Sommer Ribeiro Arq. José Rafael Botelho e Arq. Carlos S. Duarte 

ARQUITETOS PAISAGISTAS  Ribeiro Telles, Ponce Dentinho, Edgar Fontes Ponce Dentinho Ponce Dentinho, Sousa da Câmara, Edgar Fontes 

 

EDIFICAÇÕES 

-Adaptação das edificações à modelação do terreno. 

-Pretendido um bairro barato, que conseguisse dar resposta 
às necessidades mínimas e proporcionar as condições 
suficientes para alojar famílias que se ambicionavam que 
fossem obedientes e tranquilas. 

-Evitar a segregação das funções habitacionais com as de 
comércio/serviços. 

 

-Adaptação das edificações à modelação do terreno. 

-Implantação dos edifícios de forma livre, pretendendo 
a melhor orientação solar. 

-Evitar a segregação das categorias habitacionais e 
das funções.  

-Adaptação das edificações à modelação do terreno. 

-Implantação dos edifícios de forma livre, pretendendo 
a melhor orientação solar. 

-Evitar a segregação das categorias habitacionais 
(dispersas).Mistura das funções urbanas.  

-Núcleos com funções de comércio/serviços, dispersos 
e sem continuidade. 

 

 

ESPAÇO EXTERIOR 

-Zonamento funcional organiza o espaço existente, criando 
zonas específicas de habitação, comércio, equipamentos 
desportivos, espaços verdes. 

-Rede viária ajustada à topografia do local. 

-Rede de circulação estabelecida composta por 4 tipos de 
estruturas diferentes: 1 alameda principal; 2 alamedas mais 
curtas e mais estreitas que a anterior; as artérias que unem as 
duas Praças; e 2 artérias que limitam o bairro a Sul e a Oeste. 
Para além destas vias, existem as ruas que dão acesso às 
zonas de habitação, muito estreitas e com um desenho 
paralelo e simétrico. 

 

-Espaço exterior funciona como elemento morfológico 
unificador. 

-Hierarquia da rede viária. Diferenciação das vias 
pedonais e viárias. 

-Criação de uma estrutura de percursos pedonais 
alternativa. 

-Espaços livres entre os blocos de edifícios pretendiam 
ser ocupados com ajardinados ou com equipamentos 
de interesse coletivo. 

-Espaços públicos tal como era característica da época 
estavam classificados e divididos consoante a faixa 
etária a que se dirigia. 

-Estrutura física aparentemente desordenada. 

-Espaço exterior funciona como elemento morfológico 
unificador. 

-Hierarquia da rede viária e existência de rede de 
percursos pedonais. Coincidência entre os espaços de 
circulação viária e os pedonais (preocupação com 
integração). 

-Maximizar e privilegiar o espaço e o uso coletivo, 
distribuindo os espaços de permanência.  

-Espaço coletivo permite o livre atravessamento do 
bairro embora apresente quebras na continuidade do 
tecido urbano. Não há continuidade entre os espaços 
de estadia. 

-Espaços públicos tal como era característica da época 
estavam classificados e divididos consoante a faixa 
etária a que se dirigia. 

 

EQUIPAMENTOS 

-Preocupação em fornecer equipamentos comerciais de 
serviços e outros, garantindo dar resposta às necessidades 
dos habitantes. 

-Preocupação em fornecer equipamentos comerciais, 
de serviços e outros, garantindo dar resposta às 
necessidades dos habitantes. 

-Atualmente mal equipados, a necessitar de um 
estudo. 

-Preocupação em fornecer equipamentos comerciais, 
de serviços e outros, garantindo dar resposta às 
necessidades dos habitantes. 

-Atualmente mal equipados, a necessitar de um estudo. 

 

 

ESPAÇOS VERDES 

-Espaços livres constituídos pelos pequenos jardins interiores, 
pelas placas arrelvadas das praças e alamedas, e pelos 
grandes espaços arborizados das orlas marginais do Sul e do 
Oeste. 

- Pequenos jardins particulares, pertencentes a cada uma das 
moradias. 

-Utilização de espécies pouco exigentes nos cuidados de 
manutenção. Maciços de vegetação espontânea. 

 

-Espaço verde pretendia ter função: panorâmica, 
salutar, recreativa e psicológica. E procurar reatar o 
convívio entre o homem da cidade e a natureza. 

-Funciona como logradouro coletivo da população 
(62% espaços verdes). Espaços livres entre os blocos 
de edifícios pretendiam ser ocupados com ajardinados 
ou com equipamentos de interesse coletivo como 
parques infantis, campos de jogos e outros. 

- Pequenos jardins particulares, pertencentes a cada 
uma das moradias. 

