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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento que se submete à apreciação da Câmara Municipal de Lisboa, constitui a 

proposta do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes (adiante abreviadamente designado por Plano, 

Plano de Pormenor ou PPCL). 

O Plano tem por base as orientações constantes dos Termos de Referência aprovados pela Câmara 

Municipal, a 27 de janeiro de 2010, através da Deliberação n.º 29/CM/2010 e altera pontualmente e 

de forma fundamentada o Plano Diretor Municipal de Lisboa. 

Após fase de concertação, e realizada a conferência de serviços com as entidades representativas dos 

interesses a ponderar, foi a Proposta Preliminar igualmente submetida à apreciação da Câmara 

Municipal, na sessão de 25 de julho de 2018, que deliberou proceder à abertura de um período de 

Discussão Pública que decorreu de 1 de setembro a 27 de novembro de 2018.  

Após ponderação das participações recebidas em sede de Discussão Pública foram introduzidos os 

necessários ajustamentos à proposta inicial, procurando ir de encontro às preocupações 

manifestadas pelos participantes e integrar de forma equilibrada todos os contributos recebidos. 

Optou-se por estruturar o presente relatório em três partes: Enquadramento, Caracterização e 

Proposta. 

Na Parte A - Enquadramento - apresenta-se o enquadramento territorial e histórico da área do 

Plano, o enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor como o Plano Regional de 

Ordenamento do Território, o Plano Diretor Municipal e ainda o enquadramento no Plano de 

Urbanização do Vale de Santo António uma vez que o mesmo confina com a área de intervenção do 

Plano de Pormenor da Calçada das Lajes, de forma a compatibilizar propostas quer ao nível da rede 

viária, quer da implantação, volumetria e regras para as novas edificações e sua integração no meio 

urbano. 

A Parte B - Caracterização - debruça-se sobre a caracterização do território do ponto de vista da 

estrutura ecológica municipal, do espaço público, da geologia, da geotecnia e da hidrologia. É 

elaborada uma caracterização urbana e do património, sociodemográfica e dos equipamentos 

existentes, do sistema de mobilidade, designadamente da rede viária, do estacionamento e dos 

transportes e ainda do sistema de resíduos sólidos urbanos nesta área da cidade. 
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Na Parte C - Proposta - são apresentados os objetivos da intervenção neste espaço, estabelecendo-

se o modelo urbano a implementar e sua articulação com as áreas envolventes, as propostas de 

edificabilidade, de ampliação e regeneração do espaço público e equipamentos, bem como de 

desenvolvimento da rede viária (arruamentos e estacionamento), assim como das infraestruturas 

necessárias para a garantia de um correto funcionamento de toda a estrutura urbana proposta. 

No presente relatório fundamentam-se as opções tomadas ao nível do desenho urbano e de 

planeamento expressas nos elementos fundamentais do Plano (Regulamento, Planta de Implantação 

e Planta de Condicionantes) e que se desenvolvem nos elementos que acompanham o Plano, entre 

os quais se destacam as demais peças desenhadas e o Programa de Execução e Plano de 

Financiamento. 
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A. ENQUADRAMENTO 

2. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL, FISIOGRÁFICO E HISTÓRICO 

2.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A área de intervenção do Plano situa-se na freguesia de Penha de França e tem cerca de 12,2 ha. 

É delimitada a norte pela Rua Adolfo Coelho, a nordeste pela Av. Afonso III, a leste pela Rua do Forte 

de Santa Apolónia, Calçada das Lajes e Calçada da Cruz da Pedra, a sul pela Avenida Mouzinho de 

Albuquerque, a sudoeste pela Rua Matilde Rosa Araújo e Rua do Alto do Varejão e a oeste pela Rua 

Lopes. 

 

Figura 1 - Área de Intervenção do Plano de Pormenor 

 

Está enquadrada por duas importantes vias (a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Avenida 

Afonso III) que se desenvolvem paralelamente, na direção sul-norte e que confluem na Praça Paiva 

Couceiro, já bastante afastadas do limite do Plano.  
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Em termos patrimoniais: 

a) Inclui o Convento de Santos-o-Novo, Imóvel de Interesse Público (3234) e o Baluarte de 

Santa Apolónia, Imóvel de Interesse Público (4779); 

b) Confina com o Bairro Lopes, conjunto urbano da Carta Municipal do Património Edificado e 

Paisagístico (CMP 41.02); 

c) Integra a (Antiga) Creche Júlia Moreira - CMP 41.03) e o Palácio Pereira Forjaz sito na Calçada 

da Cruz da Pedra, 36-40 e respetivo logradouro, (CMP 41.06). 

d) Integra também a Casa de Acesso ao Aqueduto do Alviela, situado na Antiga Quinta das 

Comendadeiras (CMP 41.20), localizado a nascente do Convento de Santos-o-Novo. 

2.2. ENQUADRAMENTO FISIOGRÁFICO 

2.2.1. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Ao nível das grandes bacias hidrográficas da cidade de Lisboa, a área de intervenção do Plano de 

Pormenor da Calçada das Lajes encontra-se na sua maior parte na bacia hidrográfica de Chelas, 

abrangendo também uma reduzida área da bacia confinante a poente, que corresponde ao Vale de 

Santo António. No entanto, em termos de drenagem das águas e numa análise com maior focagem, 

verifica-se que grande parte da área de intervenção se apresenta como uma área côncava, 

predominantemente virada a sudeste, que drena para uma pequena linha de água que escoa 

diretamente no Tejo. 

 

Figura 2 - Bacias hidrográficas da zona oriental de Lisboa 
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A bacia hidrográfica de Chelas é, logo a seguir à de Alcântara, a segunda maior da cidade de Lisboa. 

Ocupa uma área com cerca de 797 hectares e confina a nascente com as bacias dos Olivais, Vale 

Fundão, Beato Grilo e Madre de Deus, e a poente com as bacias de Alcântara, Valverde/Arroios e 

Vale de Santo António. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Fisiografia da área de intervenção 

A área de intervenção do PPCL localiza-se já perto da zona de embocadura das bacias. Na bacia de 

cheias e na zona de transição entre bacias, a área de intervenção do PPCL ocupa uma situação de 

encosta superior e também de cumeada, que lhe proporciona o desfrute de vistas abertas para o rio 

e para a margem sul do Tejo, e de vistas mais condicionadas para o interior dos vales dos quais é 

sobranceira. Na bacia do Vale de Santo António a área de intervenção do Plano estende-se até à 

situação de vale, onde está implantado o Convento das Comendadeiras de Santos-o-Novo. 
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Na área de intervenção, a zona de cota mais elevada localiza-se na área mais a norte do Plano, onde 

está implantado o edifício da Fundação Júlia Moreira, que faz o remate da Rua Sousa Viterbo, uma 

das vias estruturantes do Bairro Lopes que coincide com a linha de cumeada. 

A partir desta zona mais elevada toda a área de intervenção do Plano se localiza numa situação de 

encosta, em que as ruas principais possuem uma pendente significativa e funcionam como linhas de 

drenagem natural. Neste grupo incluem-se a Avenida Afonso III, a Calçada das Lajes e a Rua Lopes, 

que é prolongada pela Rua do Alto do Varejão. O topónimo Alto do Varejão encontra-se já na carta 

de 1856/58 de Filipe Folque e está referenciado ao plateau onde atualmente se localiza a Vila Lopes. 

Ainda nesta carta, uma estrutura circular sugere que no local tenha existido um moinho. Nas plantas 

de Silva Pinto, que reportam a 1911, esta estrutura circular dá lugar à Vila Lopes, que ainda hoje 

existe.  

 

Figura 4 - Levantamento de Filipe Folque (1856) com indicação do local do Alto do Varejão 
  



Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 

 

  
 

Câmara Municipal de Lisboa 15 
DMU | DPU | Divisão de Planeamento Territorial 

abril 2021 

 

Figura 5 - Extrato da planta topográfica de Lisboa (1911) de A.V.Silva, onde se verifica a ocupação do Alto do Varejão com 
a Vila Lopes 

 

Este pequeno morro, denominado por Alto do Varejão, sofre uma inflexão no terreno e estende-se 

também para sul, acompanhando a via com o mesmo nome, numa situação sobranceira à atual área 

da Escola Básica Patrício Prazeres. Deste local pode desfrutar-se de vistas abertas sobre o Rio Tejo e 

sobre a outra margem Erro! A origem da referência não foi encontrada.(Figura 6). 
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Figura 6 - Vista do Alto do Varejão, na ligação do Alto do Varejão com a Rua Lopes 
 

2.2.2. DECLIVES 

Na área de intervenção predominam declives moderados, na classe de 6% a 12%, intercalados por 

situações de declive suave, abaixo dos 3%, que correspondem a terraplenos. As zonas de declive mais 

pronunciado respeitam ao talude do Forte de Santa Apolónia, constituído essencialmente por 

calcários e que está referenciado no Plano Diretor Municipal de Lisboa (PDM) como geomonumento. 

No cartograma dos declives as manchas que na zona mais baixa da área de intervenção do Plano 

apresentam valores compreendidos entre 12% e 25% são essencialmente resultado das alterações de 

terreno para implementação das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias existentes. São também 

efeito da construção de muros que delimitam as propriedades das casas nobres edificadas ao longo 

da Calçada da Cruz da Pedra.  

É de lembrar que a Calçada da Cruz da Pedra ladeava o rio Tejo antes de se ter construído, no século 

XIX, o terrapleno para a construção da linha de caminho-de-ferro. Hoje, a Calçada da Cruz da Pedra 

confina com uma área de manutenção da CP e com a própria linha de caminho-de-ferro. 

Já na encosta do Vale de Santo António, na qual a Rua Lopes se desenvolve em situação sobranceira, 

o declive é pronunciado, na classe dos 12% aos 25%. A situação de escarpa que confina com parte 

desta rua, não permitiu construção em alguns troços dos quais se obtém uma panorâmica vasta 

sobre o vale e a encosta fronteira, tendo em primeiro plano as traseiras dos edifícios da Rua Barrilaro 
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Ruas e Avenida Mouzinho de Albuquerque, e por skyline logo em frente o morro do Alto da Eira, 

enquadrado à direita pela Penha de França e à esquerda pelas traseiras do Quartel de Telegrafistas 

de Sapadores. 

 

Figura 7 - Declives 
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Figura 8 - Vista da Rua Lopes sobre o Vale de Santo António 
 

2.2.3. EXPOSIÇÕES SOLARES 

A maior parte da área de intervenção encontra-se exposta a sudeste, com algumas zonas 

significativas a leste (a zona do Baluarte de Santa Apolónia e a Quinta do Coxo) e outras a sul (a 

Quinta do Roma e áreas da Escola Básica Integrada Patrício Prazeres).  

Já a zona do Convento das Comendadeiras de Santos-o-Novo, na bacia do Vale de Santo António, na 

zona adjacente ao talvegue, apresenta exposições ao quadrante Oeste. 

Há uma pequena zona orientada a norte e nordeste, situada entre o Baluarte de Santa Apolónia e a 

Avenida Afonso III, numa área já edificada que abrange a Praça Dr. Ernesto Roma e que, 

curiosamente, em termos cadastrais, correspondia em grande parte à antiga Quinta do Borda de 

Água. 
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Figura 9 – Exposições solares 
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2.3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Data do período romano o testemunho da antiguidade de uma via pública a ligar Lisboa às regiões 

nordestinas junto ao rio - uma estrada “[paralela] ao rio Tejo que, saindo pela porta de Alfama viria 

por Xabregas, Sacavém e Póvoa de Santa Iria” (PIMENTA e MENDES, 2007, p. 222), correspondendo 

hoje, em Lisboa, às Rua de Santa Apolónia, Calçada da Cruz da Pedra e Rua da Madre de Deus. 

Já na Idade Média no plano administrativo, o território abrangido pelo Plano de Pormenor da Calçada 

das Lajes estava em grande parte inserido na paróquia de Santo Estevão. Com a criação da freguesia 

de Santa Engrácia, em 1568/69, passou a fazer parte desta (COSTA, [1712], pp. 365-366; CASTRO, 

[1763], p. 269). 

Como informa a cartografia da segunda metade do século XVIII, verificam-se duas realidades: a 

primeira, correspondente a uma grande parte do território localizado a norte era 

predominantemente rural, composta de grandes áreas agrícolas e casario disperso; a segunda, 

localizada nas proximidades do rio, com características mais urbanas, embora também com grandes 

áreas agrícolas, correspondia às cercas das propriedades de várias casas religiosas e de nobreza ou 

burguesia lá instaladas (Figura 10 e Figura 11). 

 
 

Figura 10 – Mapa da antiga paróquia de Santa Engrácia (1756/1768) 

Levantamento da antiga paróquia de Santa Engrácia (1756/1768) sobreposto à planta atual. A azul, área abrangida pelo Plano de Pormenor 
(Fontes: ANTT, Cofre Forte, nº 153: «Livro das plantas das freguesias de Lisboa», fl. 112r - PT-TT-CF-0153_m0238; lxi.cm-lisboa.pt). 
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Figura 11 – Setor oriental da cidade c. 1780 em que se assinala a área abrangida pelo Plano de Pormenor 

(Fonte: Planta Topographica da Cidade de Lisboa, compreendendo na sua extenção a beira Mar da Ponte d’Alcantara até ao Convento das 
Commendadeiras de Santos, e sua largura, da Real Praça do Commercio ate ao Collegio dos Religiozos Agostinhos descalços na Rua de S. 
Sebastião da Pedreira. Tudo de banho vermelho he o que se conserva antiga; e vermelho mais vivo denotão as Igrejas: o banho amarelo, o 
Projecto do novo Plano, e o amarelo mais vivo as Igrejas novas). 

Por esta mesma cartografia, verifica-se a existência de caminhos entre as propriedades, a maior 

parte a estabelecer a ligação das zonas interiores mais distantes do Termo de Lisboa às zonas 

ribeirinhas de Santa Apolónia/Barbadinhos e de Santos-o-Novo/Xabregas. 

Embora sejam fontes históricas setecentistas, de várias artérias pertencentes a esta paróquia e 

correspondentes à área deste Plano de Pormenor, encontram-se duas que têm designação antiga, 

vinda do século XVII e, possivelmente, do século XVI – “Rua da Cruz da Pedra” (CASTRO, 1763, p. 278; 

ANTT, Cofre Forte, nº 153, fl. 112r), hoje Calçada da Cruz da Pedra; “Travessa das Lages” (CASTRO, 
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1763, p. 278), hoje Calçada das Lajes e outras, atuais, com uma configuração que corresponde ao 

traçado de alguns dos caminhos representados na cartografia coeva, alguns explicados pelos 

condicionalismos incontornáveis do terreno, como são os casos do caminho que veio a ser a “Estrada 

para o Alto de S. João”, depois Estrada da Circunvalação e atualmente, Avenida Afonso III, ou dos 

caminhos que, contornando pelo lado sul a cerca do Mosteiro de Santos-o-Novo, vieram a integrar a 

atual Avenida Mouzinho de Albuquerque (cf. Figura 10 e Figura 11). 

Através do registo da Décima da Cidade para a paróquia/freguesia de Santa Engrácia, nos anos de 

1762/1763, sabe-se que a “Travessa das Lages” tinha dezanove propriedades registadas, sete na 

artéria propriamente dita, cinco do lado esquerdo/sul e sete do lado direito/norte a virar para a “Rua 

Nova do Chão do Varejão” (TC/DADI, DC 420AR-1762/1763). As sete primeiras propriedades são de 

edifícios cujos pisos térreos são ocupados por lojas. A maioria das outras doze, mais distantes do rio, 

é referida como propriedades agrícolas, de cereais, oliveiras e vinha (Ibidem). 

Estas características ir-se-ão manter em 1832: a “Cruz da Pedra”, com quatro propriedades, uma 

referente ao Mosteiro de Santos-o-Novo e as outras três, duas de casas nobres com quintal ou quinta 

e uma de edifícios com lojas no piso térreo; o “Largo de Santos”, com oito propriedades, em que sete 

são edifícios com lojas no piso térreo; a “Rua da Lage”, com quatro registos de edifícios e terras de 

cultivo; e por fim, a “Estrada para o Alto de S. João”, com três propriedades, todas elas com casas e 

terras (TC/DADI, DC 464AR-1832). 

2.3.1. O TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO PLANO DE PORMENOR 

O território do PPCL é delimitado a norte, pela Rua Adolfo Coelho e pela Avenida Afonso III; a 

nascente, por esta avenida, pela Rua do Forte de Santa Apolónia e pela Calçada das Lajes; a sul, pela 

Avenida Mouzinho de Albuquerque; e a poente, pela Rua Lopes, pela Rua do Alto do Varejão e pela 

Rua Matilde Rosa Araújo. 

Historicamente, diz respeito, na sua maior parte, às áreas da cerca do Mosteiro de Santos-o-Novo, 

fácil de localizar na cartografia setecentista e de propriedades, algumas particulares, nas suas 

vizinhanças. Mais para o interior e a norte, destaca-se a Quinta dos Apóstolos, embora mais difícil de 

identificar na cartografia (cf. Figura 10 e Figura 11). 

Já na segunda metade do século XIX, o levantamento de Filipe Folque (1856-58) apresenta uma 

alteração da paisagem, com a identificação de novas construções nas artérias mais antigas da zona, 

nomeadamente nas Calçadas das Lajes e do Alto do Varejão (Figura 12). Cerca de cinquenta anos 
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depois, em 1909, a cartografia já representa um aumento da área edificada no Alto do Varejão, bem 

como é identificável o primeiro troço da Rua Lopes. Tudo o resto continua como propriedade 

agrícola (Figura 13) 

 
Figura 12 – Área abrangida pelo Plano de Pormenor assinalada na planta Filipe Folque, 1856-58.  

(Fonte: Filipe Folque, Atlas da carta topográfica de Lisboa - PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/01 – Pranchas 15-22-30 - Adaptação) 
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Figura 13 – Área abrangida pelo Plano de Pormenor assinalada na planta Silva Pinto, 1904-11. Nela surge já representada 
a Rua Lopes.  

(Fonte: Júlio António Vieira da Silva Pinto, Levantamento da Planta de Lisboa: 1904-1911 - PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/03 – Pranchas 
13 H-13 I-13 J - Adaptação)   
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2.3.1.1. Convento de Santos-o-Novo, incluindo a igreja, o claustro e as respetivas 

dependências (IIP 3234) 

O Convento de Santos-o-Novo corresponde à casa-mãe das Comendadeiras, da ordem religioso-

militar de Santiago de Espada em Portugal, e ganhou essa designação após a sua transferência da 

zona de Santos-o-Velho, passando esta zona a designar-se também por Santos-o-Novo. Tanto a 

denominação toponímica, como a ordem persistiram no tempo. 

Virada para a Calçada da Cruz da Pedra, a entrada principal para o espaço conventual é dominada 

por um pórtico encimado por uma representação heráldica – escudo partido, a dextra, as armas 

reais; a sinistra, as armas da ordem. 

Subindo uma ladeira, acede-se ao edifício do Convento. O início da sua construção data de 1609, na 

governação filipina, sendo vice-rei de Portugal Cristóvão de Moura, marquês de Castelo Rodrigo. 

Terminou em 1685, já no reinado de D. Pedro II. 

Talvez justificado pela necessidade de concentrar os ramos feminino e masculino da ordem (MATA, 

2001, p. 16) ou, talvez, por estar inserido no programa de tornar Lisboa a capital do vasto império 

filipino (MATOS, 2001, p. 11), o Convento de Santos-o-Novo, formado por dois corpos 

independentes, foi projetado para ser um complexo grandioso. 

Por razões várias, o que se conhece é só a metade construída e destinada ao ramo feminino: um 

edifício de três pisos, dominado por 360 janelas e com um claustro quadrangular interior de dois 

pisos, com cada um dos lados do primeiro piso a apresentar arcarias de treze arcos de volta perfeita; 

adossado ao claustro, do lado nordeste, localiza-se a igreja, acessível pelo claustro ou pelo exterior. 

Todo o conjunto arquitetónico ficou seriamente afetado com o sismo de 1755 (ARAÚJO, Lv. XV, p. 

31). 

Em 1834, com a extinção das ordens religiosas, o Convento de Santos-o-Novo foi integrado nos Bens 

Nacionais, sem que tenha havido a retirada das Comendadeiras, situação que se manteve mesmo 

depois da implantação da República (Idem, p. 33). Paralelamente, dada a vastidão das instalações, as 

autoridades republicanas adaptaram-nas a estabelecimentos de ensino e de assistência social 

(Ibidem). 

