
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

Exmo. Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Lisboa 

Nome Nuno 

Morada 
Código Postal 1250-089 Lisboa 

Contacto (e-mail, telefo 

Bilhete de Identidade n.0 

Vem apresentar junto de V. Exa., ao abrigo do artigo 77.0 n.0 do Decreto-Lei n. 0 380/99, de 

22 de Setembro, no âmbito do período de Participação Pública do Plano de Pormenor das 

Amoreiras, a seguinte: 

IXl Sugestão 

D Informação 

Considera-se meritória a estratégia de garantir a continuidade entre as diversas unidades morfológicas e a clara 
defmição de frentes urbanas enquadrando o grande espaço central do depósito de água. 
Sugere-se que sejam considerados os seguintes pontos: 

1. O grande espaço central do depósito de água, em particular os limites da Rua José Gomes Ferreira e Rua Carlos 
Alberto da Mota Pinto actualmente ocupados por estruturas sem uso, deverá ser requalificado e integrado na 
âmbito das propostas da estrutura verde e ligações pedonais. 
2. A estrutura verde proposta, meritória pela integração com a Lógica do desenho urbano, baseia-se num 
preenchimento casuístico dos espaços entre o edificado e revela um enquandramento limitado na Estrutura 
Ecológica Municipal. 2.1. O topo da Rua Joshua Benoliel / Rua Carlos Alberto da Mota Pinto deverá ser um 
espaço qualificado - em alternativa à proposta de preenchimento das sobras entre o nó viário e os edifícios. 2.2. 
A proposta para a esquina da Rua José Gomes Ferreira I Rua Ferreira Borges I Rua de Campo de Ourique, onde se 
prevê a implantação de um centro cívico, resulta num espaço exíguo e limitado nas suas funções de lazer; este 
espaço deverá ser liberto de ocupação edificada constituindo um espaço público de encontro e transição entre 
Campo de Ourique e as Amoreiras (o centro cívico poderá ser integrado no novo quarteirão a poente) 
3. Antecipando uma futura mudança de uso para fms não militares do Quartel de Campo de Ourique, a proposta 
de remate do topo poente da Rua Joshua Benoliel I Rua de Campo de Ourique deverá ser revista de forma a 
contemplar uma ligação qualificada entre o Largo do Paiol e a frente urbana da Rua Carlos Alberto da Mota Pinto. 

Lisboa, ___Q!_ de __ JUL_ H_O __ de 2010 

Assinatura igual ao BI 