- Utilização de espécies cujo crescimento fosse 
relativamente rápido e pouco exigentes nos cuidados 
de manutenção. Maciços de vegetação espontânea. 

 

-Espaço verde pretendia ter função: panorâmica, 
salutar, recreativa e psicológica. E procurar reatar o 
convívio entre o homem da cidade e a natureza. 

-Utilização de espécies cujo crescimento fosse 
relativamente rápido e pouco exigentes nos cuidados 
de manutenção. 

- Pequenos jardins particulares, pertencentes a cada 
uma das moradias. 

-Espaços verdes tratados ao nível dos diferentes 
escalões (grupos habitacionais e Unidades de 
Vizinhança).Grupos habitacionais: ficou prevista a 
integração de terrenos de jogos equipados – uma para 
crianças com menos de 6 anos; e para outra para 
crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 
anos. Unidade de vizinhança: campos de jogos das 
escolas; jardins formais em todas as células, dentro da 
tradição do jardim público lisboeta; 4 parques (2 na 
célula C e outros 2 nas células B e E). 

VEGETAÇÃO UTILIZADA 
Olea europaea; Ceratonia síliqua; Fraxinus angustifolia; 
Populus alba; Populus nigra; Nerium oleander; Viburnum 
tinus; etc. 

Cercis siliquastrum; Prunus cerasifera; Aesculus 
hippocastanum; Arbutus unedo; Lantana camara; 
Nerium oleander; etc. (consultar a listagem de 
espécies em anexo) 

Pinus pinea; Ceratonia siliqua; Cercis siliquastrum; 
Populus nigra; Berberis thumbergii; Cotoneaster 
pannosa; etc. (consultar a listagem de espécies em 
anexo) 

CAPACIDADE EVOLUTIVA 
Bairro de casas alinhadas e pequenas, encaixadas em ruas 
estreitas e sinuosas, não revelando por isso grande 
capacidade evolutiva. Contudo é necessário definir posturas 
municipais de forma a evitar a pavimentação abusiva e 
consequente impermeabilização do solo. 

Dada a extensão e existência de espaços verdes amplos é possível fazer adaptações que dão resposta às novas 
exigências da população. Contudo é necessário definir posturas municipais de forma a evitar a pavimentação 
abusiva que consequentemente conduz à impermeabilização do solo. 

III.4. SÍNTESE DA ANÁLISE DOS PLANOS DE URBANIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS 

ESPAÇOS VERDES 

Na sua sequência da recolha de informação e da respetiva análise, foram elaboradas duas tabelas. 

A primeira tabela surge na sequência da temática dos planos de urbanização dos novos bairros da 

Encarnação e Olivais anteriormente tratada e, nela são sintetizadas as suas principais características. (Ver 

tabela 7) 

Nos últimos meses a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, em parceria com a Câmara Municipal de 

Lisboa, tem vindo a desenvolver diversos projetos nos espaços verdes dos Olivais. O Parque do Vale do 

Silêncio, as Alamedas da Encarnação e o Jardim da Igreja de Santo Eugénio, entre outros, foram sujeitos a 

obras de recuperação. 

Na antiga Quinta do Ribeirinho, que até há poucos meses desempenhava o papel do viveiro da CML, tendo 

apenas o acesso exclusivo aos funcionários, foi desenvolvido um projeto onde foi retirada a vedação que 

limitava toda a área, passando a permitir o acesso a potenciais utilizadores. No local onde Edgar Fontes tinha 

projetado uma zona de hortas em 1955, volvidos 58 anos, a Câmara Municipal de Lisboa concretizou a sua 

execução, segundo um novo projeto da Divisão de Planeamento e Projeto da Câmara Municipal de Lisboa. 

Neste espaço, foi criado um parque com percursos pedestres, com parque de merendas e hortas urbanas. A 

nora da antiga quinta também foi restaurada.  

Atualmente a Escola Primária Paulino Montez e a Piscina dos Olivais estão a ser alvo de uma intervenção 

absolutamente necessária devido ao avançado estado de degradação, de ambos os equipamentos. Na 

reorganização do espaço urbano é de salientar a criação de novos estacionamentos junto ao Centro 

Comercial Spacio e a reformulação da circulação rodoviária nesse local. 

A segunda tabela surge na sequência da análise e do diagnóstico feitos aos principais espaços verdes da 

zona dos Olivais e da Encarnação (ver figura). No prolongamento da Quinta do Ribeirinho e dos terrenos do 

Clube TAP, encontra-se o único espaço verde que não foi alvo de qualquer intervenção, junto à Rua dos 

Eucaliptos. Como o nome da rua indica, esta área encontra-se plantada com eucaliptos e funciona 

frequentemente como vazadouro de lixos e entulhos. Entendeu-se que seria útil proceder a uma análise 

SWOT desta área, onde são tecidas algumas considerações, que constituem um diagnóstico da sua situação 

atual. 