Quanto às propriedades que compunham a Cerca das Comendadeiras de Santos-o-Novo, foram as 

mesmas abrangidas pela legislação de 1834 relativa à extinção das ordens religiosas e à reversão de 
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todo o seu património para os “Proprios da Fazenda Nacional” (Collecção de Decretos…- Terceira 

Serie, 1840, pp. 134; 136-137; 191); tendo sido determinado em 1861 a possibilidade do Governo 

vender à Câmara Municipal de Lisboa qualquer terreno de ex-casas religiosas por razões de “utilidade 

pública” (Collecção Official -Anno de 1861, pp. 323-324) (Figura 14 e Figura 15). 

 

  
Figura 14 – Pormenor da área do Convento de Santos-o-

Novo e da cerca (1858)  

Fonte: Filipe Folque, Atlas da carta topográfica de Lisboa - 
PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/01/32-Prancha 30 

Figura 15 – Pormenor da área do Convento de Santos-o-
Novo e da cerca (1878) 

Fonte: Irmãos Goullard, Planta topográfica da cidade de Lisboa - 
PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/05/04/23-Prancha 30 

 

Na década de 20 do século XX, a autarquia viria a adquirir 59.000m2 da cerca, do lado sul do 

convento, para a construção de uma avenida com o objetivo de ligar a Rua Morais Soares à Rua da 

Cruz da Pedra (Ibidem), a atual Avenida Mouzinho de Albuquerque, tendo sido elaborados estudos 

em 1931 (Figura 16 e Figura 17) e inserida no conjunto de resoluções urbanísticas apontadas para a 

cidade: “dar solução aos problemas emergentes da circulação, estabelecer as direções dos seus 

novos eixos e o traçado das grandes artérias que, perifericamente, se estenderão, de futuro, sobre a 

cidade, descongestionando a sua parte baixa e tirando ao trânsito a obrigatoriedade de afluir sobre 

esta zona da Capital, para percurso, que liguem a parte oriental com a ocidental de Lisboa e vice-

versa” (Anuário…1935, 1936, p. 357). O convento mantinha-se então como Património do Estado e 

encontrava-se ao abandono (ARAÚJO, Lv. XV, p. 31). 
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Figura 16 - Anteprojeto de novos arruamentos para a 
quinta das Comendadeiras de Santos-o-Novo (1931) 

 

Fonte: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/10/049-p. 2 

Figura 17 - Anteprojeto de novos arruamentos para a 
quinta das Comendadeiras de Santos-o-Novo (1931)  

 

Fonte: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/10/049-p. 6 

2.3.1.2. Quintas e casas nobres, sistema defensivo e sistema de distribuição de água 

Na envolvente do convento, encontram-se alguns exemplos de quintas e casas nobres do termo de 

Lisboa. 

A Quinta da Cruz da Pedra, também denominada Palácio Pereira Forjaz/Palácio da Cruz da Pedra 

(CMP 41.06) remonta ao século XVII (1606). A sua utilização desde a 1ª metade do séc. XVII é 

confirmada por trabalhos arqueológicos nela efetuados em 2013 (almadan online, janeiro 2015, pp. 

133-135). Esteve na posse da família Pereira Forjaz até 1873 quando, por razões judiciais, foi vendida 

a José Joaquim de Oliveira (ARAÚJO, Lv. XV, p. 38). A partir desta venda, a propriedade teve vários 

proprietários (Ibidem). 

 

Figura 18 – Calçada da Cruz da Pedra: Fachadas das casas das quintas da Cruz da Pedra e do Manique, c.1949. A segunda 
foi demolida pouco depois. A primeira foi objeto de intervenção profunda em 2015  

Fonte: Foto E. Portugal, AML - Arquivo Fotográfico. PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/EDP/000851; B096415 (cota antiga) 
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Na década de 30 do Século XX, o edifício é referido por Norberto de Araújo, em termos culturais, 

como um edifício de “interesse artístico” (Ibidem). Podia então apontar-se como exemplo a capela-

relicário do palácio – entretanto desaparecida (cfr. Inf. nº 337/INT/2009, de 26 de Janeiro, relativa ao 

Proc.1250/EDI/2008, NREC/PDM) – mandada fazer por Francisco de Almada e Mendonça, primeiro 

visconde de Vila Nova do Souto d’el-Rei (1720?-1783). O retábulo do altar-mor, provavelmente 

encomendado em Roma, encontra-se documentado na bibliografia específica relativa a este setor da 

cidade (J.Sarmento de MATOS e J. F. PAULO, 1999, pp. 132, 136-137). 

Na área do Plano, perdura ainda uma antiga quinta de origem quinhentista situada na Calçada das 

Lajes, conhecida por Quinta do Roma (CMP 41.27). A designação remonta ao século XVII e deve-se ao 

patronímico de um seu proprietário, Francisco Morato Roma, médico na corte de D. João IV 

(J.Sarmento de MATOS, J.F. PAULO, 1999).  

A cartografia histórica disponível assinala-a desde a 2ª metade do século XVIII com limites muito 

próximos dos atuais. Tem utilização residencial e nela habitam ainda vários ramos da família 

fundadora.  

A casa principal da quinta, embora evidenciando alterações ao longo do tempo, destaca-se pelos 

interiores palacianos; pela capela neo-gótica com acesso duplo, a partir da habitação e pela rua; pelo 

jardim formal que se desenvolve a poente e sul da habitação principal e, ainda, pelas antigas áreas de 

cultivo que entretanto se constituíram como logradouros do conjunto edificado.  

O Forte de Santa Apolónia (restos) / Baluarte de Santa Apolónia / Bateria do Manique (IIP 4779) é 

uma construção do século XVII (1652-1668), inserida na linha defensiva de Lisboa na sequência das 

Guerras da Restauração (CASTRO, [1749], p. 200). A gradual perda de importância estratégica desta 

linha defensiva levou a que nunca tenha sido construída na totalidade. Construção pentagonal, 

predominantemente de alvenaria e cantaria, ocupa uma área de 8.044m2, sendo ainda visíveis os 

panos de muralha das vertentes noroeste e sudeste, cada um com 45 metros de comprimento, 

apresentando guaritas em cantaria nas extremidades. É curioso que Norberto de Araújo, nas 

Peregrinações, não o refira, quando faz um relato da evolução patrimonial da propriedade da família 

Pina Manique. A ausência de interesse por parte das autoridades governativas, que nunca o viu com 

interesse histórico, permitiu que pudesse ser construído no seu recinto uma torre residencial de 

grandes dimensões (o edifício “Concorde”). Só em 1996 é que teve a classificação de IIP («Decreto 

nº 2/96», in Diário da República, I Série-B, nº 56, 6.mar.1996). 
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O Canal do Alviela e a Estação dos Barbadinhos iniciaram a sua construção em 1873 (com 

inauguração a 3 de outubro de 1880), com a finalidade de abastecer Lisboa de águas provenientes da 

zona de Olhos de Água (Pernes/Santarém) (Boletim…, 1948, pp. 29; 62). Inserido na estrutura 

hidráulica do Canal do Alviela, mas já integrado no complexo da Estação dos Barbadinhos, no subsolo 

dos terrenos a nordeste do Convento de Santos-o-Novo passa o último troço do Aqueduto do Alviela, 

do qual é visível a “casa de água de montante do sifão nº 51”, uma construção em alvenaria e 

cantaria (Figura 19 e Figura 20). 

  

Figura 19 – “Canal do Alviela. Reservatório de Chegada e 
Casa das Maquinas” nas proximidades do Convento de 

Santos-o-Novo 

Fonte: Paulo Oliveira Ramos, EPAL: iconografia histórica: 
comemorações dos 140 anos, Lisboa, EPAL, 2007, p. 187 

Figura 20 – Estrutura de acesso ao Aqueduto do Alviela, 
próximo do Convento de Santos-o-Novo  

 

Fonte: DPU/DPT 

2.3.1.3. A Quinta dos Apóstolos e o Bairro Lopes (CMP 41.02) 

Embora haja a indicação da Quinta dos Apóstolos existir em 1666 (SANTANA, julho/setembro 2001, 

p. 139), apontando-se como propriedade dos jesuítas, já entre 1756 e 1768, na descrição que é feita 

sobre os limites da freguesia de Santa Engrácia, há a indicação de ser um dos seus limites o “[lado] 

Occidental de toda a estrada que [está] encostada ao muro da Quinta que foi dos Padres da 

Companhia, e hoje he de Joseph Leyte, [e] descorrerá pelo lado meridional do Caminho que vem 

sahir á Estrada que vem por baixo do Olival da Nª Senhora da Penha de França até a Crus dos Quatro 

Caminhos” (ANTT, Cofre Forte, nº 153, fl. 111r; MACEDO, 1830, pp. 21-22; REIS, 1988-«Doc. Nº 110», 

p. 233). José Agostinho de Macedo reconhece não saber a quem e de que forma foi transmitida a 

propriedade, realizada na sequência da expulsão dos jesuítas, em 1759, por ordem do Marquês de 

Pombal – “não sei a quem a dérão, ou venderão” (MACEDO, 1830, p. 22). 
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Nas Décimas para Santa Engrácia de 1762/1763 e para a “Rua das Lages”, em ligação ao Alto do 

Varejão, não há referência alguma direta àquela quinta, embora os registos das várias propriedades 

as identifiquem predominantemente como sendo de cariz rural (searas, vinhedos e olivais) (TC/DADI, 

DC 420AR-1762/1763), paisagem que persistirá em 1832 (TC/DADI, DC 464AR-1832)1. 

Em 1857, na sequência de estudos para a construção de um Matadouro Municipal, “as quintas dos 

Apostolos, do Meio ou do Coxo e a da Madre de Deus, situadas no Alto do Varejão ao lado ocidental 

da Calçada das Lages”, todas reunidas, foram pensadas como o local ideal («Parecer da 

Commissão…», 1857, pp. 1-3), apesar de não se ter efetivado, vindo a ser construído na Cruz do 

Tabuado/Picoas. Ainda de acordo com esta fonte, a Quinta dos Apóstolos tinha “uma casa 

apalaçada” (Idem, p. 3), não informando sobre o património edificado das outras. À época, as quintas 

dos Apóstolos e a do Coxo, contíguas a sul, eram pertença de Joaquim António Moreira de Sá 

(ARAÚJO, Lv. XV, p. 39; SANTANA, julho/setembro 2001, p. 139). 

Nas décadas de 70/80 do século XIX, aparece um António Lopes como residente e proprietário no 

Alto do Varejão e onde havia mandado construir vinte e duas casas de renda baixa, servidas por uma 

“rua particular”, feita por sua iniciativa (PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/P6/0867). No âmbito de obras 

de melhoramentos projetadas pela autarquia para a cidade foi cedido pelo proprietário, um terreno 

(170mX10m) para o prolongamento daquela artéria “até ao Alto de S. João” (Ibidem) (Figura 21).  

 
Figura 21 – Desenho do terreno cedido por António Lopes (1890) 

Fonte: AMLSB/CMLSB/UROB-PU/09/00444 

Em 1912, uma sua familiar pediu à Câmara Municipal de Lisboa que municipalizasse aquele 

arruamento (AMLSB/CMLSB/UROB-PU/09/00444), que veio a ser a Rua Lopes. Ainda quanto à 

urbanização e já no século XX, entre 1909 e 1926, foi autorizada a construção de casas na Rua Lopes 

                                                           
1
 Em 1820 e 1821, há anúncios da venda de uma Quinta dos Apóstolos, mas esta situada junto ao “Pote d’Agua”, na Estrada da Charneca, 

freguesia de S. Jorge de Arroios (Gazeta de Lisboa, nº 165, 14.jul.1820; Diario da Regencia, nº 41, 16.fev.1821). 
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(AMLSB / CMLSB / ADMG – N / 02 / 09011; AMLSB / CMLSB / ADMG – N / 02 / 12588; AMLSB / 

CMLSB / ADMG – N / 02 / 12589; AMLSB / CMLSB / ADMG – N / 02 / 13427; AMLSB / CMLSB / UROB 

– PU / 09 / 02225). Já em 1922, a Quinta dos Apóstolos foi vendida à empresa “Paiva Santos & 

Companhia-Empreza de Construções Populares”, para ali construir um bairro (AMLSB / CMLSB / 

ADMG – N / 02 / 09514), não se tendo concretizado por razões burocráticas e financeiras (Ibidem; 

ARAÚJO, Lv. XV, p. 40) (Figura 22). 

 
Figura 22 – Anteprojeto de um bairro para a Quinta dos Apóstolos (1923)  

Fonte: AMLSB/CMLSB/ADMG-N/02/09514 

Com o Estado Novo a pretender implementar uma política habitacional dirigida à pequena burguesia 

urbana e as autoridades camarárias a apontarem a zona oriental da cidade como local indicado 

(TOSTÕES, 2002, p. 301), na década de 30 voltou a pensar-se na urbanização daquela quinta, sendo 

datados de 1934 os primeiros estudos, elaborados pela Câmara Municipal de Lisboa (Figura 23 e 

Figura 24). Delimitado, a norte, pelo Largo do Alto de S. João e aonde confluem as artérias limites, a 

nascente, pela Avenida Afonso III e, a poente, pela Rua Lopes, o novo bairro foi delineado numa 

malha regular, formando oito quarteirões, atravessada por ruas com cerca de doze metros de 

largura, com duas artérias dispostas no sentido noroeste-sudeste (ruas Braamcamp Freire e Sousa 

Viterbo), cruzadas por outras duas, no sentido nordeste-sudoeste (ruas David Lopes e Adolfo 

Coelho), a fazerem a ligação da Rua Lopes à Avenida Afonso III (cf. Figura 23 e Figura 24). 
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Com a área reservada à edificação a continuar na posse da empresa Paiva Santos & Cª, é de crer que 

lhe tenha cabido a elaboração do programa de loteamento e respetiva venda, dado aparecer em 

várias situações como a proprietária de terrenos no bairro (AMLSB/CMLSB, Obras 6614, 50315, 

51238).  

 
Figura 23 – “Anteprojeto de arruamento ligando a Quinta dos Apóstolos com a Calçada da Cruz da Pedra” (1934)  

Fonte: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/10/065-p. 3 
 

 
Figura 24 - “Anteprojeto de arruamento ligando a Quinta dos Apóstolos com a Calçada da Cruz da Pedra” (1934) 

Fonte: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-PU/10/065-p. 4 

A fase dominante da urbanização do bairro ocorreu nas décadas de 30/40 do século XX. Trata-se de 

um bairro predominantemente residencial, constituído por edifícios de pequena e média dimensão, 

num misto de influências arquitetónicas “modernistas, Art Déco e arquitectura do Estado Novo”. Os 

edifícios nele construídos, de características plurifamiliares, de três a quatro pisos e com larguras de 

fachada que rondam os dez metros, alguns com o piso térreo destinado à atividade comercial, 
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apresentam fachadas simples, com grandes superfícies lisas e a ausência de guarnições de cantaria 

ou de elementos decorativos (Figura 25). 

 
Figura 25 – Perspetiva da Rua Adolfo Coelho, à esquerda muro do Centro Maternal Infantil/Fundação Júlia Moreira e à 

direita edifícios do Bairro Lopes 
Fonte: Fotógrafo: Artur Goulart-1963 (PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/AJG/S01110) 

A existência de um parque habitacional antigo e degradado (Figura 26), a par de outro de natureza 

clandestina, vai explicar que uma das primeiras edificações que surgiu junto ao Bairro Lopes tenha 

sido o Centro Maternal Infantil / Fundação Júlia Moreira, por iniciativa do médico Manuel Vicente 

Moreira, que adquiriu uns terrenos no limite sul das quintas do Meio/Coxo e dos Apóstolos (ARAÚJO, 

Lv. XV, p. 40), localizado a eixo do entroncamento da Rua Sousa Viterbo com a rua Adolfo Coelho, 

limite a norte deste Plano de Pormenor. Projeto do arquiteto Carlos Ramos, a sua construção teve 

início em maio de 1934, ficando concluída em fevereiro de 1936 (Ibidem) (CMP 41.03). 
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Figura 26 – Entrada da Quinta do Coxo  

Fonte: Fotógrafo: Artur Goulart-1963 (PT/AMLSB/AJG/S00714 - A42944) 
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3. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

3.1. ENQUADRAMENTO NO PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA 

ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) 

tornou-se eficaz através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 68/2002, publicada no Diário da 

República nº 82, I Série-B, de 8 de abril. 

Segundo o n.º 2, do artigo 27.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) – 

cuja revisão foi aprovada através do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, os planos municipais de 

ordenamento do território devem adequar-se às orientações do Plano/Programa Regional. 

Assim, segundo o Modelo Territorial traduzido no PROT-AML a área de intervenção é abrangida pela 

Unidade Territorial 2 – “Lisboa Centro Metropolitano”, na Subunidade “Área Central de Lisboa”. A 

Estratégia Territorial da AML coloca a área do Plano na coroa “Área Metropolitana Central” a qual, de 

acordo com as dinâmicas Territoriais, é classificada como Espaço Motor. 

A área de intervenção encontra-se ainda classificada como “Área Urbana Central a Revitalizar” para a 

qual o PROTAML estabelece um conjunto de ações urbanísticas que foram tidas em consideração na 

elaboração do Plano, designadamente as seguintes: 

a) Criação de condições favoráveis à reabilitação e manutenção da função habitacional; 

b) Controlo e inversão dos processos de degradação física e funcional do parque edificado e do 

espaço público; 

c) Criação de espaços públicos qualificados; 

d) Dinamização do comércio, dos serviços e de atividades culturais e recreativas; 

Ao nível dos padrões de ocupação do solo a área do PP identifica-se como área edificada 

consolidada. 

Relativamente à Estrutura Metropolitana de Proteção e Valorização Ambiental, a área de intervenção 

do PPCL não se insere na Rede Ecológica Metropolitana (REM).  
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3.2. ENQUADRAMENTO NA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo aprovou, em 17 de 

maio de 2019, a alteração da delimitação da REN para o município de Lisboa, tendo sido publicada 

através do Aviso n.º 10710/2019, no Diário da República, 2.ª série, N.º 122, de 28 de junho de 2019 e 

retificada através da Declaração de Retificação nº84/2019, publicada no Diário da República nº 204, 

2ª série, Parte C, de 23 de outubro de 2019. 

A área do presente Plano de Pormenor não se encontra abrangida pela Reserva Ecológica Nacional. 

3.3. ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LISBOA 

A intervenção na área do presente Plano de Pormenor tem como referência o Plano Diretor 

Municipal de Lisboa (PDM) –  publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 168, de 30 de agosto, 

através do Aviso n.º 11622/2012 – assumindo as suas orientações. 

De acordo com a Planta de Qualificação do Espaço Urbano do PDM (Figura 27), a área em causa 

integra: 

a) Espaços consolidados, designadamente: 

a. Espaços consolidados centrais e residenciais, que abrangem o núcleo histórico 

(traçado urbano A), o traçado planeado da zona norte da área de intervenção 

(traçado urbano B) e o “edifício Concorde”, de implantação livre (traçado urbano C); 

b. Espaços consolidados de uso especial de equipamentos, que abrangem o edifício da 

Fundação Júlia Moreira, a Igreja de S. Francisco de Assis e o Convento de Santos-o-

Novo 

b) Espaços a consolidar, designadamente: 

a. Espaços centrais e residenciais a consolidar, que abrangem a zona central do Plano e 

ainda a Rua do Alto do Varejão em continuidade com área a sul, abrangida pelo 

Plano de Urbanização do Vale de Santo António pertencente à mesma categoria de 

espaço; 

b. Espaços verdes de recreio e produção a consolidar, que abrangem o interior do 

quarteirão da (antiga) Quinta do Coxo (a sul da Igreja de S. Francisco de Assis), o 

espaço verde envolvente ao Forte de Santa Apolónia e ainda a zona verde contigua 

ao Convento de Santos-o-Novo. 

c) Um logradouro verde permeável a preservar na Quinta do Roma. 
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Figura 27 - Extrato da Planta de Ordenamento - Qualificação do Espaço Urbano 
 

d) A área encontra-se totalmente inserida na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 6 

(UOPG 6) Graça / Beato da qual se destacam os seguintes objetivos: 

a. Promover o património existente enquanto memória da cidade e potenciador da 

requalificação urbana; 

b. Utilizar o sistema de verde público na (…) estruturação urbana, com a inclusão do 

corredor de ligação do sistema de Chelas ao rio, numa lógica de continuidade dos 

sistemas ecológicos de escala local; 

c. Disponibilizar as áreas necessárias à instalação de equipamentos de proximidade 

dimensionados em acordo com as novas cargas urbanas estimadas; 

(…) 

h. Minimizar a fragmentação do território resultante de um processo de ocupação 

avulso e de uma topografia dificultadora da relação entre as partes; 

(…) 
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Destacam-se também uma série de Programas e Projetos Urbanos Transversais nos quais a 

intervenção na área do presente Plano se poderá enquadrar, designadamente aqueles que visam a 

dinamização do arrendamento, requalificação do espaço público, acessibilidade pedonal, higiene 

urbana, requalificação de infraestruturas, entre outros. De salientar ainda Programas e Projetos 

Urbanos específicos como a reabilitação, ampliação ou construção de equipamentos de nível local, a 

melhoria da qualidade dos espaços públicos de estadia e sociabilização e dos de elevado valor 

histórico e ainda a requalificação da Av. Afonso III no âmbito de Projeto Urbano próprio. 