Uma análise SWOT é uma ferramenta de gestão cada vez mais utilizada em planeamento, e que avalia os 

pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças relativas a uma determinada situação. As 

quatro letras que compõem a palavra SWOT são as iniciais de outras tantas palavras inglesas, em que o S é 

a primeira letra de “strenghts” (forças); o W de “weaknesses”, (fraquezas); o O de “oportunities” 

(oportunidades) e o T de “threats” (ameaças). Considera-se que esta análise deve envolver as várias 

componentes, nomeadamente, a ambiental, a cultural, a económica e a social. (ver tabela 8) 
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CONCLUSÕES 

A carência habitacional causada inicialmente pela industrialização, e posteriormente pela Primeira Grande Guerra, aliada 

aos avanços científicos, culturais e sociais que se fizeram sentir, despoletaram a vontade de fazer um corte com o passado 

e uma ânsia de “resolver problemas”. É neste contexto que surge o Modernismo.  

O Modernismo surgiu no final do século XIX, num momento de crise, e aparece como um fenómeno a nível mundial, 

expressando-se no entanto de diferentes formas, conforme o contexto cultural de cada país. Ficou a dever-se ao desejo de 

rutura com o passado, rejeitando a arquitetura anterior ao movimento. É um fenómeno particularmente urbano que se 

caracteriza pela procura de um estilo ligado às novas conceções do espaço, recorrendo à utilização de novos materiais de 

forma a dar resposta às necessidades da sociedade. Le Corbusier, arquiteto polémico, inventivo e poético, foi um defensor 

acérrimo da cidade moderna e privilegiou-a em detrimento da cidade tradicional.  

Na Arquitetura Paisagista, ao contrário da arquitetura, as primeiras manifestações do período moderno não representaram 

uma rutura drástica com as características do período eclético anterior. A transição dos jardins do final do século XIX para 

os jardins modernos do século XX fez-se de forma gradual.  

A primeira vez que o termo “Arquiteto Paisagista” foi usado com toda a essência daquilo a que a profissão se propunha 

fazer, foi aquando do projeto do Central Park em Nova Iorque. Frederick Olmsted e Calvert Vaux, autores do projeto de 

Central Park, são considerados os primeiros Arquitetos Paisagistas.  

O ensino Superior da Arquitetura Paisagista surgiu em primeiro lugar nos EUA e no Japão, na viragem do século XIX para o 

Século XX. Na Europa este curso passou a ser lecionado e praticado somente no período entre guerras, em apenas três 

países na Alemanha, no Reino Unido e em Portugal. E Portugal a figura do Arquiteto Paisagista enquanto interveniente 

ativo, surge na fase dos Planos Parciais e de Pormenor na urbanização da malha dos Olivais Sul. Na década de 60 do 

século XX, para além da atividade projetista, há a registar um imenso trabalho de arquiteto paisagista, no que diz respeito à 

construção e manutenção de espaços verdes.  

 

As reformas urbanísticas promovidas por Duarte Pacheco nas décadas de 30 e 40 do século XX foram possíveis muito à 

custa da inédita operação de expropriações, comprando para o Município de Lisboa terrenos em toda a periferia de Lisboa. 

O Plano Diretor de Étienne de Gröer, aliado à política de expropriações levada a cabo por Duarte Pacheco traçaram as 

linhas gerais do rumo para o desenvolvimento da cidade. 

 

A povoação dos Olivais teve início no século XVI, junto à igreja existente desde o século XIV. A sua paisagem manteve-se 

rural, com quintas e alguns casais agrícolas dedicados às vinhas e olivais. A instalação do Aeroporto na Portela de 

Sacavém, a construção da Base para Hidroaviões em Cabo Ruivo e a construção do Bairro da Encarnação na década de 

40 do século XX, provocaram alterações significativas na paisagem dos Olivais.  

Fruto da política habitacional do Estado Novo, a construção do Bairro da Encarnação, destaca-se pelas suas características 

arquitetónicas e urbanísticas. O bairro é construído utilizando alguns dos conceitos relacionados com a ”cidade-jardim” e 

pretendiam recriar o modelo da típica aldeia portuguesa. Foi utilizado o zonamento funcional na organização do espaço, 

com zonas de habitação unifamiliar, equipamento coletivo, comércio e muitos espaços verdes. Para além das orlas 
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arborizadas, são constituídos pelos pequenos jardins particulares, pertencentes a cada uma das moradias e pelos espaços 

públicos nas alamedas e praças. Os bairros sociais pretendiam conceder às populações com menos recursos, habitações 

com boas condições de habitabilidade e de salubridade, apesar de modestas. 

A evolução urbana de Lisboa na zona dos Olivais teve um desenvolvimento inédito, rompendo com o crescimento 

tradicional das cidades, que se fazia a partir dos núcleos já existentes.  

O Gabinete Técnico da Habitação, veio substituir o Gabinete de Estudos Urbanos, apoiado por uma equipa técnica 

multidisciplinar. Era ao GTH que competia a elaboração de programas de trabalho, a preparação de planos de urbanização, 

de projetos de infraestruturas e de edifícios, a direção e fiscalização de obras e ainda as expropriações necessárias aos 

planos de urbanização.   

 

A partir de um estudo já efetuado pela Câmara, os arquitetos Sommer Ribeiro e Pedro Falcão e Cunha e o Eng.º Hipólito 

Raposo, sob a direção do Eng.º Guimarães Lobato desenvolveram o projeto de Olivais-Norte, aplicando os princípios 

urbanísticos da Carta de Atenas, manifesto urbanístico assinado por Le Corbusier, que defende a Cidade Funcional, 

enquadrando os edifícios em áreas verdes. Adotando pela primeira vez os princípios do Movimento Moderno, a organização 

tradicional da cidade foi substituída pela construção de edifícios isolados construídos em zonas verdes em vez de ruas onde 

se iam alinhando os prédios.  

O bairro resulta de uma conjugação do espaço aberto contínuo com o conjunto edificado. Os edifícios encontram-se 

organizados em blocos torres ou bandas, encontram-se isolados e foram implantados de forma livre, procurando a melhor 

exposição solar. Os prédios de maior altura encontram-se situados mais no centro dos quarteirões, células. As habitações 

térreas são geminadas e os blocos multifamiliares isolados, foram construídos em banda ou torre. As edificações foram 

adaptadas à modelação do terreno e os percursos pedonais adaptados ao relevo. Os espaços coletivos permitem o livre 

atravessamento da área. 

O Plano dos Olivais-Sul é um plano da autoria dos Arquitetos José Rafael Botelho e Carlos S. Duarte e, à semelhança de 

Olivais-Norte, também se tratou de um conjunto de habitação social. O principal objetivo deste plano, para além do seu 

caracter social, era criar uma estrutura habitacional integrada na cidade, equipada com todos os meios necessários a uma 

vida social relativamente autónoma e proporcionando à população condições favoráveis à satisfação das suas 

necessidades essenciais. Enquanto o plano dos Olivais Norte resulta de uma aplicação fiel do pensamento racionalista, na 

conceção dos Olivais-Sul foram introduzidas algumas alterações devido à contestação em torno dos conceitos associados à 

cidade moderna, à restruturação dos centros urbanos e às formas de crescimento das cidades. Apesar da habitação ser 

feita em blocos, foi feita uma tentativa de recriar ruas, quarteirões e praças, em busca de uma reaproximação com o que era 

a imagem mais comum de sociabilidade, evitando o contraste excessivo entre as torres e os blocos dispersos no verde, 

como aconteceu nos Olivais-Norte.  

O Plano assentou essencialmente numa estrutura celular hierarquizada, estruturada em núcleos que se apoiavam na 

complementaridade do comércio local presente nas células habitacionais do plano. A malha foi dividida em zonas quanto às 

suas funções, tendo por base o número de habitantes, estabelecendo um quadro geral de equipamentos e serviços 
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ajustados às diferentes unidades de vizinhança. Foi atribuída a cada célula um projetista diferente, imprimindo cada um 

deles o seu cunho pessoal, resultando num conjunto habitacional sem unidade. 

Dos parques previstos no plano apenas o Vale do Silêncio foi construído. Este parque, com cerca de 9,78 ha, fica localizado 

bem no coração do Plano dos Olivais. Ocupa um vale secundário que se estende entre as encostas das Células B e C e 

prolonga-se sobre a encosta norte desta última célula. O projeto deste Parque Urbano foi criado pelo Arquiteto Paisagista 

da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel de Sousa da Câmara, em colaboração com o Eng.º Agrónomo Edgar Sampaio 

Fontes e o pintor António Alfredo e foi desenvolvido entre os anos de 1966 e 1968. 