A Planta de Qualificação do Espaço Urbano do PDM (Figura 27) assinala ainda os bens inseridos na 

Carta Municipal do Património que, na área do Plano, são os seguintes: 

3234 - Convento de Santos-O-Novo (Classificado Imóvel de Interesse Público); 

4779 - Forte de Santa Apolónia (restos), também denominado «Baluarte de Santa Apolónia» ou 

«Bateria do Manique» (Classificado Imóvel de Interesse Público); 

41.03 - (Antiga) Creche Júlia Moreira / Rua Adolfo Coelho, 9; Rua Braamcamp Freire, 1 e Rua 

Lopes, 38-38A; 

41.06 - Palacete / Calçada da Cruz da Pedra, 36-40; 

41.20 - Depósito de Água / Antiga Quinta das Comendadeiras 

Destacam-se, por último, um geomonumento a nascente do Forte de Santa Apolónia; a delimitação 

da Área de Nível Arqueológico III integrando neste nível toda a área sul nascente do Plano passando 

o limite pelo Alto Varejão / Travessa do Alto Varejão, Calçada das Lajes e da Av. Afonso III; a 

classificação da Av. Mouzinho de Albuquerque, limite sul/poente da área do Plano, no 2º nível da 

rede rodoviária municipal; e ainda, à semelhança de todo o município, a classificação da área do 

Plano como zona mista do Zonamento Acústico. 

Na área do Plano a Estrutura Ecológica Municipal integra as áreas classificadas como espaços verdes 

a consolidar (acima identificadas) e, ainda, o logradouro da Quinta do Roma, que nos termos do PDM 

deverá ser preservado. Ainda no que respeita à Estrutura Ecológica Municipal, importa referir que 

toda a área sul nascente do Plano se encontra integrada no sistema de corredores estruturantes 

(corredor do Arco Ribeirinho), da Estrutura Ecológica Fundamental (Figura 28). 
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Figura 28 - Extrato da Planta de Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal 

Destaca-se ainda que o Convento de Santos-O-Novo é abrangido a sul pelo sistema húmido e que a 

Avenida Afonso III e a Avenida Mouzinho de Albuquerque são assinaladas como eixos arborizados 

com o objetivo de constituírem articulação entre os sistemas naturais e culturais. 

Relativamente ao Sistema de Vistas, a área em causa é abrangida pelo Subsistema de Vales - Vale de 

Chelas bem como pelo subsistema da Frente Ribeirinha – sector oriental (Figura 29). 

Salienta-se também que na área em causa se localizam dois pontos dominantes (Forte de Santa 

Apolónia e Calçada da Cruz da Pedra) devendo ser considerados os respetivos ângulos de visão, 

essencialmente sobre o rio Tejo mas, no último referido, também a vista sobre a cidade a poente, 

sendo a área do Plano ainda abrangida pelo ângulo de visão a partir do Alto da Eira. 
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Figura 29 - Extrato da Planta de Ordenamento – Sistema de Vistas 

No que respeita à Planta de Riscos Naturais e Antrópicos I do PDM verifica-se que não há qualquer 

indicação, a não ser uma pequena área de suscetibilidade moderada de Ocorrência de Movimentos 

de Massa em Vertentes a sul nascente bem como, uma vulnerabilidade moderada às inundações, 

junto ao Convento de Santos-o-Novo a sul poente (Figura 30). 

 

Figura 30 - Extrato da Planta de Ordenamento – Riscos Naturais e Antrópicos I 
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Na Planta de Riscos Naturais e Antrópicos II, verifica-se que a vulnerabilidade sísmica dos solos é 

elevada em toda a área do Plano e junto ao Convento de Santos-O-Novo na área da Avenida 

Mouzinho de Albuquerque é muito elevada (Figura 31). 

 

Figura 31 - Extrato da Planta de Ordenamento – Riscos Naturais e Antrópicos II 

Relativamente às Condicionantes de Infraestruturas importa referir que na área do Plano não existe 

nenhum coletor da rede principal, sendo marginada pelos coletores da Avenida Afonso III e da 

Avenida Mouzinho de Albuquerque. É também servida pelo Sistema Intercetor Existente ao longo da 

Calçada da Cruz da Pedra (Figura 32). 

 

Figura 32 - Extrato da Planta de Ordenamento – Condicionantes de Infraestruturas 
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Relativamente à Acessibilidade e Transportes, no âmbito da hierarquia da rede rodoviária municipal 

(RPDM, art. 70.º) encontra-se a sul nascente da área a Avenida Mouzinho de Albuquerque 

classificada no 2º nível. Toda a restante rede viária existente e circundante da área do Plano é assim 

de 4º ou 5º nível. Relativamente ao dimensionamento da oferta de estacionamento toda a área se 

encontra em Zona D (Artigos 75º e 76º do RPDM) (Figura 33); 

 

 

Figura 33 - Extrato da Planta de Ordenamento – Acessibilidades e Transportes 
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No que se refere às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública I (SARUP I) importa 

salientar o Canal do Alviela que atravessa a área do Plano na direção nordeste - sudoeste e a Zona de 

Proteção a Cemitérios (Cemitério Judaico), a norte junto à Avenida Afonso III. A área do Plano é 

abrangida pela Servidão do Aeroporto de Lisboa (zona 3c1) sujeita a parecer da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil se a cota máxima absoluta de construção for igual ou superior a 180 m (Figura 34). 

 

 

Figura 34 - Extrato da Planta de Condicionantes – SARUP I  
 

Salienta-se ainda, relativamente às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública II 

(SARUP II), o Convento de Santos-O-Novo (IIP 3234) e o Baluarte de Santa Apolónia/ Forte de Santa 

Apolónia (IIP 4779), classificados como imóveis de interesse público e as respetivas zonas gerais de 

proteção (Figura 35). 
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Figura 35 - Extrato da Planta de Condicionantes – SARUP II 
 

3.4. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO VALE DE SANTO ANTÓNIO  

O Plano de Urbanização do Vale de Santo António (PUVSA) estabelece para a sua área de 

intervenção, a criação de uma identidade urbana própria que potencie uma nova centralidade com 

respeito pelas condições paisagísticas e morfológicas do local, aproveitando a topografia local para 

criação de uma área verde de lazer e as plataformas edificadas para potenciar as panorâmicas sobre 

o vale, o rio e a margem Sul.  

Propõe ainda, dotar a área de vários equipamentos novos (para além da relocalização dos existentes) 

e atribuir à rede viária e ao sistema de espaços coletivos um papel estruturante e caracterizador do 

novo tecido urbano.  

Nesta medida, a área do Plano de Pormenor agora proposto confinará com uma área urbana com 

habitação, equipamentos, zonas verdes, comércio e serviços. 
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Importa no entanto referir que o Plano de Pormenor, plano de ordem inferior agora em elaboração, 

apresenta uma efetiva sobreposição de limites com o Plano de Urbanização do Vale de Santo 

António, mantendo e pormenorizando as mesmas propostas: 

(i) no Alto do Varejão, onde de igual forma se prevê o reperfilamento da via existente, a 

manutenção das construções existentes a sul, bem como a entrada para um jardim a 

construir entre esta rua e a Igreja de São Francisco de Assis;  

(ii) na Rua Matilde Rosa Araújo, cujo espaço para o seu prolongamento se mantém 

reservado; 

(iii) e no espaço verde imediatamente contíguo a esta rua e adjacente ao Convento de 

Santos-o-Novo, onde ambos os planos territoriais preconizam o mesmo tipo de ações de 

requalificação do espaço público; 

Estando atualmente em fase de finalização o procedimento de alteração do PUVSA, cujo período de  

Participação Pública Preventiva decorreu de 16 de novembro a 7 de dezembro de 2020, os serviços 

municipais consideraram ser adequado desenvolver no Plano de Pormenor da Calçada das Lajes uma 

solução urbana compatível com a realidade física atual daquele território, sem com isso 

comprometer ou onerar a futura execução do PUVSA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Extrato da proposta para a Planta de Zonamento I do PU do Vale de Santo António  

(Março 2020, em elaboração) 
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3.5. OUTROS ESTUDOS NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Para o local foram elaborados estudos de ocupação do território tendo em atenção os pedidos de 

viabilidade de construção formulados, o cadastro existente, a necessidade de se proceder à ligação 

entre as Avenidas Afonso III e Mouzinho de Albuquerque e os sucessivos desenvolvimentos do PU do 

Vale de Santo António. 

O antigo Departamento de Planeamento de Infraestruturas definiu o traçado de ligação entre a 

Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Avenida Afonso III, que foi ajustado na Divisão de 

Planeamento Territorial, após a Discussão Pública da primeira versão do Plano, de forma a evitar o 

grande corte e movimentos de terras (decorrentes da topografia existente), inicialmente previstos 

para o jardim histórico da Quinta do Roma. O traçado agora proposto mantém os mesmos 

pressupostos, mas adequa o traçado, sempre que possível, aos arruamentos envolventes existentes. 

Este ajustamento permite reduzir o número de proprietários intervenientes na Unidade Espacial e 

está a ser respeitado de igual forma no Plano de Urbanização do Vale de Santo António e no 

presente Plano de Pormenor. 
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B. CARACTERIZAÇÃO 

4. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

4.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

A Revisão do PDM consagrou uma atenção cuidada às componentes ambientais, entre as quais se 

encontra a Estrutura Ecológica Municipal como o grande chapéu aglutinador das diversas estruturas 

e elementos com expressão ecológica (e também cultural) no território. 

Assim, de acordo com o PDM “A estrutura ecológica municipal visa assegurar a continuidade e 

complementaridade dos sistemas naturais no território urbano, a sustentabilidade ecológica e física 

do meio, as funções dos sistemas biológicos, a biodiversidade, o controlo dos escoamentos hídricos e 

circulação do vento, o conforto bioclimático e a valorização do património paisagístico.” (RPDM, 

art. 11.º/1) 

A Estrutura Ecológica Municipal é constituída pela Estrutura Ecológica Fundamental (EEF) e pela 

Estrutura Ecológica Integrada (EEI).  

Constituem ainda outras componentes ambientais relevantes, nomeadamente o Sistema de Vistas, o 

Património Natural e Paisagístico e o Sistema de Retenção e Infiltração de Águas Pluviais, cuja 

informação, na Revisão do PDM, foi incorporada em diferentes plantas, quer de ordenamento quer 

de condicionantes. 

4.1.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA FUNDAMENTAL 

A Estrutura Ecológica Fundamental procura garantir o funcionamento dos sistemas naturais 

fundamentais que servem de suporte à estrutura ecológica, assegurando as funções biológicas e 

ecológicas no território. Integra três sistemas: o sistema de corredores estruturantes, o sistema 

húmido e o subsistema de transição fluvial-estuarino.  

Parte significativa da área de intervenção do Plano está incluída no sistema de corredores 

estruturante denominado “anel ribeirinho” que se desenvolve ao longo de toda a margem ribeirinha. 

Os corredores estruturantes assentam no princípio da continuidade ecológica, o que permite a 

realização de várias funções vitais num enquadramento sistémico e, simultaneamente, a articulação 

dos espaços através de sistemas de mobilidade suave, com mais-valias para a qualidade de vida do 
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cidadão. Por outro lado procuram estabelecer ligações com outros corredores que penetram o 

interior da cidade e que correspondem, muitos deles, ao traçado dos vales cuja embocadura se 

encontra na zona ribeirinha. A sua localização entre duas bacias hidrográficas com expressão 

significativa, ao nível da estrutura ecológica municipal, faz com que esta área apresente 

potencialidades para conectar os sistemas ecológicos que estão afetos a cada um dos vales, podendo 

integrar ligações entre o vale de Chelas e o vale de Santo António.  

Esta área é importante para garantir as ligações entre o anel ribeirinho, vale de Chelas e o vale de 

Santo António, constituindo-se este Plano como uma oportunidade para a concretização dos espaços 

verdes que irão contribuir para a consolidação da Estrutura Ecológica nesta zona da cidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 37 – Estrutura Ecológica Fundamental da Estrutura Ecológica Municipal 

Grande parte da área de intervenção localiza-se em situação de cumeada ou encosta que se 

desenvolve até à primeira linha de costa, razão pela qual o sistema húmido não tem grande 

representatividade, exceto na zona mais imediata à Avenida Mouzinho de Albuquerque. 
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No que diz respeito ao subsistema de transição fluvial-estuarino, por corresponder aos cones de 

descarga das linhas de água, ou seja, à zona de contato entre as águas provenientes do interior e as 

águas do estuário do Tejo, este ocorre em zona baixa e no troço final de uma linha de água 

significativa. Dadas as suas características fisiográficas, são zonas propensas a inundações. Estas 

ocorrências verificam-se fora da área de intervenção, no seguimento da Avenida Mouzinho de 

Albuquerque após o viaduto, numa zona baixa, mais próxima do rio, afeta às infraestruturas 

ferroviárias e portuárias. 

4.1.2. ESTRUTURA ECOLÓGICA INTEGRADA 

A Estrutura Ecológica Integrada decorre da estrutura ecológica fundamental, tendo por suporte o 

sistema construído e o sistema cultural.  

De acordo com o PDM, na área de intervenção do Plano, a estrutura ecológica integrada é composta 

pelas áreas classificadas como “espaços verdes a consolidar”, pelo logradouro verde permeável a 

preservar da Quinta do Roma e, ainda, pelos eixos arborizados programados. 

 

 
 
1 - Interior de Quarteirão  
     (antiga Quinta do Coxo) 
2 - Forte de Santa Apolónia 
3 -Área envolvente ao Convento das Comendadeiras 
    de Santos-o-Novo 
4 - Logradouro da Quinta do Roma 

Figura 38 - Estrutura Ecológica Integrada da Estrutura Ecológica Municipal 
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4.1.3. ESPAÇOS VERDES  

De acordo com o ponto anterior, na área de intervenção do PPCL registam-se assim três espaços 

verdes, com áreas significativas na sua dimensão e identidades muito peculiares: (1) o interior de 

quarteirão que corresponde à antiga Quinta do Coxo, (2) o espaço verde envolvente ao Forte de 

Santa Apolónia e (3) a área contígua ao Convento das Comendadeiras de Santos-o-Novo. 

No que respeita ao espaço público, esta estrutura apresenta um caráter de proximidade e nela se 

alicerçam variados usos como os de recreio, de produção, de enquadramento e de proteção. 

Simultaneamente desempenha várias funções ecológicas essenciais para a vida na cidade.  

a) Espaço verde no interior de quarteirão (antiga Quinta do Coxo) 

O interior de quarteirão assinalado na Estrutura Ecológica Municipal localiza-se a norte da 

área de intervenção e corresponde a parte da antiga Quinta do Coxo. É delimitado pela Igreja 

de S. Francisco de Assis, que pontua o espaço a norte; a poente pelo edificado da Rua Lopes; 

a nascente pelos edifícios recentes e de elevada cércea da Calçada das Lajes, que se situam a 

cota inferior relativamente ao interior do quarteirão; e a sul pelo Alto do Varejão.  

Neste espaço encontram-se exemplares arbóreos de grande porte, dos quais se destacam um 

grupo de pinheiros e uma alameda que marca um eixo pré-existente. Junto aos edifícios da 

Calçada das Lajes, a uma cota inferior à do restante espaço, existem várias hortas que se 

notam cuidadas. 

Interessa ainda destacar os enfiamentos visuais que se podem desfrutar de vários pontos do 

terreno, quer para o Tejo a nascente, quer para o vale de Santo António a sul poente, e que 

podem ser enquadrados na solução desenhada para este espaço. 

A sua localização na malha urbana, a proximidade a um equipamento religioso e a existência 

de vegetação com interesse, são atributos que fazem com que este terreno, atualmente 

expectante, tenha um forte potencial para a criação de um jardim de proximidade. A 

qualificação deste espaço pode funcionar como elemento de convergência e encontro da 

população.  
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Figura 39 - Interior de Quarteirão (antiga Quinta do Coxo) 
 

b) Forte de Santa Apolónia  

O Forte de Santa Apolónia também é conhecido como Baluarte de Santa Apolónia ou Bateria 

do Manique, pois fazia parte da (antiga) Quinta de Manique. Para além das estruturas 

defensivas que conferem a este espaço a classificação de Imóvel de Interesse Público (por 

Decreto de 6 de Março de 1996), a formação geológica em que assenta está identificada na 

planta de ordenamento da Qualificação do Espaço Urbano do PDM como geomonumento 

devido às suas características singulares e representativas da paleogeografia do Concelho de 

Lisboa (ver capitulo 4.3 relativo à geologia).  

O Forte de Santa Apolónia contém ainda um dos pontos dominantes do sistema de vistas, 

cujo ângulo de visão, assinalado na Planta de ordenamento do sistema de vistas do PDM, se 

abre para a zona ribeirinha.  

O espaço envolvente do Baluarte de Santa Apolónia divide-se em dois subespaços: o 

miradouro a poente da muralha, do qual se disfrutam amplas vistas sobre a cidade e o rio, e 
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o talude que se desenvolve a nascente, vencendo o desnível da muralha até à Rua do Forte 

de Santa Apolónia, e que corresponde ao geomonumento.  

Estes espaços foram alvo de intervenções recentes realizadas pela Câmara Municipal, com 

caráter provisório, que contemplaram a criação de hortas.  

O programa para este espaço público deverá ter em atenção a sua utilização para recreio e 

estadia das populações que vivem nas proximidades, otimizando todo o seu potencial de 

miradouro e de desfrute de vistas panorâmicas, assim como a valorização do geomonumento 

que inclui a manutenção das condições de acessibilidade e visibilidade ao local, assim como a 

presença de sinalética adequada com notas interpretativas sobre a formação geológica 

visível. 

 

 
 

 

Figura 40 - Forte de Santa Apolónia 
 

c) Área verde contígua ao Convento das Comendadeiras de Santos-o-Novo,  

O espaço residual localizado a poente do Convento de Santos-o-Novo, delimitado pela Rua 

Matilde Rosa Araújo e que faz a ligação com os espaços verdes que acompanham a 
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infraestrutura viária da Avenida Mouzinho de Albuquerque, desenvolve-se em plano 

inclinado (com um declive médio de 10%), exposto a sudoeste. Não apresenta coberto 

arbóreo, apenas revestimento herbáceo espontâneo e ainda alguns resíduos de antigas 

construções clandestinas.  

Nesta área emerge uma estrutura da EPAL, de acesso a uma conduta de água, com interesse 

cultural (CMP 41.20). Trata-se de uma área verde de enquadramento mas também com 

potencial para a criação de um jardim de proximidade com percursos acessíveis entre a 

Avenida Mouzinho de Albuquerque, o Largo de Santos-o-Novo, a Escola de ensino básico 

Patrício Prazeres e o Alto do Varejão. Carece de qualificação. 

 

 
 

 

Figura 41 - Área envolvente ao Convento das Comendadeiras de Santos-o-Novo 
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4.1.4. LOGRADOUROS  

Na área do Plano existem três logradouros assinaláveis, pela dimensão e revestimento vegetal. A sua 

localização é estratégica na concretização de continuidades verdes que suportam o Corredor Verde 

Oriental.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Logradouro da Quinta do Roma 
2 – Logradouro do Palácio Pereira Forjaz 
3 – (Antigo) Logradouro da Creche Júlia Moreira 

Figura 42 – Logradouros 
 

a) Logradouro da Quinta do Roma 

O logradouro da Quinta do Roma, pela sua localização e dimensão assume grande 

importância para a estrutura verde, garantindo a continuidade entre os diversos espaços 

verdes com os quais confina e permitindo a presença de um pequeno corredor verde local. 