 

Nos últimos meses a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, tem 

vindo a desenvolver diversos projetos nos espaços verdes dos Olivais. O Parque do Vale do Silêncio, as Alamedas da 

Encarnação e o Jardim da Igreja de Santo Eugénio foram sujeitos a obras de recuperação e restauro. Na Quinta do 

Ribeirinho foi desenvolvido um projeto que retirou a vedação que limitavam a área permitindo o acesso a potenciais 

utilizadores. Foi criado um parque com percursos pedestres, parque de merendas e hortas. A nora da quinta também foi 

restaurada. Atualmente a Escola Primária Paulino Montez está a ser alvo de intervenção, absolutamente necessária devido 

ao avançado estado de degradação. Na reorganização do espaço urbano é de salientar a criação de novos 

estacionamentos junto ao Centro Comercial Spacio e a reformulação da circulação rodoviária nesse local. 

 

Na sequência da recolha de informação e da respetiva análise na elaboração deste trabalho, foram elaboradas duas 

tabelas. A primeira tabela surge na sequência da temática dos planos de urbanização dos novos bairros da Encarnação e 

Olivais anteriormente tratada e, nela são sintetizadas as suas principais características. A segunda tabela surge na 

sequência da análise e do diagnóstico feitos aos principais espaços verdes da zona dos Olivais e da Encarnação. 

 

 No prolongamento da Quinta do Ribeirinho e dos terrenos do Clube TAP, encontra-se o único espaço verde que não foi 

alvo de qualquer intervenção, junto à Rua dos Eucaliptos, no Bairro da Encarnação. Como o nome da rua indica, esta área 

encontra-se plantada com eucaliptos e funciona frequentemente como vazadouro de lixos e entulho. Desta forma, entendi 

que seria útil proceder a uma análise SWOT desta área, onde foram tecidas algumas considerações relativas às suas 

oportunidades, ameaças e aos seus pontos fortes e fracos, constituindo assim um diagnóstico da sua situação atual.  

 

A pesquisa feita ao longo dos últimos 21 meses permitiu-me localizar o dossier referente aos principais espaços verdes da 

cidade de Lisboa, onde consta grande parte dos documentos utilizados nesta dissertação (Bairro da Encarnação e Olivais), 

como a memória descritiva do estudo base de 1955. Referida em algumas das obras consultadas, esta memória descritiva 

não foi citada por eventualmente se desconhecer o local onde foi arquivada. Apesar de existirem três memórias descritivas, 

tal como foi anteriormente dito, apenas a de 1955 faz referências aos espaços verdes. 

 

É de referir ainda que, com a nova reorganização das freguesias, a freguesia de Santa Maria dos Olivais passará a 

designar-se apenas por freguesia dos Olivais e irá perder parte da sua área. 
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GLOSSÁRIO 

ART-DECO | Movimento artístico desenvolvido nas décadas de vinte e trinta do século XX. Na arquitetura a Arte Déco 

apresentou-se como um estilo eminentemente decorativo, intervindo essencialmente ao nível do desenho de interiores e de 

espaços comerciais, ou no desenho de fachadas sem se traduzir na criação de uma linguagem espacial nem na definição 

de novas tipologias edílicas. 

CARTA DE ATENAS | é o fruto das conclusões do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna realizado na Grécia, 

em 1931. Mais tarde revisto e publicado por Le Corbusier, a Carta de Atenas tornou-se no paradigma do movimento 

moderno, propondo como funções básicas da cidade a habitação, a circulação, o trabalho e o lazer e institui a separação 

destas mesmas funções em áreas distintas – zonamento. Propõe ainda a substituição da densidade cidade tradicional por 

uma cidade jardim, onde os edifícios se desenvolvem em altura e libertando o solo ao estarem assentes sobre pilotis. 

CASAS ECONÓMICAS | foi um programa de habitação social criado em Portugal no ano de 1918. O programa foi 

recuperado em 1933 pelo Estado novo, ficando a cargo do Ministério da Obras Públicas. 

CIAM | ou Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, consistiram em 10 reuniões que se realizaram entre os anos 

de 1928 e 1956, onde as vanguardas arquitetónicas europeias debateram questões urbanísticas, de habitação e da 

construção em massa. 

CIDADE-JARDIM | está relacionada com a divulgação das ideias de Ebenezeer Howard (em 1898 Tomorrow, a Peaceful 

Path to a Reform; em 1902 Garden Cities of Tomorrow). As ideias de Howard como: a baixa densidade; a introdução de 

vegetação e espaços de uso público; e a utilização preferencial de habitação unifamiliar com jardins próprios, foram 

aplicadas (melhor ou pior) na implementação de Letchworth a primeira cidade-jardim. As ideias iniciais de cidade-jardim 

evoluem, ganhando corpo noutras soluções como na “implantação de Radburn”. As ideias de cidade-jardim expressas no 

conceito de cidade-jardim e os princípios de desenho urbano desenvolvidos na sua implementação, foram fortes 

contribuições para a rutura com modelo de cidade tradicional a favor de modelos alternativos para a cidade moderna. 