Este logradouro está assinalado no PDM como “logradouro verde permeável a preservar” e 

integra a Estrutura Ecológica Municipal. 

b) Logradouro do Palácio Pereira Forjaz. 

Embora não esteja classificado como logradouro verde permeável a preservar, este espaço é 

anexo ao palácio que integra a lista de “bens imóveis de interesse municipal e outros bens 

culturais imóveis” do PDM, com a referência CMP 41.06. 
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c) (Antigo) logradouro da Creche Júlia Moreira 

Possui extensas áreas com revestimento vegetal e cobertura arbórea. Parte deste logradouro 

integra a Igreja de S. Francisco de Assis e o espaço verde que irá ser alvo de intervenção no 

âmbito deste Plano, que corresponde à antiga Quinta do Coxo. 

A restante área, que inclui um espaço adaptado ao recreio infantil, constitui hoje o 

logradouro efetivo da antiga Creche Júlia Moreira, que integra a lista de “bens imóveis de 

interesse municipal e outros bens culturais imóveis” do PDM, com a referência 41.03.  

4.1.5. EIXOS ARBORIZADOS 

Na área de intervenção do Plano os eixos arborizados assinalados na planta da Estrutura Ecológica 

Municipal ocorrem apenas em duas das vias que delimitam a área do Plano: Avenida Afonso III e 

Avenida Mouzinho de Albuquerque. São eixos bastante extensos, que o Plano intersecta em parte, 

pelo que qualquer intervenção a este nível terá de respeitar o eixo arbóreo no seu todo (existente e 

previsto), tanto ao nível das espécies como do compasso de plantação.  

Em ambas as vias referidas, os eixos arbóreos não se encontram materializados na área de 

intervenção do Plano, e deverão ser objeto de projeto próprio, de acordo com as alterações a efetuar 

em ambos os arruamentos. 

4.2. ESPAÇO PÚBLICO 

Na área de intervenção do Plano, o espaço público exterior apresenta-se muito desarticulado e 

descontínuo, e para além dos espaços já citados no capítulo referente à Estrutura Verde, a maior 

parte do espaço público resume-se aos passeios de circulação pedonal que acompanham as vias 

rodoviárias. Estes passeios são, na maioria das situações, demasiado exíguos ou mesmo inexistentes, 

dotando todo o espaço de uma acessibilidade muito condicionada. 

De referir também que na generalidade, os espaços públicos apresentam um elevado grau de 

degradação ao nível dos pavimentos. 
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Figura 43 - Espaço público na área do Plano: condições de acessibilidade pedonal. 

Também nos espaços verdes já analisados, e que se encontram sem a manutenção adequada, o 

acesso pedonal não está demarcado e faz-se entre ervas e terra batida, pelo que em tempo de chuva 

o percurso pedonal através destes espaços fica dificultado por causa da lama. 

Há no entanto um sistema de espaços abertos singular, polarizado pelo Largo de Santos o Novo, que 

agrega este largo e as ruas envolventes, compreendendo também o Pátio das Comendadeiras. 

Estes espaços abertos são resquícios da malha urbana mais antiga, que mantêm essa traça no 

pavimento, nas luminárias e no edificado envolvente, o que lhe confere um cariz particular. 
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O Largo de Santos-o-Novo, delimitado por edificações de 1 ou 2 pisos, mantém uma ambiência e 

identidade muito local e característica dos bairros de Lisboa. O pavimento é em calçada de basalto 

irregular e surge centralizado por um conjunto de árvores de sombra.  

Estes espaços necessitam de uma intervenção de requalificação que melhore as condições de 

conforto e de acessibilidade, e que dote todo este sistema de espaços abertos com uma maior 

coerência urbana, estética e histórica. 

  
Figura 44 – Largo de Santos-o-Novo 

 

4.3. GEOLOGIA, GEOTECNICA E HIDROGEOLOGIA  

4.3.1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo visa a caraterização, no âmbito das condicionantes de ordem geológica, 

geotécnica e hidrogeológica, da área do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes. 

As considerações tecidas tiveram por base os elementos bibliográficos existentes, nomeadamente a 

Carta Geológica do Concelho de Lisboa, na escala 1:10 000, dos Serviços Geológicos de Portugal e a 

Folha 34-D da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000 do INETI e respetiva Notícia Explicativa 

(Figura 45). 

Além das referências citadas, foram consultados relatórios de campanhas de reconhecimento 

geotécnico executados na zona e na envolvente (Figura 46), que permitiram a obtenção de 

informação passível de ser extrapolada para a área em estudo, tendo em conta as ressalvas 

necessárias dadas as heterogeneidades litológicas das formações geológicas. 
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4.3.2. GEOLOGIA 

De acordo com a Carta Geológica do Concelho de Lisboa (escala 1:10 000), a área em análise 

enquadra-se em formações atribuídas a idades geológicas diversas, de acordo com a seguinte 

sistematização estratigráfica: 

Recente – Aluviões e Aterros 

Miocénico – Calcários de Quinta das Conchas 

Areias do Vale de Chelas 

Calcários de Musgueira 

Areias com Placuna miocénica 

A distribuição espacial dos diversos estratos é indicada em anexo nos mapas seguintes. 

4.3.2.1. Litologia 

Dentro das unidades estratigráficas acima referidas ocorrem tipos litológicos variados, que de 

seguida se indicam e caracterizam genericamente, com base na bibliografia da especialidade: 

Aterros 

São materiais de natureza antrópica, muito heterogéneos, de matriz predominantemente 

argilo-arenosa. Apresentam-se muito descomprimidos e na área em estudo exibem 

espessura média variável entre 0,5 e 4,2m. 

Aluviões 

São resultantes da dinâmica deposicional das linhas de água do local. Apresentam natureza 

diversa. Afloram no limite Sudoeste da área do Plano. 

Calcários de Quinta das Conchas 

Esta unidade é caracterizada pela presença de areias finas, siltosas e micáceas, intercaladas 

com arenitos argilosos e margosos, argilas e calcários margosos.  

Esta unidade exibe em média espessura da ordem dos 10m. 
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Areias do Vale de Chelas 

Esta unidade é constituída por bancadas de areia fina, argilosa, micácea, amarelada, 

intercaladas por bancadas de grés calcário-margoso. Exibe espessuras variáveis, na ordem 

dos 30m. É a unidade geológica predominante na área do Plano. 

Calcários da Musgueira 

Trata-se de uma unidade com aproximadamente 5-6m de grés calcário, branco, muito 

conquífero e com alguns calhaus rolados.  

Areias com Placuna miocénica 

Esta unidade é constituída por bancadas de areia fina, branca, solta, intercalada com níveis 

de calcário gresoso, pulverulento, esbranquiçado. Exibe espessura média da ordem dos 14m.
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Figura 45 – Extrato da Carta Geológica na área do Plano 
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Figura 46 – Localização das sondagens geotécnicas na área do Plano
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4.3.2.2. Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico, na área do Plano assiste-se a uma diminuição de cota no sentido 

Noroeste-Sudeste (Figura 47Erro! A origem da referência não foi encontrada. e Figura 48), o que 

favorece os fenómenos de escorrência superficial neste sentido. 

Como a pendente morfológica se encontra concordante com a pendente estrutural das unidades 

geológicas, que exibem uma inclinação da ordem dos 10-12º no sentido SE, embora a percolação seja 

condicionada localmente pela morfologia do substrato miocénico haverá uma circulação subsuperficial de 

orientação Noroeste-Sudeste e tendência para ocorrer acumulação de água no limite sul da área do 

Plano.  

 

4.3.2.3. Hidrogeologia 

Em função das condições estruturais, topográficas e litológicas, podemos assumir que as formações 

apresentam determinados comportamentos hidráulicos, o que permite a definição de diversas Classes de 

Permeabilidade (Figura 49), e diferentes Complexos Hidrogeológicos (Figura 50), distintos no Concelho de 

Lisboa.  

No caso da área em estudo pode considerar-se a influência de dois complexos hidrogeológicos, 

nomeadamente o Complexo Aluvionar e o Complexo Multicamada Miocénico. 

a) Complexo Aluvionar 

O Complexo Aluvionar abrange as formações das coberturas - aterros. É constituído por 

materiais não consolidados, de natureza heterogénea e que apresentam permeabilidade 

alta, contudo, condicionada pela componente argilosa presente.  

b) Complexo Multicamada Miocénico 

O Complexo Multicamada Miocénico é constituído por várias camadas permeáveis, em 

geral confinadas ou semi-confinadas. Ocorrem com frequência variações laterais e verticais 

na fácies litológica, responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas.  
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Na zona em estudo o Complexo Multicamada Miocénico resume-se ao Sistema 

Calcarenítico Miocénico. Este Sistema é constituído por alternâncias de calcários mais ou 

menos compactos e areias grosseiras com intercalações argilosas e apresenta um 

comportamento hidrogeológico típico de um sistema aquífero, exibindo permeabilidade 

média a alta e produtividades médias a altas (Pinto, 2003). 

Não foi detetada a presença do nível freático nas sondagens analisadas. Contudo, como as formações 

exibem permeabilidades altas, este nível poderá ocorrer a profundidade mais elevada não intersetada nas 

sondagens em causa.  
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Figura 47 – Altimetria e Hidrografia da área do Plano
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Figura 48 – Modelo digital de terreno, com curvas de nível 
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Figura 49 – Carta de Classes de Permeabilidade 
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Figura 50 – Complexos Hidrogeológicos
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4.3.2.4. Geotecnia 

As características geotécnicas dos terrenos que se incluem na área em estudo poderão ser estimadas 

a partir de dados bibliográficos disponíveis para a região em estudo. 

Mais específica é a informação obtida em relatórios de estudos geotécnicos realizados na vizinhança 

próxima e em alguns casos mesmo na área em questão. 

Trata-se em regra de estudos que visam definir as condições de ocupação urbana, integrados em 

campanhas de dimensão por vezes extensiva, associadas ao planeamento urbano. 

A sua consulta permite obter dados sobre situações que de algum modo se podem admitir 

extensíveis à área em estudo, com as ressalvas necessárias dadas as heterogeneidades litológicas do 

complexo miocénico. 

A fim de se estabelecer um zonamento sistemático, envolvente dos diversos estratos ocorrentes na 

área, optou-se por um agrupamento baseado na composição litológica predominante, em regra 

associada à designação estratigráfica.  

Tal não significa que para além da litologia mencionada e que em geral predomina, não existam 

outras, talvez menos representadas, mas que no entanto poderão ter um papel importante na 

definição do comportamento geotécnico do estrato. Deverá portanto atribuir-se ao zonamento 

geotécnico estabelecido, um carácter de sistematização funcional e às referências geotécnicas que 

lhes são atribuídas, um carácter genérico. 

No zonamento geotécnico foram considerados os seguintes grupos geotécnicos, englobando os 

estratos que se referem: 

Grupo Geotécnico A – Engloba a formação de cobertura - Aterros 

Os aterros são em regra resultantes de movimentos de terras destinados à modelação urbana, ou de 

depósitos de resíduos diversos em espaços anteriormente relacionados com explorações de 

pedreiras (Pinto, 2005). 

A espessura média a considerar para estes depósitos face aos dados dos relatórios disponíveis é da 

ordem de 1m. 
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Grupo Geotécnico B – Engloba as formações arenosas: 

 Areias do Vale de Chelas 

 Areias com Placuna miocénica 

De acordo com a informação bibliográfica disponível, considerou-se em comum nos estratos a 

predominância dos terrenos arenosos, de granulometria variável e coloração amarelada ou 

esbranquiçada. Intercalam no entanto com frequência, níveis de calcários ou calcarenitos por vezes 

fossilíferos (cascões), de espessura e distribuição espacial muito variável e errática. 

Nos locais onde as formações ocorrem mais superficialmente, em consequência dos fenómenos de 

descompressão, a compacidade é média a compacta traduzida em valores de NSPT da ordem dos 30 

a 40. Em consequências das intercalações de cascão, são frequentes valores de NSPT iguais ou 

superiores a 60. 

Nestas condições, podem constituir um bom firme, para apoio de fundações de edifícios, com 

solicitações pouco exigentes. 

A escavabilidade é compatível com meios mecânicos de média potência, tipo giratório, apoiada em 

alguns níveis de calcarenitos por martelos pneumáticos. 

Os materiais provenientes da escavação podem na maioria dos casos ser reutilizados em obras de 

aterros controlados. A inclinação dos taludes de escavação será função de condicionantes de ordem 

morfológica e geológica locais, podendo no entanto admitir-se o valor da ordem dos 30º com a 

horizontal, como valor médio adequado à maioria das situações. 

Grupo Geotécnico C – Engloba as formações carbonatadas: 

 Calcários da Quinta das Conchas 

 Calcários da Musgueira 

As unidades estratigráficas que se englobam neste grupo, têm como característica principal a 

inclusão de litologias rochosas predominantes, no domínio das rochas brandas carbonatadas, tais 

como os calcarenitos, grés calcários, calcários fossilíferos, lumachelas, etc., de cores esbranquiçada 

ou amarelada. 
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Ocorrem em bancadas ou níveis de espessura métrica variável, alternando por vezes com níveis de 

areias finas siltosas (areolas), argilas arenosas ou siltosas. Estes últimos são expressão mais reduzida 

no conjunto do estrato. 

Quando ocorrentes à superfície, constituem em geral o topo das cornijas ou dos taludes mais 

elevados, sendo visível o seu posicionamento nas vertentes, constituindo a estrutura estabilizadora e 

denunciando por vezes fenómenos de erosão diferencial. 

Exibem em regra elevada resistência mecânica, conduzindo a valores de NSPT iguais ou superiores a 

50, com frequência superiores a 60. A alternância litológica pode determinar variações de resistência 

ao longo da unidade, que no entanto no seu conjunto é muito elevada. 

A escavação nestas unidades poderá apresentar alguma dificuldade, em particular quando os níveis 

carbonatados se apresentam mais espessos e com menor fracturação. O recurso a meios mecânicos 

obrigará a potência mais elevada, tipo D8 ou superior, ou giratória de potência equivalente. O uso de 

explosivos é por vezes vantajoso, sempre que a zona de trabalho o possibilite. Previsivelmente os 

martelos pneumáticos serão de uso corrente nas camadas carbonatadas. 

Os taludes de escavação poderão nestas condições exibir inclinações mais arriscadas, condicionadas 

pelas atitudes dos estratos, morfologia da vertente, altura da escavação, etc., a justificar a análise 

específica de cada caso. 

O apoio de fundações nestas formações, quando “in situ”, pode ser feito em geral de modo direto, 

com valores de tensão de contacto médios a elevados, que caso a caso, deverão ser avaliados em 

função dos ensaios de caracterização mecânica. 

4.3.3. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Na área do Plano de Pormenor ocorre um Geomonumento – Geomonumento do Forte de Santa 

Apolónia (Figura 51). 

Os Geomonumentos são ocorrências naturais de origem geológica que, pelo seu interesse científico 

e pedagógico e caráter representativo da paleogeografia do Concelho de Lisboa, devem ser 

considerados património natural. 
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Figura 51 – Geomonumento do Forte de Santa Apolónia
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4.3.3.1. Caraterização do afloramento 

O Geomonumento do Forte de Santa Apolónia exibe uma altura da ordem dos 7 m e uma extensão 

de 75 m. 

 

Figura 52 – Enquadramento do Geomonumento do Forte de Santa Apolónia 
 

Nesse afloramento, classificado como excecional do ponto de vista científico, didático e cultural, é 

possível observar vários níveis lumachélicos, com valvas de ostras de grandes dimensões, unidas por 

uma matriz areno-siltosa de cor acinzentada. 
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Figura 53 – Pormenor dos níveis de ostras 
 

4.3.3.2. História Geológica 

O interesse deste Geomonumento é justificado pela sua singularidade e porque materializa um 

evento ocorrido no Período Miocénico Médio, há cerca de 12 milhões de anos. 

No Período Miocénico e após um período de intensa sedimentação continental, inicia-se a 

reinstalação do regime marinho como consequência da subsidência da região, permitindo a 

instalação da zona vestibular da Bacia do Tejo. Durante cerca de 16 M.a., o nível do mar avançou e 

recuou diversas vezes, tendo originado rochas típicas de diversos ambientes, peri-continentais e 

litorais, a que correspondem sedimentos e fósseis característicos dos mesmos.  

Este Geomonumento representa uma unidade correspondente a um episódio transgressivo - 

“Calcários de Quinta das Conchas”. 

4.3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os elementos analisados nos pontos anteriores, podem estabelecer-se as seguintes 

recomendações: 
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As considerações, de ordem geotécnica e hidrogeológica, apresentadas nos capítulos anteriores 

assumem carácter generalista, na medida em que os dados disponibilizados não abrangem toda a 

área em apreciação e nalgumas situações são de menor fiabilidade.  

Por outro lado, a heterogeneidade geológica, geotécnica e hidrogeológica dos materiais envolvidos, 

associada às diversas fontes de informação disponibilizadas, tornam difícil a sua comparação em 

termos globais. 

Assim, poder-se-á justificar a realização de estudos específicos, nomeadamente em trabalhos de 

edificação ou mesmo remodelação de estruturas e infraestruturas, no sentido da obtenção de 

informação mais pormenorizada e adequada que contemple as singularidades da área em questão. 

Destaca-se nomeadamente, informação detalhada referente aos principais parâmetros geotécnicos 

das formações em presença, assim como, características hidrogeológicas locais, nomeadamente 

coeficientes de permeabilidade, posição do nível freático e piezométrico, caudais, etc. 

As propostas previstas no âmbito do presente Plano de Pormenor devem ter em conta o disposto no 

PDM, no que se refere aos Geomonumentos, nomeadamente a manutenção das condições de 

acessibilidade e visibilidade ao local. 

Dada a necessidade de limpeza do afloramento, sugere-se que no âmbito do Plano sejam 

contempladas esses trabalhos de limpeza e manutenção. 
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5. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E EQUIPAMENTOS 

5.1. SOCIODEMOGRAFIA 

A Área de Intervenção do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes encontra-se inserida numa zona 

da cidade na qual coexistem vários estratos de tecidos sócio urbanos que correspondem a diferentes 

temporalidades de ocupação urbanística, concentrando-se na área diferentes, e até talvez 

conflituais, modalidades de ocupação, cuja expressão mais evidente é a labiríntica ligação às 

diferentes redes de acessibilidade, em parte por causa da topografia e do obstáculo que representa a 

linha férrea. 

A Área de Intervenção do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes (AI PP_ Cç. Lajes) corresponde a 

um tecido antigo, de configuração rural-urbano de “termo de cidade”2, no qual se promoveram 

novas edificações residenciais e se introduziram importantes equipamentos de escala de freguesia ou 

de escala mais ampla. Os equipamentos existentes encontram-se descritos no capítulo seguinte. Os 

mais recentes correspondem respetivamente à Igreja, desde 2002, à Unidade de Saúde Familiar de 

Monte Pedral, desde 2009 e a residência assistida e residência universitária, instaladas no antigo 

Convento de Santos-o-Novo. Junto aos limites da área existe equipamento escolar integrando vários 

níveis de ensino. Por fim é ainda de destacar a utilização como Parque Hortícola da área junto ao 

Baluarte de Santa Apolónia. Todos estes equipamentos geram fluxos e dinâmicas populacionais 

importantes, contudo prevalece uma desarticulação na ligação com os tecidos sócio urbanos 

vizinhos. 

Para efeitos de compreensão do tecido urbano da AI destacamos alguns tecidos sócio urbanos da 

vizinhança para perceber o seu contexto relacional e comportamento demográfico de carácter mais 

estrutural. 

a) Em primeiro lugar a área definida pelo Plano de Pormenor da Calçada das Lajes, identificada 

nos quadros como PP_Cç Lajes, constituído por um tecido urbano antigo, com 

predominância de construções anteriores a XX. Aquele apresenta uma heterogeneidade 

sócio urbana grande, dado que a par de edificações residenciais antigas, na zona sul 

encontram-se edificações em altura que reúnem o maior número de alojamentos 

residenciais, nomeadamente o Edifício Concorde 21. 

                                                           
2 O pequeno território apresenta algumas semelhanças urbanas com o núcleo antigo de Carnide, embora com muito menor área de 
ocupação. 
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b) O Tecido Antigo do Alto de S. João, identificado nos quadros como TA Bº S. João, a norte da 

área do PP_Cç Lajes, é um tecido sócio urbano que se desenvolve entre a Avenida Afonso III, 

a Rua Joseph Piel e a Rua Adolfo Coelho, tecido antigo associado ao período de implantação 

urbana resultante da expansão urbanística da Avenida Almirante Reis, consolidado entre os 

anos 20 e os anos 60 do século XX. 

 

c) O Tecido urbano a este da área PP_Cç Lajes, que se desenvolve entre a Avenida Afonso III, a 

Estrada de Chelas, o cemitério do Alto de S. João e a Calçada da Cruz de Pedra, identificado 

em quadro como Tecido Misto Estr. Chelas, tecido urbano com temporalidade de ocupação 

díspar. Na proximidade do cemitério, prevalece uma ocupação antiga, com velhos Pátios e 

Vilas, enquanto a sul, prevalece uma ocupação recente, de fins de 80 e 90 de XX, sobretudo 

alinhadas ao longo da Rua D. Fuas Roupinho e Avenida Afonso III. Aí se encontra igualmente 

a Escola Básica Professor Oliveira Marques JI EB1 1º ciclo, que pertence ao agrupamento de 

escolas Patrício Prazeres. 

 

É também de assinalar que este tecido faz fonteira com um museu importante o Museu dos 

Azulejos (de escala nacional) e equipamento social da Casa Pia. 

 

d) Por fim, o tecido urbano a oeste da AI do PP_Cç Lajes, entre a Avenida Mouzinho de 

Albuquerque, a Rua Matilde Rosa Araújo e a Rua Lopes, identificado em quadro como Hab 

Social e Coop, com edificações construídas na última década 2001-2011, que se caracterizam 

por ter edificações de iniciativa municipal em âmbito PER e um núcleo de habitações de 

iniciativa cooperativa, Sonho de Abril. Este último tecido encontra-se incluído na área de 

intervenção da futura intervenção urbanística no Vale de St António. (Figura 54). 
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Figura 54 – Área de Intervenção do PP da Calçada das Lajes e microtecidos sócio urbanos vizinhos – Censos de 2011  

De uma forma geral esta zona tem uma razoável ocupação residencial sendo a área do PP_ CÇ das 

Lajes o território com menor ocupação residencial, tendo em conta o número de alojamentos 

familiares com função residencial aí existentes. Aquele, em conjunto com o Tecido Antigo do Bº de S. 

João, perderam residentes entre 2001 e 2011, ao contrário dos tecidos sócio urbanos localizados a 

este (Tecido Misto da Est. de Chelas) e a oeste (o tecido de habitação social e cooperativa), que 

tiveram um considerável crescimento de residentes naquele decénio, nomeadamente o primeiro. 

Houve aliás um crescimento de oferta residencial naqueles dois tecidos que ladeiam a área do PP_Cç 

das Lajes, permitindo que este, a par dos equipamentos sociais que aí se encontram instalados, possa 

ser um núcleo de enraizamento e mais-valia de urbanidade para os tecidos residenciais em volta, 

dada a acumulação histórica de estratos de residencialidade, ou seja, ser um núcleo urbano antigo, 

rodeado de novas urbanizações. 

De acordo com os Censos de 2011, residiam na área do Plano 1.099 pessoas, tendo perdido perto de 

18% de residentes no decénio entre 2001 e 2011. Considerando o comportamento demográfico dos 

tecidos sócio urbanos envolventes, a área do PP_Cç Lajes acompanha o comportamento dos tecidos 
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antigos, i.e. uma perda populacional, como foi o caso do Bº de S. João a norte do núcleo, e nos vários 

núcleos urbanos antigos na cidade. (Quadros 1, 2, 3 e 4)  

Contudo a perda residencial não corresponde a um declínio de vitalismo demográfico. Como foi dito 

anteriormente o território da área do PP_Cç Lajes apresenta uma razoável heterogeneidade de 

ocupação residencial pois reúne alojamentos residenciais antigos, algumas edificações apalaçadas e 

novas edificações residenciais em altura, o que se traduziu numa diversificada ocupação sociológica. 

Um dos primeiros aspetos a salientar é a percentagem de proprietários residentes, no conjunto dos 

quatro tecidos sócio urbanos em comparação, e até na freguesia onde se insere, foi justamente na 

área do PP_Cç Lajes onde a propriedade residente era a mais elevada, em 2011 perto de 59% dos 

residentes eram proprietários residentes, em contraste com o tecido de habitação social e 

cooperativa onde, no mesmo período, só 39% eram proprietários dos seus alojamentos. 

Por sua vez, observando os diversos indicadores do vitalismo residencial, é de evidenciar que, 

embora em 2011 apresentasse um elevado índice de envelhecimento (IE), 233,9, i.e. para cada 100 

residentes juvenis, viviam em 2011 perto de 233 pessoas com mais de 65 anos, não só não era tão 

elevado como no tecido da Estrada de Chelas, onde o IE atingia perto de 313, como, retirando o 

quarteirão onde se encontra o Convento de Santos-o-Novo no qual se encontra uma residência 

assistida, o IE baixa para 197. 

Acrescenta-se ainda que a taxa de atividade, i.e. o número de pessoas que em 2011 se encontravam 

a trabalhar correspondia a 42% dos residentes, valor próximo dos restantes tecidos, que variam 

entre 42% a 45%, mais uma vez destacando o facto de que retirando o quarteirão do Convento de 

Santos-o-Novo, a taxa de atividade sobe para os 44%. 

Por fim importa ainda salientar o peso de residentes com escolaridade superior, cerca de 30%, o 

valor percentual mais elevado nos diversos tecidos sócio urbanos em comparação, e mesmo da 

freguesia, e até do padrão sociológico da ocupação residencial nos tecidos urbanos antigos na 

cidade. Para o mesmo período os residentes na área da Colina do Castelo, era perto de 18%. 

Em síntese, na área do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes, embora no último decénio tivesse 

havido um declínio populacional, houve uma alteração na composição sociológica dos residentes, 

com a entrada de famílias mais jovens, mais escolarizadas e proprietárias das suas habitações. 

Encontra-se inserido num conjunto de tecidos residenciais, mais envelhecidos, como ocorre com o Bº 

de S. João a norte e o tecido da Estrada de Chelas a sudeste, e com uma população jovem mas com 
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várias fragilidades sociais nos quarteirões a oeste, no tecido de habitação social e cooperativa, com 

muito baixa escolaridade e, de certa forma em consequência, com taxas de desemprego mais 

elevadas. 

Ficha de Caraterização Sócio-Demográfica (Censos 2011): 
Indivíduos Residentes e Famílias Residentes 

 

Dinâmica da Ocupação Residencial – situação da população residente 

Indicador Plano 
Pormenor 

Calçada das 
Lajes 

Tecido Antigo 
Bº S. João 

Tecido Misto 
Est. Chelas 

Habitação 
Social e 

Cooperativa  

Freguesia 
Penha de 

França 

Total de Residentes  1.099 3.814 1.209 1.330 28.967 

Variação populacional 
2001-2011 

-18% -15,4% 39,8% 12,3% -6,1% 

Peso dos Residentes 
com menos de 14 anos  

10,7% 11,0% 9,9% 11,6% 11,4% 

Peso dos Residentes 
com mais de 65 anos  25,1% 26,7% 31,1% 21,1% 54,1% 

Variação entre 2001- 
2011 dos residentes 
com mais de 65 anos  

25,5% -23,2% 72,5% 86,1% -13,5% 

Peso dos Residentes a 
estudar 16,7% 15,2% 13,6% 15,6% 15,5% 

Fonte: INE Censos de 2001 e 2011 

Quadro 1 – Dinâmica da Ocupação Residencial – situação da população residente 
 

Escolaridade dos Residentes (valor em percentagem)  

Indicador Plano 
Pormenor 

Calçada das 
Lajes 

Tecido Antigo 
Bº S. João 

Tecido Misto 
Est. Chelas 

Habitação 
Social e 

Cooperativa  

Freguesia 
Penha de 

França 

Não sabe ler ou escrever 3,3 3,3 2,5 7,7 3,3 

1º Ciclo Básico 17,5 29,4 23,9 41,3 25,5 

2º Ciclo Básico 10,1 10,9 10,1 14,8 10,7 

3º Ciclo Básico 17,3 17,2 18,8 20,3 17,3 

Ensino Secundário 20,3 18,1 20,4 12,2 18,6 

Ensino Superior 30,1 19,8 23,3 3,5 23,3 

Variação dos residentes 
com o Ensino Superior 
entre 2001-2011 

10,7% 36,5% 134% 100% 68,7% 

Fonte: INE Censos de 2001 e 2011 

Quadro 2 – Escolaridade dos Residentes (valor em percentagem) 
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Indicadores do Dinamismo Populacional / Índices Demográficos (%) 

Indicador Plano Pormenor 
Calçada das Lajes 

Tecido 
Antigo Bº S. 

João 

Tecido 
Misto Est. 

Chelas 

Habitação 
Social e 

Cooperativa  

Freguesia 
Penha de 

França Com o 
quarteirão do 

Convento 

Sem o 
quarteirão do 

Convento  

Índice de Juventude3 42,8 50,6 41,3 31,9 54,8 44,2 

Índice de 
Envelhecimento 4 

233,9 197,4 242,0 313,3 182,5 226,5 

Índice de 
Dependência Juvenis 

16,7 17,1 17,7 16,8 17,2 18,2 

Índice de 
Dependência Idosos5 39,1 33,8 42,9 52,7 31,4 41,1 

Índice de 
Sustentabilidade 6 

2,6 3,0 2,3 1,9 3,2 2,4 

Taxa de Atividade7 42,1 44,1 43,6 42,3 45% 43,2 

Taxa de Emprego 8 46,4 48,9 48,0 46,4 40,8 44,9 

Taxa de Desemprego 4,9 4,9 6,5 5,7 10,0 7,7 

Taxa de Reforma 9 33,5 31,1 33,0 36,5 31,2 31,9 
Fonte: INE Censos de 2001 e 2011 

Quadro 3 – Indicadores do dinamismo populacional / Índices Demográficos (%) 
  

                                                           
3
 Leia-se: para cada 100 seniores (+65) residiam na Cç das Lajes (sem o convento) 50 juvenis, com menos de 14 anos. 

4 
Leia-se para cada 100 juvenis, residiam na Cç Lajes (sem o convento) 197 séniores. 

5 
Leia-se, para cada 100 residentes em idade ativa (15 a 65 anos), residiam na Cç Lajes 33 sénior. 

6
 O índice de sustentabilidade é o rácio entre a população em idade ativa (15-65) e a população com mais de 65 anos. No caso do PP Cç das 

Lajes pode dizer-se que em 2011 viviam 3 vezes mais pessoas em idade ativa por cada sénior com mais de 65 anos. 
7
 Leia-se: Na Cç das Lajes para cada 100 residentes 42 encontravam-se em idade ativa (15 – 64 anos).  

8 Leia-se na Cç das Lajes em 2011 para cada 100 residentes com 15 anos e mais 46 encontravam-se a trabalhar.  
9
 Leia-se: para cada 100 residentes com 15 anos e mais em 2011 na Cç Lajes 33 encontravam-se em situação de reforma.  
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Dinamismo das Famílias Residentes (valor em percentagem)  

Indicador Plano 
Pormenor 

Calçada das 
Lajes 

Tecido Antigo 
Bº S. João 

Tecido Misto 
Est. Chelas 

Habitação 
Social e 

Cooperativa  

Freguesia 
Penha de 

França 

Famílias que incluem 
pessoas com idade =/+ 
65 anos 

37,5% 41,09% 43,7% 42,01% 40,4% 

Famílias que incluem 
pessoas com idade até 
aos 14 anos 

17,3 16,92 15,8 21,10 18,0 

Famílias que incluem 
pessoas com 
desempregados  

8,5% 10,70 10,0 19,13 11,0 

Dimensão média da 
família 

2,20 10 2,10 2,14 2,59 2,14 

Fonte: INE Censos de 2001 e 2011 

Quadro 4 – Dinamismo das famílias residentes (valor em percentagem) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Leia-se, na Cç das Lajes em 2011 em média as famílias tinham 2,2 pessoas. 
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5.2. EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

A área de intervenção do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes inclui os seguintes equipamentos 

coletivos: 

 

 
Equipamentos coletivos 
existentes na área do PPCL: 
 
1.Uma Unidade de Saúde no 
complexo da Fundação Júlia 
Moreira – USF Monte Pedral; 
 
2.Uma creche e um Jardim-de-
infância (da Santa Casa da 
Misericórdia) no complexo da 
Fundação Júlia Moreira; 
 
3.As instalações da Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos 
do Cidadão Deficiente Mental 
(APPACDM), no complexo da 
Fundação Júlia Moreira; 
 
4.Um equipamento de 
recolhimento para a terceira 
idade – residência assistida 
(instalada no Convento de 
Santo-o-Novo), ao abrigo da 
gestão da Santa Casa da 
Misericórdia, conjugado com 
Residências Universitárias 
geridas pelo ISCTE-IUL, 
Instituto Universitário de Lisboa, 
incluindo Projetos de Vida;  
 
5.Igreja do Mosteiro de Santos-
o-Novo 
 
6.Igreja e Centro Paroquial de 
São Francisco de Assis, desde 
2002. 
   
7.Uma Unidade de Saúde na 
Avenida Afonso III – USF 
Oriente; 
  

Figura 55 – Extrato da Planta de Equipamentos Coletivos 
 

Importa também referir equipamentos que, embora fora da área de intervenção, com ela confinam 
designadamente: 

- A Escola Básica Integrada Patrício Prazeres, a sudoeste, no gaveto da Av. Mouzinho de Albuquerque 
com a Rua Matilde Rosa Araújo (Sede de Agrupamento), lecionando os 2º e 3º ciclos do ensino básico 
(8); 

- A escola Básica (EB1 JI) nº 15, Professor Oliveira Marques, na Calçada das Lajes a nascente da área 
do Plano, escola básica do 1º ciclo com jardim de infância, pertencente ao mesmo agrupamento (9); 
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- A escola Básica (EB1 JI), Rosa Lobato Faria, situada em área fronteira do outro lado da Av. Mouzinho 
de Albuquerque (10). 

- Não se encontra na proximidade da área o nível de ensino secundário; 

- Refere-se ainda o equipamento social e educativo da Casa Pia situado a nascente da área do Plano 
(11); 
 
- A piscina da freguesia da Penha de França, a mais próxima, localizada na Travessa do Calado, nº 12, 
encontra-se fechada, com obra em curso, prevendo-se que virá a ter gestão direta da Junta de 
Freguesia, não se encontrando excluída no entanto a possibilidade de futura concessão. Quer a 
distância a que se encontra quer o facto de estar encerrada evidenciam carência deste tipo de 
equipamento. 

- A oferta de instalações desportivas na freguesia da Penha de França localiza-se na quase totalidade 
em escolas ou clubes, sendo de acesso maioritariamente exclusivo ou condicionado, o que limita a 
sua utilização por utentes não envolvidos nestas organizações. 

- As instalações desportivas da EB Integrada Patrício Prazeres encontram-se subdimensionadas e com 
condições inadequadas para a utilização dos próprios alunos, pelo que o serviço à população em 
geral neste momento não se verifica (8). 

- Fronteiro à Escola EBI Patrício Prazeres, a sul, na Avenida Mouzinho de Albuquerque localiza-se o 
Parque de Jogos do Operário Futebol Clube de Lisboa, incluindo um campo de futebol de 11 e um 
outro pequeno campo descoberto, e restantes instalações a necessitarem de requalificação (15). 
 
- Pavilhão coberto Victor Varandas - Clube Futebol Varejense, localizado na Avenida Afonso III, nº 86,  
próximo do cemitério do Alto de São João, a funcionar com protocolo com a Junta de Freguesia (18). 

- Praticamente confinante a nascente encontra-se o importante Museu dos Azulejos (17) e a sul 
poente o Museu da Água (14). 
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6. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO URBANA 

6.1. EDIFICADO 

Na área do Plano, o edificado apresenta características diversas resultantes quer dos diferentes usos, 

quer das diferentes épocas em que foi construído.  

No núcleo histórico, ao longo da Calçada das Lajes e do Largo de Santos-o-Novo, estão as estruturas 

edificadas com construção mais antiga, com edifícios anteriores ao século XX, variando o seu estado 

de conservação entre mau, razoável e bom. O número de pisos dominante no núcleo histórico é 2 e o 

número máximo de pisos é 4.  

 
Figura 56 – Calçada das Lajes 

 

 
Figura 57 – Largo de Santos-o-Novo 

 
  

Posteriormente foram construídas a Rua Lopes e a Rua do Alto do Varejão, com alguns edifícios 

anteriores a 1910. Na Rua Lopes alguns dos edifícios antigos ainda se mantêm, embora em mau e 

razoável estado de conservação. E no gaveto que torneja para a Rua do Alto do Varejão, foi 

construído, nos anos 1960-70, um conjunto de 2 edifícios com 4 pisos, a necessitar de obras de 

conservação. 
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Figura 58 – Variações do número de pisos dos edifícios existentes 

 

 

 

Figura 59 – Rua Lopes 

 

Figura 60 – Edifício de Gaveto 
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Na Rua do Alto do Varejão, os edifícios primitivos foram na sua maioria substituídos por edifícios 

mais recentes (anos 60 a 80) e os poucos antigos que ainda se mantêm, na área do Plano, são 

pequenas construções sem interesse arquitetónico e em mau estado de conservação. 

 
Figura 61 – Rua Alto do Varejão – Edifícios mais recentes 

 

 
Figura 62 – Rua Alto do Varejão – Construções antigas 

 

No interior do quarteirão delimitado pelas ruas Lopes e Alto do Varejão foi construída, em finais dos 

anos 90, a Igreja de S. Francisco de Assis. 

  
Figura 63 – Igreja de S. Francisco de Assis 

Nos anos 40-50 foram construídos edifícios ao longo da Rua Adolfo Coelho, junto ao Bairro Lopes, a 

norte da área do Plano designadamente, o edifício da antiga fundação Júlia Moreira e um conjunto 

de edifícios habitacionais com 4 pisos, com comércio no piso térreo. Estes edifícios habitacionais 

tornejam para a Avenida Afonso III, sendo o seu estado de conservação razoável e bom.  
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Figura 64 – Fundação Júlia Moreira 

 

Figura 65 - Edifícios na Rua Brancamp Freire 

Descendo a Avenida Afonso III, surgem edifícios habitacionais com comércio no piso térreo, mais 

recentes (anos 60-70), com 6 pisos e em razoável a bom estado de conservação. Posteriormente 

(anos 80-90) foram construídos edifícios de maior altura: um edifício de 15 pisos (edifício “Tágide”) e 

3 edifícios, com 16, 7 e 9 pisos, estes últimos recuados relativamente a esta avenida, com acesso a 

partir de impasse com ligação à Av. Afonso III. 

 

Figura 66 – As torres de 15 e 16 pisos 

 

Figura 67 – Os edifícios de 7 e 9 pisos 

Continuando a descer a Avenida Afonso III, a altura dos edifícios de habitação construídos nos anos 

60-70, com comércio e serviços no piso térreo, varia entre os 7 e os 11 pisos. O seu estado de 

conservação pode ser considerado de razoável a bom. O mesmo se verifica na Praceta Dr. Ernesto 

Roma, a tardoz, onde se situa um edifício habitacional de construção mais recente (anos 90), com 9 

pisos. 
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Figura 68 - Avenida Afonso III 

 

Figura 69 – Edifício mais recente na praceta Dr. Ernesto Roma 

 

Mais a sul, o Baluarte de Santa Apolónia apresenta-se em muito mau estado de conservação e 

abandono, tendo sido construída dentro dos seus limites, nos anos 80, uma torre habitacional com 

14 pisos (edifício “Concorde”). Ao longo da Calçada das Lajes, embora parcialmente já demolido, 

existe ainda parte do muro que delimitava o espaço envolvente do Baluarte. 