CITY BEAUTIFUL | reforma arquitetónica americana surgida em 1890-1900, com o intuito de revitalizar e tornar mais 

emblemáticos os espaços públicos das cidades americanas. O movimento nasceu em Chicago, Detroit e Washington D.C., 

tendo sido adotado em outros estados norte-americanos mais tarde. Os defensores deste movimento acreditavam que a 

reforma arquitetónica que propunham ajudava não só a melhorar a imagem social dos grandes centros urbanos 

americanos, como a qualidade de vida da população. 

DOMESTIC REVIVAL | foi um estilo de arquitetura doméstica de formas incorporadas, detalhes e materiais que podem ser 

encontrados em construções genuinamente Inglesas. São característicos: os telhados rústicos, os azulejos, as águas-

furtadas, as chaminés altas, as composições assimétricas, etc.. Também chamado de Old English style. 

ESTILO INTERNACIONAL | foi difundido pelo movimento moderno e estava intimamente relacionada com a questão do 

“homem-tipo”, à habitação como máquina de habitar e à industrialização. Traduziu-se na fixação de um conjunto de códigos 

identificadores de um novo estilo de arquitetura. 
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ESTILO PAISAGISTA INGLÊS | ou Landscape Style, tinha como principal preocupação a impressão geral, onde se inseriam 

plantas, os animais e o público no mesmo espaço. 

GABINETE DE ESTUDOS URBANOS | ou GEU, foi criado no ano de 1954 na cidade de Lisboa, com a função de rever o 

Plano de Etiénne De Gröer, do qual veio a posteriori resultar o Plano Diretor (1959). 

GABINETE TÉCNICO DA HABITAÇÃO | ou GTH, foi criado no ano de 1959 pela Câmara Municipal de Lisboa, com missão foi 

projetar e construir os novos grandes bairros na zona oriental da cidade. 

MODELO CULTURALISTA | é baseado na análise da estrutura das cidades antigas. Pretende a recuperação das ideias 

subadjacentes à cidade pré-industrial. 

MODELO PROGRESSISTA | tem a intenção do desenvolvimento, do aperfeiçoamento, da evolução, e da superação, é 

precisamente o oposta ao conservadorismo. Por estar virado unicamente para o futuro, baseia-se num corte com o 

passado. 

MOVIMENTO MODERNO | o Modernismo em arquitetura manifesta-se entre finais do século XIX e inícios do século XX . Foi 

uma corrente de tendência internacional que partiu das vanguardas europeias e caracterizou-se pela vontade de superar os 

modelos da arquitetura eclética e revivalista que denunciavam já a saturação das linguagens históricas. Estabeleceu uma 

série de conceitos e formas, com base na defesa funcionalista do protagonismo do homem e na utilização de um sistema 

projetual onde o método e a razão são primordiais. Insistia no valor social da arquitetura e do urbanismo e defendia os 

novos meios tecnológicos como transformadores do cenário humano. 

PORTUGUÊS SUAVE | é um estilo arquitetónico também conhecido por Estilo Nacionalista, Estilo Tradicionalista ou Estilo do 

Estado Novo, embora que esta última designação não seja a mais correta uma vez que durante o período em que o Estado 

Novo governou foram aplicados diversos estilos arquitetónicos em edifícios públicos. O Português Suave partiu de uma 

corrente de arquitetos no início do século XX que pretendia criar uma arquitetura "genuinamente portuguesa". Raul Lino o 

teorizador da casa Portuguesa, foi um dos mentores desta corrente. Lino utilizava as características modernistas da 

engenharia dissimulada por uma mistura de elementos estéticos exteriores retirados da arquitetura característica 

portuguesa dos séculos XVII e XVIII e das casas tradicionais das várias regiões de Portugal. 

PRAIRIE STYLE | ou Estilo da Pradaria, desenvolvido por Frank Lloyd Wright, e que coincidiu com a sua maturidade teórica. 

Segundo Wrigth, “A pradaria tem uma beleza própria, e nós devíamos reconhecer e acentuar essa beleza natural, a sua 

tranquila planície.” As características deste estilo são: os telhados suavemente inclinados; as proporções modestas; as 

calmas linhas do horizonte; a supressão das grandes chaminés, e o abrigo das grandes saliências maciças; os terraços 

baixos com paredes avançadas, “sequestrando” os jardins particulares. 