 
Figura 70 – Baluarte de Santa Apolónia 

 
Figura 71 – O muro junto à Calçada das Lajes 

Entroncando com a Avenida Mouzinho de Albuquerque, a Rua Matilde Rosa Araújo apresenta outro 

uso, conferido pela Escola Básica Integrada Patrício Prazeres, situada fora da área do Plano, que se 

encontra em razoável estado de conservação. 
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Figura 72 – Rua Matilde Rosa Araújo 

Pode portanto constatar-se que a área de intervenção do Plano apresenta uma morfologia urbana 

muito diversificada. Ao contrário do Bairro Lopes, confinante com a área de intervenção – que foi 

projetado nos anos 30 do século XX, cuja malha urbana apresenta um traçado ortogonal, com 

quarteirões bem definidos – na área do Plano a malha urbana existente, mais antiga, foi sendo 

definida ao longo do tempo através da construção de edifícios ao longo dos arruamentos existentes, 

que delimitavam antigas quintas e garantiam a acessibilidade ao núcleo histórico onde se situa o 

mosteiro de Santos-o-Novo. Estas ruas foram a Calçada das Lajes, a Rua Alto do Varejão e a Rua 

Lopes, todas relativamente estreitas, não permitindo a construção de edifícios altos. Só 

posteriormente, com a abertura das Avenidas Afonso III e Mouzinho de Albuquerque, mais largas, foi 

possível a construção de edifícios de maior altura. 

 

Figura 73 – Estado de conservação do edificado 
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7. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE 

7.1. HIERARQUIA DA REDE VIÁRIA 

Em termos de hierarquia da rede viária (Erro! A origem da referência não foi encontrada.74), a área 

do Plano é constituída exclusivamente por vias do 4º nível (rede de distribuição local) – vias 

estruturantes ao nível do bairro e que asseguram ligações de proximidade11 - e por vias do 5º nível 

(rede de acesso local) – que garantem o acesso ao nível do bairro12. No entanto, o topo sul da área 

do Plano é ladeado pela Avenida Mouzinho de Albuquerque, assinalada no PDM como uma via do 2º 

nível hierárquico (rede de distribuição principal), através da qual é assegurada a distribuição de 

fluxos de tráfego mais intensos). Por sua vez, a área a norte do Plano é circunscrita pela Rua Adolfo 

Coelho e pela Avenida Afonso III, que atualmente desempenha funções de distribuição de 

proximidade, bem como o encaminhamento de tráfego para as vias de nível superior. O limite a 

oeste é constituído pela Rua Matilde Rosa Araújo, pela Rua do Alto do Varejão e pela Rua Lopes. 

Finalmente, a este, os limites do Plano coincidem com os seguintes arruamentos: Rua do Forte de 

Santa Apolónia (Figura 79) e Calçada das Lajes (Figura 80). 

Importa ainda referir que, procurando alíviar a carga de tráfego na Baixa de Lisboa, o PDM prevê a 

“criação de condições de bom funcionamento de vias transversais ao longo do tecido urbano 

localizado mais próximo do centro histórico”. Neste contexto, definiu-se um eixo transversal 

(diagonal nascente/ poente) que se materializa a partir da melhoria das condições de circulação em 

determinadas artérias já existentes (entre as quais se encontra precisamente o extremo sul da 

Avenida Mouzinho de Albuquerque), “complementadas pela construção de algumas infraestruturas 

rodoviárias de apoio (como é exemplo a execução de um túnel sob a Colina da Penha de França)”. No 

entanto, até à consolidação da “diagonal nascente/ poente”, a distribuição do tráfego que circula no 

extremo sul da Avenida Mouzinho de Albuquerque (próximo da área do Plano) é efectuada pela 

continuação dessa mesma Avenida para norte, até à Praça Paiva Couceiro. 

A norte da zona do Plano, está ainda prevista no PDM a reconstrução da Rua Gualdim Pais com um 

perfil de duas vias por sentido desde a Avenida Infante D. Henrique até à Avenida Afonso Costa junto 

às Olaias13 . Esta via completa a transversal da Avenida de Berna (1ª “circular” interna) e constitui um 

                                                           
11 

Composta por vias estruturantes ao nível do bairro, com alguma capacidade de escoamento, mas onde o peão tem maior importância. 
12 

Assegura o acesso rodoviário ao edificado, devendo reunir condições privilegiadas para a circulação pedonal. 
13 

Atualmente a Av. Marechal Francisco da Costa Gomes termina na proximidade da ETAR de Chelas. 
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elemento importante para a conclusão da rede de distribuição principal da cidade. 

 

Figura 74 – Extrato da planta de acessibilidades e transportes do PDM 
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Figura 75 – Rua Adolfo Coelho 
 

  
 

Figura 76 – Av. Afonso III 
 

  
 

Figura 77 – Alto do Varejão 
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Figura 78 – Rua Lopes 
 

  
 

Figura 79 – Rua do Forte de Santa Apolónia 
 

  

 

Figura 80 – Calçada das Lajes 
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Ao nível das acessibilidades internas na zona do Plano, a Calçada das Lajes é o principal arruamento 

de acesso rodoviário ao edificado, complementado pela Travessa do Alto do Varrejão e o Largo de 

Santos-o-Novo. 

  
 

Figura 81 – Largo de Santos-o-Novo 

No que respeita aos volumes de tráfego na zona do Plano, contagens de 2015 evidenciam que não 

existem problemas de congestionamento em ambas as horas de ponta (HPM e HPT) em nenhuma 

das vias, nem mesmo nas de nível hierárquico superior. Tal significa que os volumes observados são 

compatíveis com a capacidade das vias, resultando em tempos de espera e níveis de serviço 

satisfatórios. Na Avenida Afonso III o tráfego é mais intenso na HPM em ambos os sentidos, 

enquanto que na Avenida Mouzinho de Albuquerque verifica-se precisamente o oposto no sentido 

ascendente, ou seja, o tráfego é mais intenso na HPT.  
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Figura 82 – Volumes de tráfego na zona envolvente ao Plano na hora de ponta da manhã (HPM)14 

Fonte: CML, TIS.pt, 2015 

 

 
Figura 83 – Volumes de tráfego na zona envolvente ao Plano na hora de ponta da tarde (HPT) 15 

Fonte: CML, TIS.pt, 2015 

 

                                                           
14 Estimativas obtidas por modelação matemática do tráfego rodoviário (efetuada com recurso ao software VISUM) e com base em 
contagens efetuadas em Março de 2015. 
15 Estimativas obtidas por modelação matemática do tráfego rodoviário (efetuada com recurso ao software VISUM) e com base em 
contagens efetuadas em Março de 2015. 
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7.2. ESTACIONAMENTO 

No que concerne ao estacionamento verifica-se que, na área do Plano, existem aproximadamente  

 
Arruamento Oferta (n.º de lugares) Estacionamento Ilegal 

Av. Mouzinho de Albuquerque 18 Não 
Rua Matilde Rosa Araújo 62 Não 
Alto Varejão 18 Sim 
Praçeta Alto Varejão 5 Sim 
Rua Lopes 89 Não 
Rua Adolfo Coelho 70 Sim 
Av Afonso III 87 Sim 
Rua Forte de Santa Apolónia 58 Não 
Calçada das Lajes 131 Parcialmente 
Praça Dr. Ernesto Roma 18 Sim 
Calçada Cruz da Pedra 0 Não 
Largo Santos-o-Novo 22 Sim 
Pátio Comendadeiras de Santos 15 Não 

TOTAL 593  

Quadro 5 – Estimativa da oferta de estacionamento na via pública16 
Fonte: CML, 2015 

600 lugares de estacionamento público à superficie ao longo dos vários arruamentos existentes (5 e 

Figura 84). Importa referir que estes lugares (à superfície) na sua maioria não são tarifados uma vez 

que a EMEL ainda não cobre a totalidade desta zona da cidade.  

 
 

                                                           
16

 Levantamentos efetuados durante o período diurno em dois dias úteis (entre Fevereiro e Julho de 2015). Inclui lugares em ambos os 
lados da via (com exceção da Av. Mouzinho de Albuquerque). O número de lugares de estacionamento na via foi estimado tendo em 
consideração as regras do Código da Estrada e um comprimento de 5 metros por lugar (inclui lugares para operações de cargas e descargas 
e reservados a deficientes e exclui a oferta no interior do recinto da Fundação Júlia Moreira). 
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Figura 84 – Oferta de estacionamento (n.º de lugares) na via pública 

Fonte: CML, 2015 

Para além de algumas situações pontuais de estacionamento ilegal observadas em determinados 

locais da zona do Plano – por norma na proximidade imediata de alguns estabelecimentos de 

atividades económicas (Figura 85) – não existem indícios de que esta zona tenha défice de oferta de 

estacionamento para residentes, durante o período diurno. 
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Figura 85 – Existência de estacionamento ilegal na via pública 

Fonte: CML, 2015 

No entanto, verifica-se que, em alguns dos troços da Calçada das Lajes, existem situações de 

estacionamento ilegal que, aparentemente, não estão associadas a atividades económicas mas antes 

à falta de espaço neste arruamento para o estacionamento de residentes (Figura 86). Esta situação é 

agravada na zona histórica mais a sul onde existe pouca oferta de estacionamento no interior das 

parcelas. 

        

Figura 86 – Estacionamento ilegal na via pública 
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No que respeita à oferta de estacionamento em estruturas edificadas observa-se que existe um total 

de aproximadamente 215 lugares em garagens residenciais17 (Figura 87). Embora não seja possível 

apresentar com detalhe a distribuição desta oferta, verifica-se que as subsecções estatísticas a sul os 

alojamentos residenciais praticamente não possuem estacionamento associado a usos residenciais. 

 
Figura 87 – Oferta de estacionamento (n.º de lugares) associada a usos residenciais 

Fonte: INE, 2011 

Finalmente, dentro da zona do Plano não existem parques de estacionamento público em estruturas 

edificadas. Os parques mais próximos localizam-se na Parada do Alto de São João, em Xabregas 

(LIDL), na Avenida Infante D. Henrique e em Santa Apolónia (Quadro 6). 

 

 

  

                                                           
17 

Fonte: Censos, 2011 (nota metodológica: inclui lugares associados a usos residenciais designadamente a alojamentos clássicos ocupados 

como residência habitual). 
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Designação Capacidade Tarifado Avenças 

Parada do Alto de São João 120 Não - 
LIDL (Xabregas) 168 Sim nd18 
Infante D. Henrique 150 Não - 
Santa Apolónia 280 Sim Sim 

Quadro 6 – Características dos parques de estacionamento na proximidade  
Fonte: ANEPE, 2010 

Em suma, na zona do Plano existe um total de cerca de 800 lugares de estacionamento, sendo que 

cerca de 75% desta oferta encontra-se à superfície e é de acesso público e não tarifada, enquanto 

que os restantes 25% dos lugares são em estruturas de acesso privado e para usos residenciais. Não 

foram contemplados outros tipos de oferta tais como em estruturas associada a outros usos ou à 

superfície de acesso privado (mas julga-se que qualquer uma destas categorias terá pouca expressão 

dentro da zona do Plano). Assim, embora existam algumas situações pontuais de estacionamento 

ilegal, esta zona não aparenta ter problemas graves de estacionamento para residentes, atenta 

nomeadamente a existência sistemática de lugares de estacionamento público livres, à superficie, 

em arruamentos próximos. Os principais problemas relacionados com estacionamento na zona do 

Plano dizem respeito à falta de ordenamento do mesmo – designadamente devido à inexistência de 

recortes ou marcações (com especial enfoque na Calçada das Lajes) - e à falta de reserva de lugares 

para estacionamento de curta duração destinado aos visitantes dos estabelecimentos de atividades 

económicas. 

7.3. REDE DE TRANSPORTES COLECTIVOS 

No que respeita à rede de transportes públicos, a área de intervenção do Plano não é atravessada 

nem pela rede da REFER e nem pela rede do Metropolitano de Lisboa, não estando previsto o 

prolongamento destas redes para esta zona da cidade. No caso da REFER, a estação mais próxima é a 

estação de comboios de Santa Apolónia (a cerca de 900 metros de distância euclidiana dos limites do 

Plano, classificada no PDM como interface do 3º nível) com ligações diretas às linhas de Sintra, Norte 

e Azambuja e serviços de alfa pendular, intercidades, regional e intergional e urbanos. No caso da 

rede do Metropolitano, as estações mais próximas são as estações de Santa Apolónia (linha azul) e 

de Arroios (na linha verde).  

                                                           
18 Não disponível. 
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Figura 88 – Representação esquemática da rede de transportes coletivos de 1º nível, localizando a Estação de Santa 
Apolónia (e respetivo raio de influência de 400m), rede do Metropolitano mais próxima (linhas azul e verde) e percursos 

da Carris a amarelo. 

O atual PDM da cidade de Lisboa introduz a possibilidade de um 2º nível hierarquico que consiste 

num nível intermédio complementar aos modos pesados e aos autocarros convencionais da Carris. 

No essencial, correspondem a linhas de transporte coletivo em sítio próprio operadas por eléctricos 

ou autocarros convencionais em serviço expresso. Este nível também não se encontra na área.  

Finalmente, em relação à rede do 3º nível hierárquico (rede operada pela Carris) não existem 

carreiras com terminal dentro desta área. No entanto, existem várias carreiras que circulam junto 

aos limites da área do Plano, designadamente: 37B em circuito circular e de proximidade nos dois 
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sentidos; 706; 718; 742; 759 e também a carreira noturna 210. Um pouco mais distantes, na Av. 

Infante Dom Henrique, encontram-se também as carreiras 728 e 794.  

 

Figura 89 – Representação esquemática dos percursos e paragens das carreiras da Carris 

No Quadro seguinte apresentam-se as carreiras que servem a área do Plano a partir dos arruamentos 

que o limitam: 

Via Carreira Partidas e Destinos 

Av. Afonso II 718 IEL – Estação Roma Areeiro 

Av. Afonso II 742 Bairro da Madre de Deus – Pólo Universitário da Ajuda 

Av. Afonso II 37B Carreira de Bairro circular, Cruz da Pedra – Cruz da Pedra 

Av. Mouzinho de Albuquerque 37B Carreira de Bairro circular, Cruz da Pedra – Cruz da Pedra 

Av. Mouzinho de Albuquerque 706 Cais do Sodré – Estação de Santa Apolónia 

Calçada da Cruz da Pedra 210 Cais do Sodré – Prior Velho 

Calçada da Cruz da Pedra 759 Restauradores – Estação do Oriente 

Quadro 7 – Carreiras da Carris nos arruamentos limítrofes da área do Plano 
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Esta é, portanto, uma zona na qual a oferta de transportes colectivos é pouco competitiva com o 

transporte individual, mormente pela necessidade (muito penalizadora) de efectuar pelo menos um 

transbordo para diversos pares origem-destino na cidade. Tal desvantagem resulta da inexistência de 

oferta de transporte colectivo do 1º e 2º níveis hierárquicos e é agravada pelos elevados intervalos 

entre passagens das carreiras da Carris em funcionamento na zona do Plano (chegando a alcançar 

valores na ordem dos 40 minutos em determinadas alturas do dia). 

Neste contexto, na elaboração de projetos de alteração da rede viária ou com incidência no espaço 

público considera-se indicado para a área do Plano a criação de “pontos intermodais” para a troca 

entre o modo de transporte coletivo e ciclável de forma articulada e segura, que deverão garantir 

uma distância de 400m a pé a todos os pontos do bairro. 

7.4. REDE DE MOBILIDADE SUAVE 

Ao nível da rede de mobilidade suave, não existem, nem estão previstas, quaisquer pistas cicláveis 

dentro da área do Plano. Em termos de rede pedonal, o PDM prevê na Planta de Programação e 

Execução, alguns percursos pedonais estruturantes entre os quais a Avenida Afonso III. 

Considerando o exposto no ponto anterior, recomenda-se que na área do Plano seja priorizada a 

mobilidade sustentável, designadamente o modo pedonal, seguido do modo ciclável, seguido e 

complementado pelo modo transporte coletivo público, a logística, o transporte partilhado e por 

último o transporte privado motorizado.  

 

Figura 90 – Pirâmide Invertido da Mobilidade - Modos mais universais e sustentáveis a priorizar e dar mais espaço em 
cima; Modos menos universais e menos sustentáveis a desencorajar e dar menos espaço em baixo. (PMUS Burgos, 2018, 

baseado nas recomendações para a elaboração de um PMUS, Comissão Europeia) 
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Os percursos ou áreas urbanas com aptidão para as deslocações a pé ou de bicicleta deverão ser 

“amigáveis”. Os espaços a criar devem garantir a segurança no espaço público, em geral, e nos 

atravessamentos rodoviários, em particular. Deverão ser atrativos, acessíveis, respeitando o espaço 

necessário para cada modo ou para a respetiva partilha, interrelacionados e conectados, legiveis de 

forma intuitiva e confortáveis (qualidade do espaço, ruído, poluição do ar). 

As “linhas de desejo” dos peões deverão ser consideradas e salvaguardadas ou redirecionadas. 

Relativamente à rede ciclável considera-se desejável a sua implementação na área do Plano em 

canais dedicados  ou partilhados. Neste último caso deverá ser considerada a integração de medidas 

de acalmia de tráfego, devendo a geometria viária ser compatível com a sua utilização em bicicleta. 

Para um correto funcionamento da rede deverão ser previstos estacionamento para bicicletas de 

acordo com os usos a prever para a área e estações para bicicletas partilhadas junto aos polos 

geradores de deslocações. 

8. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS  

Atualmente o sistema de recolha de resíduos indiferenciados em utilização na área de intervenção 

do Plano de Pormenor, é o designado de remoção porta-a-porta (p-a-p) complementado por um 

sistema de ecopontos e ecoilhas subterrâneas para as frações de vidro papel e embalagens e pilhas. 

Existe ainda a remoção porta-a-porta em entidades, incluindo, para além das fileiras habituais, a 

remoção de resíduos orgânicos, sistemas representados na Figura 91. 

Relativamente aos óleos alimentares usados (OAU), existem na zona 43 locais de receção, postos de 

limpeza, mercados e Juntas de Freguesia;  

Relativamente à recolha de pilhas, quase todos os ecopontos e vidrões dispõem de pilhões acoplados 

para a sua deposição. 

Desde 2018, verificou-se o reforço da capacidade instalada para a remoção seletiva com a instalação 

de ecoilhas subterrâneas, quatro nos limites do Plano de Pormenor em apreço e mais duas unidades 

nas imediações, num total de seis locais. 
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Embora o sistema a curto prazo passe a ser porta-a-porta com recolha de seletivas, estes 

equipamentos enterrados constituem um sistema de reforço ao porta-a-porta. 

Importa referir que na Avenida Afonso III foram instalados dois vidrões, com vista ao reforço da 

acessibilidade ao serviço de recolha seletiva, de acordo com as exigências definidas pela ERSAR – 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, em matéria de acessibilidade ao serviço de 

recolha, bem como ao cumprimento das exigentes metas europeias para a reciclagem de resíduos. 
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Figura 91 – Sistemas de recolha de resíduos 
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C. PROPOSTA 

9. OBJECTIVOS DO PLANO 

O Plano de Pormenor da Calçada das Lajes concretiza em detalhe uma proposta de ocupação para o 

local de acordo com a estratégia de desenvolvimento territorial municipal definida no Plano Diretor 

Municipal, tendo como principais objetivos: 

a) Melhorar a qualidade urbana através da disponibilização de espaços públicos de utilização 

coletiva, da dotação de áreas para equipamentos de proximidade e da reorganização dos 

traçados viários, incluindo a requalificação de arruamentos existentes e a abertura de novos 

arruamentos bem como o reordenamento do estacionamento público; 

b) Promover a articulação entre as diferentes malhas urbanas, de génese e morfologia 

diferenciadas, através da definição de regras que disciplinem a integração dos novos edifícios 

na paisagem e assegurem a adequada transição de volumetrias; 

c) Promover o incremento e a reabilitação da função residencial; 

d) Promover a requalificação da área histórica, nomeadamente através da conservação e 

valorização dos bens que integram a estrutura patrimonial municipal e da preservação da 

identidade e memória das (antigas) quintas; 

e) Promover a continuidade da estrutura ecológica e aprofundar a estrutura verde de 

proximidade, através da criação de três jardins públicos situados junto ao Convento de 

Santos–o-Novo, ao Forte de Santa Apolónia e no interior do quarteirão a sul da Igreja de São 

Francisco de Assis, estendendo-se até à Avenida Afonso III; 

f) Salvaguardar e valorizar as relações visuais que se estabelecem, devido à fisiografia da 

cidade, entre os espaços públicos e os elementos característicos da paisagem urbana; 

g) Localizar equipamentos coletivos, numa lógica de programação ao nível da freguesia, de 

forma a colmatar e completar a rede atualmente existente. 

10. QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

No âmbito do presente procedimento, justifica-se a parcial requalificação do solo urbano, resultado 

da adequação do zonamento à escala do Plano de Pormenor e às condições da área territorial. 

Efetivamente, com base na disciplina e nos fundamentos consagrados no PDM, jutifica-se que toda a 

zona central do Plano seja qualificada como “Espaço Central e Habitancioal a Consolidar”, incluindo 
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edificios isolados e pequenas frentes urbanas já existentes. Esta opção justifica-se atenta a 

necessidade de uma solução de conjunto que reestruture aquele terrítório e o dote das necessárias 

infra-estruturas urbanísticas o que implica, designadamente, a abertura de novos arruamentos 

destinados a servir não só as novas edificações mas também os edifícios preexistentes. Por outro 

lado, tendo em consideração o grau de urbanização do solo e o grau de consolidação 

morfotipológica, a frente urbana da Rua Lopes foi reclassificada como “Espaço Consolidado”. 

Alarga-se igualmente, à escala do Plano, a área destinada a Espaços Verdes de Recreio e Produção a 

Consolidar, a poente, ajustando os seus limites à área do Espaço de Uso Especial de Equipamento 

Consolidado no qual se localiza a Igreja de São Francisco de Assis. 

11. DESCRIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO MODELO URBANO 

11.1. ESPAÇO A CONSOLIDAR 

11.1.1. UNIDADE(S) DE EXECUÇÃO 

A execução do Plano deverá ser implementada através da delimitação de uma ou mais Unidades de 

Execução e celebração dos respetivos contratos de urbanização. 

Na área do Plano são delimitadas, como referência para faseamento das operações urbanísticas, 

duas Unidades Espaciais (UE) – que abrangem os Espaços Centrais e Habitacionais a Consolidar, 

Espaços Verdes de Recreio e Produção a Consolidar, Espaços de Uso Especial de Equipamentos 

Consolidados e arruamentos a reperfilar – para as quais se preconizam operações de transformação 

fundiária relevantes, que terão por efeito a constituição de sete novos lotes destinados à edificação 

urbana e à cedência de áreas para espaços verdes e de utilização coletiva, equipamentos públicos e 

infra-estruturas, nomeadamente para a abertura de novos arruamentos e reperfilamento de 

arruamentos existentes.  

 A primeira área (Unidade Espacial 1) é delimitada pela Rua do Alto do Varejão e pelas 

traseiras dos edifícios com frente para a Rua Lopes, e integra o interior do quarteirão onde se 

situa a Igreja de S. Francisco de Assis (antiga Quinta do Coxo). Nesta área é proposta a 

constituição de três novos lotes destinados à edificação urbana (E1 e 2, E3 e E4) e a cedência 

de uma parcela para a construção de equipamento (E8) e, ainda, a cedência do interior do 

quarteirão para espaço verde público.  
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 A segunda área (Unidade Espacial 2) abrange os terrenos necessários à abertura de dois 

novos arruamentos (um, no prolongamento da Rua Matilde Rosa Araújo, que estabelecerá a 

ligação entre as avenidas Mouzinho de Albuquerque e Afonso III; e outro na continuidade da 

Calçada das Lajes) e prevê a constituição de três novos lotes destinados à edificação urbana 

(E5, E5.1 e E6) e, ainda, a cedência de uma área para a criação de um novo jardim público, 

confinante com a Avenida Afonso III, que anuncia o espaço verde público que se pretende 

criar no interior da UE1. 

O Lote E1 e 2 é constituído por dois blocos habitacionais sobre garagem comum. 

Prevê-se a possibilidade de constituição do Lote E5 (incluindo a área destinada ao Lote E5.1) como 

um único lote, caso se pretenda desenvolver aí uma construção com cave única ou dois lotes 

distintos (E5 e E5.1), de forma a permitir individualizar diferentes usos. 

Sem prejuizo das regras aplicáveis aos espaços consolidados, fora das Unidades Espaciais apenas se 

prevê a constituição de mais um lote destinado à construção de um novo edificío na atual Quinta do 

Roma (Lote E7). De resto, os novos edificios previstos concentram-se nas Unidades Espaciais 

estando-lhes associada a criação e o reforço das infraestruturas e, ainda, conforme já referido, a 

criação de novos espaços públicos destinados a servir a população local. 

Assim, no total, o Plano prevê a constituição de oito novos lotes, sete dos quais dentro das Unidades 

Espaciais. 

11.1.2. PARÂMETROS DE EDIFICABILIDADE 

Nos espaços a consolidar, propõe-se o remate da malha urbana através da construção de novos 

edifícios devidamente inseridos na paisagem urbana no que respeita aos alinhamentos e volumetrias 

propostos, estabelecendo uma adequada transição e articulação formal e funcional com o espaço 

consolidado pré-existente contíguo.  

A construção dos novos edificios implica nomeadamente, na Rua do Alto do Varejão, a demolição e 

susbtituição de edifícios pré-existentes, de pequenas dimensões e sem qualquer qualidade 

arquitectónica ou ocupação significativa. Tendo em consideração a largura desse arruamento e a 

manutenção das construções do seu lado sul prevista na alteração ao Plano de Urbanização do Vale 

de Santo António (PUVSA – em alteração), propõe-se a construção de edifícios com um máximo de 3 

ou 4 pisos, na continuidade dos edificios já existentes, com possibilidade de um piso recuado. 
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Observações: - O Lote E1e2 é constituído por dois blocos sobre garagem. Os Lotes E5 e E5.1 constituem dois lotes independentes que 
poderão ser anexados. O Lote E7, com 1000m2, localiza-se em espaço consolidado e fora dos limites da Unidade de Execução e provém da 
parcela original nº 23. O Lote E8, com 1458m2, destina-se a equipamento de utilização coletiva e provém da parcela original nº 1. 
- As áreas do Quadro foram medidas em planta, pelo que deverão ser consideradas como aproximadas. 
 

Quadro 9 – Proveniência Identificação das novas parcelas/lotes resultantes das operações de transformação fundiária a 
realizar na Unidade de Execução 

 

O modelo urbano consagrado no Plano beneficia da possibilidade de majoração do índice de 

edificabilidade, estabelecida no Plano Diretor Municipal para os Espaços Centrais e Habitacionais a 

Consolidar. O índice considerado no PPCL é 1,4 sem prejuízo do incremento de superfície de 

pavimento justificado pelo acréscimo às cedências para espaços verdes públicos. 

Globalmente, à área contabilizada na categoria de Espaços Centrais e Habitacionais a Consolidar, foi 

aplicado o índice de edificabilidade de 1,4. Foi ainda adicionado a este valor, o incremento de 

superfície de pavimento referido, justificado pelo acréscimo às cedências para espaços verdes 

públicos (aspeto desenvolvido no ponto 11.1.4). 

Identificação 
das parcelas originais

Área 
das parcelas originais 

(m2)

1 23,10

2 e 3 430,60

4 79,90

5 60,80

6 27,60

1 132,70

6 43,30

7 105,50

10 200,30

11

12

13

1 917,80

40 9,10

E5 16 1772,60 1772,60 7287

16 258,30

17 109,60

E6 15 700,20 700,20 3687

4962,60 4962,60 18802

974

1737

Identificação 
das novas 

parcelas/ lotes

Área das 
novas 

parcelas/ lotes 

(m2)

Superficie de 
pavimento 

(m2)

Proveniência (parcelas originais)

Total

622,00E1 e 2

E3 1573573,00

91,20

E4 926,90 2313

E5.1 367,90

1231
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As áreas que, à data de entrada em vigor do Plano, já integram o domínio público ou têm utilização 

pública, neste caso as áreas dos arruamentos existentes propriedade da CML e a área do arruamento 

de acesso nascente à Igreja de São Francisco de Assis, não são consideradas para efeitos do cálculo 

da superfície de pavimento. 

Nos Espaços Centrais e Habitacionais a Consolidar prevê-se um acréscimo de aproximadamente 

18.800 m2 de superfície de pavimento, não se contabilizando para este efeito a área de construção 

destinada a equipamento do Lote E8, estimada em 1.560 m2 uma vez que nos termos do artigo 4.º do 

Regulamento do PDM, para o cálculo da superfície de pavimento não são consideradas as áreas 

destinadas a equipamentos públicos. 

Deve considerar-se que a área destinada a um grande jardim público a obter através de cedências 

obrigatórias de toda a operação, se localiza na UE1, na parcela original nº1. De facto é nesta parcela 

que se concretiza a quase totalidade das cedências obrigatórias exigidas pelo PDM; área sobre a qual, 

na sua maioria, não se obtém edificabilidade, aspeto que necessita de ser equilibrado. 

 Assim, e resumidamente, na área do Plano a 12.970,4 m2 de Espaço Central e Habitacional a 

Consolidar foi aplicado o índice de edificabilidade de 1,4 que resulta numa superfície total de 

pavimento abstrata de 18.159 m2, a que se somam 643 m2 resultantes de acréscimo às cedências 

para espaços verdes públicos proveniente da parcela original nº1 (aspeto desenvolvido no ponto 

11.1.4), perfazendo um total de cerca de 18.800 m2. 

De forma a que os direitos de edificabilidade sejam iguais para todos os proprietários e, do mesmo 

modo, nenhum proprietário fique prejudicado relativamente ao cumprimento de cedências 

obrigatórias para espaços verdes públicos, no Programa de Execução e Plano de Financiamento 

apresenta-se a respetiva fórmula de distribuição de encargos e benefícios. 

Assim, o Programa referido propõe um modelo de perequação de edificabilidade, perequação de 

custos, incremento de superfície de pavimento (justificado pelo acréscimo às cedências para espaços 

verdes públicos) e perequação de cedências. 
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Figura 92 – Modelo de ocupação proposto para a Unidade Espacial 1 (3 lotes para construção privada – E 1e2, E3 e E4, um 
lote para equipamento público – E8 e definição do Lote da Igreja de São Francisco de Assis) 
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Figura 93 – Modelo de ocupação proposto para a Unidade Espacial 2 (3 lotes para construção privada – E 5, E5.1 e E6) 
 

/'- . ' 
(·) 



Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 
 

 
Câmara Municipal de Lisboa 115 
DMU | DPU | Divisão de Planeamento Territorial 

abril 2021 

 
Nota: Admite-se, no Lote E5, o alinhamento de parte da altura da fachada do novo edifício com a fachada do edifício confinante, sito na 
Calçada das Lajes, n.º 61 (bloco sul, de 7 pisos) desde que seja respeitada a superfície máxima de pavimento admitida. O edifício a construir 
no Lote E5.1 deverá respeitar o alinhamento de pisos pelo edifício sito na Praceta do Alto do Varejão, 1-1D. 

Quadro 10 – Quadro Sinótico 

11.1.3. USOS 

Nos Espaços Centrais e Habitacionais a Consolidar privilegia-se o uso dominante habitacional e 

admitem-se outros usos compatíveis com aquele uso, que deverão no mínimo representar 20% da 

superfície de pavimento, nomeadamente os usos de serviços, comércio, turismo, equipamento, 

indústria compatível e micrologistica. 

Estas percentagens permitem que os pisos térreos dos novos edifícios sejam afetos a usos distintos 

do uso habitacional, nomeadamente para comércio e serviços, e salvaguarda uma área suplementar 

de superfície de pavimento passível de ser afeta a estes usos. 

Embora maioritariamente destinada à habitação, no âmbito da ponderação da Discussão Pública foi 

superiormente aprovada a inclusão de um regime de flexibilidade de usos caso a construção se 

venha a destinar a equipamento de saúde ou a lar/residência assistida. 

Os Termos de Referência do Plano (2010) definem o objetivo de garantir que 25% dos fogos, na área 

do Plano, sejam destinados a “habitação de renda assistida”. Não se afasta essa possibilidade no 

entanto, à data da elaboração deste Relatório, ela não deverá ser imposta aos promotores por 

ausência de norma habilitante.  

Acresce que a revisão em curso do Plano de Urbanização do Vale de Santo António, confinante com a 

área do presente Plano imediatamente a Sul, prevê uma grande percentagem de fogos destinada ao 

E1 E2 E3 E4 E8 Eq. Publ. E5 E5.1 E6 E7
Área do Lote (m2) 573 927 1458 1773 368 700 1000
Área por piso em cave / 
estacionamento (m2)

573 752 1140 1681 368 700 760

Piso 0
Área de implantação (m2)

257 257 361 752 780 1681 193 537 632

Piso 1 (m2) 257 257 361 512 780 934,30 193 450 632

Piso 2 (m2) 257 257 361 294 - 934,30 193 450 -

Piso 3 (m2) 257 - 214 294 - 934,30 193 450 -

Piso 4 (m2) - - - 294 - 934,30 193 450 -

Piso 5 (m2) - - - - - 934,30 193 450 -

Piso 6 (m2) - - - - - 934,30 193 450 -

Piso 7 (m2) - - - - - - 193 450 -

Piso 8 (m2) - - - - - - 193 - -
Área do piso recuado (m2) 
ou sótão (E7)

203 203 276 167 - - - - 316

Número máximo de pisos 4P + 1P rec 3P + 1P Rec
4P + 1P  Rec / 
3P+ 1P  Rec

1P Semi-Cave 
4P+ 1P Rec

2P 7P 9P 8P 2P + aprov sótão

Superfície máxima de 
pavimento (m2)

1573 2313 1560 7287 1737 3687 1580

TOTAL 1560 15806091 12710,8

622

622

2205
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Programa Renda Acessível, o que possibilita na área do PPCL, dar prioridade à construção dos novos 

espaços verdes de utilização pública. 

Privilegia-se assim, no modelo a desenvolver na área do PP da Calçada das Lajes, de uma forma 

equilibrada e considerando a envolvente, a disponibilização à população de grandes áreas verdes. 

Esta opção exige que se garantam, de forma proporcional, aos privados, os respetivos benefícios em 

forma de direitos de edificação, que se pretende também controlada no que se refere às volumetrias 

a desenvolver. 

Considera-se deste modo garantida, a prossecução dos objetivos inicialmente definidos para o Plano. 

11.1.4. CEDÊNCIAS 

A realização das operações urbanísticas propostas no Plano implicam a cedência, pelos particulares, 

ao domínio público de áreas destinadas a espaços verdes e de utilização coletiva, à localização de um 

equipamento coletivo e ainda destinadas à construção das infraestruturas que resultam do desenho 

urbano proposto. 

Acresce, a cedência das áreas que presentemente já têm utilização pública, destacando-se a área do 

arruamento existente, de acesso nascente à Igreja de São Francisco de Assis, bem como o espaço 

envolvente da própria Igreja. 

Para a concretização destas cedências é necessária a definição do limite do Lote da Igreja, no interior 

da parcela original nº1, com área igual à área que lhe corresponde no registo predial, de forma a 

poderem contabilizar-se e localizar-se as restantes áreas a ceder e realizar as referências aos 

correspondentes proprietários. 

Foi considerada uma faixa com a largura de 6m, a ceder para infraestruturas, para entrada no jardim 

a partir da rua do Alto Varejão e acesso de emergência às fachadas dos Lotes E1 e 2, E3 e E8 que 

confinam com esse jardim proposto a sul da Igreja de São Francisco de Assis, para a garantia da 

segurança dos Lotes em caso de necessidade de socorro. 

Globalmente, a dimensão dos espaços verdes propostos, e a ceder ao domínio público, excede a área 

que se obtém através das cedências calculadas de acordo com os parâmetros de dimensionamento 

consagrados no PDM. Prevê-se assim um acréscimo às cedências legalmente exigidas em Área Verde 

de Recreio e Produção ao qual, como compensação, é aplicado o índice de edificabilidade de 0,3. 
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Esta possibilidade está consagrada no Regulamento do PDM, nos seus Artigos, 50º e 84º, no entanto 

a sua aplicação direta às operações propostas exige a introdução de norma própria no Regulamento 

do presente Plano. Justifica-se pois embora a área da parcela original nº1 seja inferior aos 2ha 

referidos no nº 8 do Art.º 50 do RPDM (17.360 m2), o índice 0,3 apenas é aplicado a uma área que 

representa uma pequena percentagem dessa parcela (2144,13m2), sem o que não seria possível a 

construção do jardim proposto. 

Nesta situação, são deduzidos à totalidade das áreas a ceder destinadas a equipamento e espaços 

verdes e de utilização coletiva, a área de cedência obrigatória relativa à superfície de pavimento 

abstrata calculada, obtendo-se o valor da área considerada para efeitos da aplicação do índice 0,3. 

Prevê-se paralelamente o dever dos proprietários das parcelas que irão concretizar cedências 

obrigatórias na parcela original nº 1 pagarem uma compensação urbanística ao proprietário dessa 

parcela19. 

O Programa de Execução e Plano de Financiamento estabelece assim adicionalmente uma 

perequação de cedências de forma a garantir uma justa distribuição das mesmas, e demonstra que o 

Plano cumpre os parâmetros de cedência definidos no PDM. 

11.1.5. EQUIPAMENTO 

Conforme já referido, no âmbito das operações de transformação fundiária previstas propõe-se a 

cedência de áreas para espaços verdes e de utilização coletiva e ainda a cedência de um lote para 

equipamento coletivo (E8).  

No que respeita aos equipamentos, na área de influência do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 

(freguesia), verificam-se as seguintes necessidades: 

 Creche 
 Centro de Convívio/Dia 
 Lar de Idosos/Residência 

De acordo com os dados do Plano, associados ao aumento de superfície de pavimento previsto nos 

Espaços Centrais e Habitacionais a Consolidar20, bem como no único Lote proposto em Espaço 

                                                           
19 Excluída a Igreja de São Francisco de Assis. 
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Consolidado, o Plano de Pormenor da Calçada Lajes prevê um acréscimo de população residente de 

aproximadamente 500 novos habitantes.  

Deste modo, face às necessidades e às características sócio urbanísticas da área do Plano, propõe-se 

a criação de um Lar de Idosos / Centro de Dia no interior da Unidade Espacial 1 (no Lote E8, com 

1560m2 de superfície de pavimento) a afetar à rede pública. Na distribuição dos espaços interiores o 

respetivo projeto beneficiará da ligação das fachadas poente e norte ao novo jardim. O Plano de 

Pormenor da Calçada Lajes cumpre os critérios de dimensionamento e localização, de acordo com o 

Quadro 11. 

Garantem-se todos os critérios de localização subjacentes a este tipo de equipamento, 

especialmente a proximidade a uma zona verde de recreio, a um equipamento de culto (Igreja S. 

Francisco de Assis) e a um equipamento de saúde (Unidade de Saúde da Fundação Júlia Moreira). 

C r i t é r i o s  d e  d i m e n s i o n a m e n t o  d e  e q u i p a m e n t o s  p r o p o s t o s  

Lar e Centro de Dia / Lar de Idosos 

Concelho 
 
(a programação 
para os planos é 
feita de acordo 
com as 
freguesias) 

Variável 
consoante o 
nº de idosos 

Unidade para: 
- 30 Utentes na valência Lar 
- 40 Utentes na valência Centro de Dia 
 
Unidade para 30 a 40 pessoas (Lar de 
Idosos) 
 
Área média das instalações: 
- Área útil – 27 m2 por pessoa / 24 m2 
por pessoa 
- Área de construção – 36 m2 por 
pessoa / 32 m2 por pessoa 
- Área de espaço exterior – a definir 
caso a caso 

- Em zonas habitacionais, de acesso fácil e 
seguro; 
 
- De preferência localizado na proximidade 
de jardins públicos, lugares de culto, zonas 
comerciais e serviços, etc. 
 
- Em zonas com acessibilidade às estruturas 
de saúde; 
 
- Afastado de zonas poluídas e fontes de 
ruído intenso. 

Quadro 11 – Critérios de dimensionamento de equipamentos proposto 

No que respeita aos espaços verdes públicos, o PPCL prevê a criação de mais dois jardins no espaço a 

consolidar, um com cerca de 8.100m2 (na UE1, a sul da Igreja S. Francisco de Assis) e outro com 

aproximadamente 1.650m2 (na UE2, confinante com a Avenida Afonso III). 