UNIDADE DE VIZINHANÇA | é o módulo de estrutura urbana. Funciona como uma unidade básica da composição de novos 

espaços urbanos, entrando em rutura com as tramas morfológicas da cidade tradicional. Este modelo veio reforçar a ideia 

de zonamento já comtemplada no conceito de cidade-jardim, criando caminho para o zonamento como uma ideia central da 

organização urbana, aplicada na criação de espaços urbanos (nomeadamente na Europa depois da 2ª Grande Guerra). Em 
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Portugal Este modelo foi usado nos Planos de Urbanização de Alvalade e de Olivais-Sul com o intuito de assim promover a 

organização urbana e social. 
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diagrama-n-3_pb.png) 

b- Buttonwood park .(http://www.newbedford.com/mplan.gif) 

c- Londres após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. (http://cidadeolimpica.co.uk/de-cidade-romana-a-cidade-
olimpica-parte-2/) 

d- Elevador. (http://home.colantes.com/loja/images/porta_elevador_averto.jpg) 

e- Le Corbusier. (http://www.neuchateltourisme.ch/pictures/content/neuchatel/Le_Corbusier.jpg) 

f- La Ville Radieuse | Le Corbusier. (http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/410x480_2049_2891.jpg) 

g- La Ville Radieuse | Le Corbusier. (http://rekonstruktion.tumblr.com/page/3) 

h- Fotografia de Grupo do I CIAM. (http://chateau-lasarraz.ch/content.php?s=2) 

i- Duarte Pacheco. (http://files.republica-sba.webnode.com.pt/system_preview_detail_200000106-
486944962d/duarte_pacheco.jpg) 

j- Vista aérea do Instituto Superior Técnico. (http://www.pardalmonteiro.com/historia.htm) 

k- Plano de Director de Urbanização da Cidade de Lisboa | 1938-48.  
(http://pdm.cm-lisboa.pt/img/Carta_PDM_3.png) 
 
l- Imagem aérea de Monsanto, o pulmão verde de Lisboa. 
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m- Francisco Caldeira Cabral.  
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n- Capa do Livro Os Fundamentos da Arquitectura Paisagista. (http://4.bp.blogspot.com/-UsxLYTojz-0/TyE0c-YlA-
I/AAAAAAAABLE/906ZGGyJm80/s1600/FundamentosArquitectura.jpg) 
 

o- A diferença entre os conceitos neoclássicos que vigoravam em Portugal nos anos 40 e o conceito ecologista 
introduzido pela escola de Arquitetura Paisagista fundada por Caldeira Cabral. (MAGALHÃES, 2001. p.121) 

p- Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian | Lisboa. 
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s- Cintura verde do Bairro da Encarnação. (Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0103 - 
Folha 1) 

t- Listagem de espécies utilizadas nos espaços verdes dos Olivais e Chelas. (Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-
AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0326 - Folha 1) 

u- Assinaturas dos responsáveis pelo Estudo Base dos Olivais em 1955. (Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-
AMLSB-CMLSB-UROB-EV-0233 - Folha 27 e 28.) 

v- Plano de Urbanização de Olivais-Norte | Estudo-base de 1955. (Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-
CMLSB-UROB-EV-0354 - Folha 2) 

x- Estrutura celular dos Olivais-Sul. (gth | Boletim Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. 

[s.n.]. vol.2, nº18, 1ºsem.1970.) 

 

 
IMAGENS DA DISSERTAÇÃO 

Figura 1 – Ilustração cronológica das duas fases de configuração e génese da Cidade Moderna. 

Figura 2 – Londres após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. (http://cidadeolimpica.co.uk/de-cidade-romana-
a-cidade-olimpica-parte-2/) 

Figura 3 – Le Corbusier, o pai do “Estilo Internacional”. (http://42ndblackwatch1881.wordpress.com/2009/04/25/le-
corbusier-the-father-of-international-style-design/) 

Figura 4 – Ville  Radieuse, da autoria de Le Corbusier no ano de 1930. 
(http://www.fondationlecorbusier.fr/CorbuCache/410x480_2049_2891.jpg) 

Figura 5 – O primeiro CIAM, fotografia de grupo em frente da Capela do Castelo de La Sarraz, em 1928. Assinalado 
Le Corbusier.  (http://chateau-lasarraz.ch/content.php?s=2) 

Figura 6 – Casa do Cipreste da autoria de Raul Lino. (http://armariumlibri.blogspot.pt/2010/10/raul-lino-e-casa-do-
cipreste.html) 

Figura 7 – Instituto Superior Técnico. (http://www.pardalmonteiro.com/historia.htm) 

Figura 8 – Estação do Cais do Sodré. (http://lisboahojeeontem.blogspot.pt/2013/01/estacao-ferroviaria-do-cais-do-
sodre.html) 

Figura 9 – Plano Diretor de Urbanização de Lisboa, 1938-48 Étienne de Gröer. (http://pdm.cm-
lisboa.pt/img/Carta_PDM_3.png) 

Figura 10 – Fotografia do Parque Florestal de Monsanto em 1938. (Arquivo Municipal de Lisboa, AFML-A4581). 

Figura 11 – Bairro das Estacas, 1949-1955. ( http://alvalade.no.sapo.pt/athouguia.html). 

Figura 12 – Prof. Francisco Caldeira Cabral. (http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/wp-
content/themes/daffodil/images/fccfoto.gif | editado por Ana Raquel Cunha) 

Figura 13 – Projeto do Estádio Nacional. (http://proffranciscocaldeiracabral.portaldojardim.com/projectos/?pid=43#end) 

Figura 14 – Praça de Londres, 1956. (http://lisboaantiga.blogs.sapo.pt/10448.html) 

Figura 15 – Fundação Calouste Gulbenkian. Imagem da capa do Livro Do Estádio Nacional ao Jardim da Gulbenkian. 
(ANDRESEN, 2003) 



 

 

98 

 

Figura 16 – A diferença entre os conceitos neoclássicos que vigoravam em Portugal nos anos 40 e o conceito 
ecologista introduzido pela escola de Arquitetura Paisagista fundada por Caldeira Cabral. (MAGALHÃES, 2001. 
p.121) 

Figura 17 – Assinalada a encarnado encontra-se a Freguesia de Santa Maria dos Olivais. (Adaptado de 
http://lisboasolidaria.cm-lisboa.pt/documentos/1351966210C3uDV3zo7Yu84HO3.pdf) 

Figura 18 – Principais acontecimentos ocorridos na freguesia dos Olivais entre os anos 30 e 90. Adaptado do texto 
de: CONSIGLIERI, Carlos; [et al], 1993 – Pelas Freguesias de Lisboa.p.143. 

Figura 19 – Rede de circulação do Bairro da Encarnação. (Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-
EV-0035 - Folha 3 | imagem editada por Ana Raquel Cunha) 

Figura 20 – Espaços livres do Bairro da Encarnação. (Arquivo Municipal de Lisboa - Ref PT-AMLSB-CMLSB-UROB-EV-
0035 - Folha 3 | imagem editada por Ana Raquel Cunha) 

Figura 21 – Vista aérea dos Olivais-Norte. 

(http://lh4.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/TUgpuiTBnBI/AAAAAAAAMrg/q4lpXIJO5e4/pa53_thumb2.jpg?imgmax=800) 

Figura 22 – Vista aérea dos Olivais-Sul. (http://img685.imageshack.us/img685/8528/p8160971.jpg) 

Figura 23 – Parque do Vale do Silêncio. (http://img685.imageshack.us/img685/8528/p8160971.jpg) 

Figura 24 – Olivais-Velho, Praça da Viscondessa. (http://farm1.staticflickr.com/5/9668507_65f1ebaeec_z.jpg?zz=1) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – IMAGENS AÉREAS DOS OLIVAIS 1944|1965|1982. 

ANEXO B – MEMÓRIA DESCRITA DO ESTUDO BASE DO PLANO DOS OLIVAIS 1955 | EXCERTO REFERENTE AOS ESPAÇOS VERDES E À 

CONCLUSÃO. 

ANEXO C – QUADRO RESUMO DA OCUPAÇÃO DO SOLO NO PLANO BASE DE 1955. 

ANEXO D – CARTA DOS MORADORES DE OLIVAIS-SUL AO SR. PRESIDENTE DA CML | 1968. 

ANEXO E – LISTAGEM DE ESPÉCIES UTILIZADAS NOS OLIVAIS-NORTE, OLIVAIS-SUL E CHELAS, EM ALINHAMENTO E EM CRESCIMENTO 

LIVRE. 

ANEXO F – PLANO DA CINTURA VERDE DO BAIRRO DA ENCARNAÇÃO DE 1955 E O PLANO DAS HORTAS URBANAS DE 2012.  



Anexo A – Imagens Aéreas dos Olivais | 1944|1965|1982. 

  









Anexo B –  Excerto referente aos espaços verdes e à conclusão | Memória Descrita do Estudo 

Base do Plano dos Olivais 1955. 

  















Anexo C – Quadro resumo da ocupação do solo no Plano Base de 1955. 

  





Anexo D – Carta dos moradores de Olivais-Sul ao Sr. Presidente da CML | 1968. 

  









Anexo E – Listagem de espécies utilizadas nos Olivais-Norte, Olivais-Sul e Chelas, em 

alinhamento e em crescimento livre. 

 











 

 

 

 

Anexo F – Plano da cintura verde do Bairro da Encarnação de 1955 e o plano das hortas 

urbanas de 2012. 

 

 