                                                                                                                                                                                     
20

 Descontando cerca de 10% a 15% da superficie de pavimento (18800 m2 das UE + 1560 m2 do Lote E7) para áreas de circulação e 

considerando uma área média por fogo de 80m2 calcula-se um número de fogos  de aproximadamente 220, correspondentes a cerca de 

500 habitantes considerando 2,3 o valor da dimensão média da família. 
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Em resposta à necessidade identificada de uma creche está a mesma já programada a nível da 

freguesia da Penha de França, com localização prevista na área do Plano de Urbanização do Vale de 

Santo António, em área confinante com o limite sudoeste do presente Plano, junto ao Alto Varejão, a 

norte da EBI Patrício Prazeres e que consequentemente servirá também a área do Plano. 

Na figura seguinte apresentam-se os novos equipamentos programados para a freguesia da Penha de 

França: 

 

          

Figura 94 – Plano Diretor Municipal, Equipamentos Programados / Cedências, Freguesia da Penha de França, 

dezembro de 2020 

Através da revisão da Carta Educativa de Lisboa (em curso) prevê-se a reabilitação e alteração da 

tipologia da Escola Patrício Prazeres de Escola Básica Integrada para Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos 

com Secundário. 
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No âmbito da alteração ao Plano de Urbanização do Vale de Santo António (PUVSA) em curso, 

imediatamente adjacente a sul da área deste Plano, prevê-se a adequação das atuais instalações 

desportivas da Escola Básica Integrada Patrício Prazeres de forma a permitir as aprendizagens 

essenciais aos respetivos alunos e paralelamente permitir a sua utilização pela população no horário 

pós-escolar. 

O Plano referido prevê ainda a requalificação das instalações desportivas do Operário Futebol Clube 

de Lisboa, requalificação cujo desenvolvimento, com novas valências, poderá beneficiar os 

moradores, estando no entanto dependente do envolvimento da direção do próprio clube. 

 

11.2. ESPAÇO CONSOLIDADO 

11.2.1. PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

Aos espaços consolidados – que integram o tecido urbano infraestruturado e ocupado, que se 

pretende preservar e valorizar no que respeita às diferentes morfologias e tipologias urbanas, ao 

património edificado e aos elementos de caracterização e valorização da paisagem – propõe-se a 

aplicação do regime jurídico definido no PDM, tendo em consideração o respetivo traçado urbano. 

Apenas relativamente à volumetria dos edifícios existentes e propostos na Calçada das Lajes se 

admite um aumento global da altura máxima das fachadas e das edificações, até um máximo de 2 

pisos acima do solo, na medida em que seja assegurado o seu adequado enquadramento nas 

características morfológicas do tecido urbano onde se insere. 

Nesta Calçada prevê-se a constituição de um novo Lote (E7) igualmente com um máximo de dois 

pisos e possibilidade de aproveitamento de sótão. Prevê-se para este Lote E7 uma superfície de 

pavimento máxima de 1.580 m2. 

 

11.3. ESTRUTURA PATRIMONIAL MUNICIPAL 

Ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 26.º do regulamento do PDM, o Plano de Pormenor prevê a 

inclusão de mais um bem imóvel na Estrutura Patrimonial Municipal: a Quinta do Roma (CMP 41.27), 

localizada na Calçada das Lajes, 3-5A; Largo de Santos-o-Novo, muro; Travessa do Alto Varejão, muro 

/ Calçada das Lajes, 5B-11 / Calçada das Lajes, 13-15 / Calçada das Lajes, 17-17A. 



Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 
 

 
Câmara Municipal de Lisboa 121 
DMU | DPU | Divisão de Planeamento Territorial 

abril 2021 

Os fundamentos para a inclusão deste bem e a identificação dos valores a salvaguardar deste e dos 

restantes imóveis abrangidos pela Carta Municipal do Património constam nas fichas de 

caracterização dos bens, anexas ao presente Relatório. Não foram realizadas fichas sobre os imóveis 

classificados, uma vez que a intervenção nestes imóveis se mantém sujeita ao prévio parecer 

favorável do órgão competente da Administração Central. 

Prevê-se também a redefinição do limite do logradouro do bem com o código CMP 41.03 - (Antiga) 

Creche Júlia Moreira, considerando o atual limite da propriedade e as cedências para Espaços Verdes 

de Recreio e Produção (aspeto desenvolvido no ponto 11.4.1). 

Relativamente às regras aplicáveis aos bens da Carta Municipal do Património não classificados nem 

em vias de classificação, importa salientar que, considerando a caracterização e análise do bem que é 

realizada nas fichas referidas – que permitiu inclusive a identificação dos valores a salvaguardar – se 

admite, no âmbito do Plano de Pormenor, que em caso de futura intervenção possa ser dispensada a 

vistoria e o parecer patrimonial a que faz referência o n.º 8 do Artigo 26.º do Regulamento do PDM. 

 

11.4. ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL E ESPAÇO PÚBLICO 

A área verde proposta neste Plano representa uma área superior a 30% da sua área total, sendo 

cerca de 26.000 m2 a área verde pública e cerca de 18.000 m2 a área verde privada. 

A proposta de Plano teve em especial atenção a Estrutura Ecológica Municipal, no sentido de 

contribuir para a consolidação da estrutura verde no corredor estruturante em que a área de 

intervenção se encontra (Arco Ribeirinho) e também para a garantia das funções ecológicas 

expectáveis que decorrem das continuidades conseguidas nesta área e nas ligações com o exterior. 

A concretização dos espaços verdes propostos, assim como dos eixos arbóreos, contribui para a 

ligação entre o corredor estruturante do Arco Ribeirinho e o Vale de Santo António/Vale de Chelas.  

É de referir ainda o Estudo de Viabilidade do Corredor Verde Oriental (Vale de Chelas) desenvolvido 

para a concretização desse corredor, que abrange a área sul do Plano. Esta intenção torna ainda mais 

premente a oportunidade de consolidar as áreas e corredores verdes, de modo a assegurar as 

ligações do sistema ecológico com as áreas envolventes e de se constituir como espaço de 

articulação e conexão entre os vários espaços verdes circundantes, a maioria dos quais se encontra 

ainda em fase de planeamento. 
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Figura 95 – Instrumentos de planeamento com relevância para a concretização do Corredor Verde Oriental 

11.4.1. ESTRUTURA ECOLÓGICA INTEGRADA 

A Estrutura Ecológica Integrada na área do Plano será constituída por três Espaços Verdes e um 

Logradouro Verde Permeável a Preservar, já identificados no PDM; por um Espaço Verde de 

Enquadramento a Áreas Edificadas, definido na presente proposta; e por um conjunto de Eixos 

Arborizados existentes e propostos. 

As três grandes áreas do Plano que se encontram classificadas como Espaços Verdes de Recreio e 

Produção a Consolidar foram objeto de projetos de estrutura verde, desenvolvidos na antiga DMAU – 

Divisão de Planeamento e Projeto, ao nível do Estudo Prévio, e que se passam a apresentar: 

a) Espaço interior de quarteirão que se desenvolve a sul da Igreja de São Francisco de Assis 

(Antiga Quinta do Coxo) – o projeto pretende dar continuidade ao tratamento do espaço já 

construído, anexo à Igreja, em termos de desenho urbano. O espaço estrutura-se em dois 

eixos/percursos principais, um Norte-Sul, estabelecendo a ligação pedonal da Igreja de São 

Francisco de Assis à Rua do Alto do Varejão, e outro Poente-Nascente, estabelecendo a ligação 



Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 
 

 
Câmara Municipal de Lisboa 123 
DMU | DPU | Divisão de Planeamento Territorial 

abril 2021 

pedonal e visual com a Avenida Afonso III. Esta ligação constitui um importante eixo panorâmico 

sobre o rio Tejo. Outros percursos transversais delimitarão áreas verdes de utilização polivalente 

e enquadramento. Prevê-se também a instalação de equipamento de recreio infantil. 

Considerando a topografia do local recomenda-se que a futura modelação do terreno dê especial 

atenção à recolha das águas pluviais, que poderão ser aproveitadas para rega, evitando que se 

acumulem na zona sudeste deste jardim, local onde atualmente se verificam inundações nos 

edifícios confinantes. Recomenda-se ainda a avaliação da possibilidade de integração de parque 

canino, quiosque de leitura e quiosque com esplanada incluindo instalações sanitárias públicas. 

b) Espaço envolvente do Baluarte de Santa Apolónia – o projeto define um zonamento para a 

plataforma-miradouro com vista à sua utilização como espaço de lazer, potenciando as vistas que 

se desfrutam do mesmo sobre a cidade e o rio. Será um espaço com áreas pavimentadas, em 

patamares ligados por rampas e escadas, com áreas verdes de enquadramento, árvores de 

alinhamento e uma área de recreio infantil. O talude do lado nascente será tratado ao nível do 

revestimento vegetal, com um caminho de ligação entre a plataforma e a Avenida Afonso III e 

surge rematado por um alinhamento de árvores na sua base a implantar se se verificar possível, 

considerando a zona de proteção do geomonumento. Deverá integrar no jardim uma faixa de 

reserva desimpedida para acesso de veículos de emergência à Praça Dr. Ernesto Roma. O projeto 

para este espaço deverá compatibilizar-se com a proposta de reordenamento da própria praça. 

c) Espaço residual a nascente do Convento das Comendadeiras de Santos-o-Novo (entre o 

Convento e a Rua Matilde Rosa Araújo) – o projeto define vários percursos interiores, adaptados 

à topografia do terreno, garantindo a acessibilidade pedonal e a ligação à Rua Matilde Rosa 

Araújo. Destacam-se as ligações entre alguns pontos de interesse como a Casa de Acesso a Sifão 

do Aqueduto do Alviela (CMP 41.20) existente na área de intervenção e o Largo de Santos-o-

Novo. Será um espaço verde de enquadramento e simultaneamente um jardim de proximidade. 

O revestimento vegetal deverá ser feito à base de sementeira de prado regado, pontuado com 

maciços de árvores. A modelação do terreno deverá prever a contenção da água proveniente de 

escorrimento superficial, na zona de cotas mais baixas, a sul.  

O Espaço Verde de Enquadramento a Áreas Edificadas compreende os espaços verdes de uso público 

e os logradouros privados existentes na área envolvente do Convento de Santos-o-Novo. Trata-se de 

uma área integrada no corredor ecológico do Arco Ribeirinho e visa garantir a continuidade da 

estrutura ecológica. Quanto à sua ocupação, sujeita a projeto de espaços exteriores, deverá respeitar 

o regime definido no Art.º 15º do Regulamento do PDM em vigor. 
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Quanto ao Logradouro da Quinta do Roma, assinalado no PDM como “Logradouro Verde Permeável 

a Preservar” há a referir que a execução do novo arruamento proposto no Plano, que permite uma 

ligação direta entre a zona baixa da Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Avenida Afonso III, vai 

interferir com o logradouro, uma vez que obriga ao corte da pequena área localizada a noroeste. Esta 

opção encontrava-se já contemplada na estratégia municipal definida no PDM que, prevendo a 

abertura deste arruamento, não assinala a totalidade do logradouro da Quinta do Roma como 

“Logradouro Verde Permeável a Preservar”, desonerando assim da aplicação do respetivo regime a 

área onde, no âmbito do presente Plano, se propõe o prolongamento da Rua Matilde Rosa Araújo. A 

solução proposta no Plano irá, no entanto, reduzir menos a atual área de logradouro. De facto a 

opção de desenho que se apresenta permite conservar, relativamente ao PDM, mais área permeável. 

Há ainda a mencionar que no âmbito do presente Plano é proposta a constituição de uma 

parcela/lote destinada à construção de edifícios com dois pisos, no extremo sudeste do logradouro, 

permitindo o remate desta frente urbana. Esta operação reduz a área de logradouro verde 

permeável a preservar numa zona do terreno que se encontra atualmente desocupada, já liberta da 

prática agrícola e não apropriada por atividades de recreio ou lazer. Esta ocupação enquadra-se na 

ocupação dos logradouros permeáveis admissível nos termos do n.º 7 do artigo 44.º do Regulamento 

do PDM não representando mais do que 10% da área total do logradouro original qualificado no 

PDM e neste IGT como “Logradouro Verde Permeável a Preservar”.  

Acresce que, resultado da operação de transformação fundiária entretanto operada no território no 

âmbito de um processo de herança com partilha de bens, a parcela em causa é a única que não 

dispõe de qualquer edificabilidade. 

Ainda assim, como medida de salvaguarda da permeabilidade da globalidade da área qualificada no 

PDM e no PP como “Logradouro Verde Permeável a Preservar” é introduzida uma norma no 

Regulamento que expressamente obsta à ocupação da restante área da parcela onde se prevê a 

implantação do edifício E7 e interdita a ocupação com construção dos logradouros das parcelas 

originais nº 19, 20, 21 e 22 (assim identificadas na Planta de Cadastro). 

De referir que esta ocupação residual do “Logradouro Verde Permeável a Preservar” de nenhuma 

forma compromete a desejável permeabilidade do território que, no caso concreto da área do Plano 

de Pormenor das Lajes é devidamente salvaguardada pela dimensão significativa de áreas verdes 

públicas e privadas previstas neste IGT e que representam cerca de 30% da área de intervenção. 
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Reforça-se assim que os logradouros do Convento de Santos-o-Novo e do Palácio Pereira Forjaz, 

associados a um Imóvel de Interesse Público e a um outro bem da Carta Municipal do Património, 

para além da sua importância histórico-patrimonial constituem complemento aos espaços acima 

mencionados, para a continuidade da estrutura ecológica municipal, aumentando a sua 

conectividade. 

A antiga Quinta do Coxo, assinalada no PDM como logradouro da Fundação Júlia Moreira com o 

código CMP 41.03, inclui dois espaços distintos em termos de funções e de propriedade. Um destes 

espaços localiza-se a sul da igreja de São Francisco de Assis e encontra-se fisicamente e em termos 

de propriedade separado do que é hoje o atual logradouro da Fundação Júlia Moreira. Em 

conformidade com o PDM, o Plano de Pormenor prevê, através de cedência, a integração da primeira 

área (a sul da Igreja) na estrutura ecológica municipal como Espaço Verde de Recreio e Produção a 

Consolidar (acima descrito). O outro espaço é uma área privada, afeta aos diferentes equipamentos 

que se localizam nos edifícios da Fundação Júlia Moreira. Possui áreas de circulação e 

estacionamento automóvel, bem como outras áreas, ajardinadas, de onde se destaca a zona de 

recreio infantil. Este espaço, embora não integre a Estrutura Ecológica Municipal, mantém-se 

incorporado na Carta Municipal do Património como logradouro do bem com o código CMP 41.03 (o 

limite do logradouro da CMP foi assim redefinido fazendo-o coincidir com limite dessa propriedade), 

cujas normas de intervenção asseguram a sua preservação. 

No que diz respeito aos Eixos Arborizados, a proposta de Plano privilegia a sua concretização e 

pretende reforçar o “continuum naturalle” da zona, aumentando o conforto urbano para o 

transeunte através da plantação de árvores de alinhamento ao longo de vários arruamentos 

(existentes e propostos). 

Assim, o novo eixo que permite a ligação entre a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Avenida 

Afonso III, constituído pela Rua Matilde Rosa Araújo e um novo arruamento, propõe alinhamentos 

arbóreos em ambos os passeios. 

Em relação aos eixos arbóreos assinalados no PDM, que se desenvolvem na Avenida Afonso III e na 

Avenida Mouzinho de Albuquerque, o Plano assegura o alinhamento arbóreo no passeio sul da 

Avenida Afonso III. 

Recomenda-se o desenvolvimento de um projeto de reperfilamento da Avenida Afonso III que venha 

a aumentar a oferta de estacionamento e a criação de alinhamentos arbóreos. 
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 Quanto à Avenida Mouzinho de Albuquerque, optou-se por não se elaborar qualquer proposta 

relativamente a árvores de alinhamento, uma vez que o limite do Plano de Pormenor da Calçada das 

Lajes apenas inclui o passeio adjacente ao Convento de Santos-o-Novo, e o Plano de Urbanização do 

Vale de Santo António, com o qual confina, abrange toda a Avenida Mouzinho de Albuquerque, e 

para ela prevê um eixo arborizado. 

 

 
 

Figura 96 – Extrato da proposta para a Planta de Zonamento II – Quotidiano e Mobilidade do PU do Vale de Santo 
António (Março 2020, em elaboração) 

São também propostos novos alinhamentos arbóreos ou plantações pontuais ao longo do novo 

traçado da rua do Alto do Varejão, da nova via de prolongamento da Calçada das Lajes de acesso aos 

novos edifícios, e na Rua do Forte de Santa Apolónia. 

É ainda proposto um eixo visual, enquadrado por uma pequena alameda na zona pedonal de acesso 

ao jardim da antiga Quinta do Coxo. Este eixo permite criar, através do prolongamento visual da 
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Avenida Afonso III, um enfiamento visual para o rio. Pela função de delimitação do enfiamento visual, 

as árvores a utilizar deverão ser estreitas ou de variedade estrita, sem prejuízo da manutenção das 

árvores de grande porte existentes, de modo a não obstruir a vista sobre o rio e simultaneamente, 

servirem de enquadramento. 

11.4.2. ESPAÇO PÚBLICO 

Nos objetivos do Plano o espaço público figura como uma das áreas de intervenção prioritária, com a 

criação de novos espaços públicos e valorização dos existentes, dando-se destaque para a sua 

importância na melhoria do ambiente urbano e valorização patrimonial.  

A proposta incide assim na melhoria do espaço público existente, nomeadamente dos espaços de 

circulação pedonal, e na criação de novos espaços públicos ao ar livre, que se pretendem atrativos, 

confortáveis e seguros.  

As várias intervenções previstas, nomeadamente a abertura dos novos arruamentos, irão sanar 

algumas situações de falta de acessibilidade e conforto que as ruas estreitas e sem passeios 

conferiam aos transeuntes, aumentando assim, na área de intervenção, o número de vias de 

acessibilidade pedonal garantida. Em todas as vias são criados, sempre que possível, passeios 

cumprindo a legislação de acessibilidade em vigor, de forma a constituir uma rede bem definida e 

contínua que permite ao peão circular em segurança em toda a área do Plano.  

No sentido de melhorar o conforto e a acessibilidade, é proposta a reabilitação de pavimentos na 

Calçada das Lajes, Largo de Santos-o-Novo e na via de acesso que liga o largo ao novo arruamento, 

de modo a permitir que esta se constitua como “zona de moderação da circulação automóvel”, de 

acordo com o artigo 72º do PDM. Dentro do conceito de primazia da acessibilidade pedonal, propõe-

se a concretização de uma faixa em pavimento mais contínuo, que facilite a circulação de pessoas 

com mobilidade condicionada.  

Propõe-se a reabilitação dos pavimentos na Calçada das Lajes, Largo de Santos-o-Novo e na via de 

acesso que liga o Largo ao novo arruamento, dotando esta zona mais histórica de uma identidade 

própria, intenção essa que deverá ser coadjuvada com uma requalificação dos elementos urbanos 

que integram as vias públicas (luminárias, mobiliário urbano, etc.). 

Em relação ao espaço público regista-se uma situação singular que consiste na tentativa de 

preservação de uma árvore de grande porte que se localiza dentro da Quinta do Roma (ver fotografia 

seguinte) e que será descontextualizada pela demolição do muro e construção do novo arruamento.  
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Esta árvore, que pelas características observáveis do exterior da propriedade poder-se-á tratar de 

uma Robinia Pseudoacacia, pelo porte e localização é um elemento que valoriza o espaço público. 

Assim, na fase das obras, será de se avaliar a preservação deste exemplar, de acordo com as boas 

práticas expressas no Regulamento Municipal do Arvoredo (Aviso n.º 14465/2017, Diário da 

República, 2ªsérie, nº 131 de 30 de novembro) e a consulta dos serviços municipais adequados. 

No caso de, apesar de todos os esforços, este exemplar não resistir às muitas intervenções que vão 

ocorrer nas imediações, será de se plantar no local previsto uma árvore de grande porte que produza 

os mesmos benefícios estéticos e ambientais esperados pela presença da atual árvore da Quinta do 

Roma. 

É de assinalar por último que a construção do Lote E4 implicará a relocalização do triplo cruzeiro 

localizado nesse terreno. A sua nova localização deverá ser estudada em fase de projeto 

salvaguardando a sua transferência previamente ao início da construção. De forma indicativa sugere-

se localizá-lo na área verde existente a sul nascente da Igreja. 

 

Figura 97 – Árvore de grande porte localizada na Quinta do Roma, cuja preservação se propõe avaliar, como elemento 
valorizador do espaço público.  

Relativamente às árvores de grande porte existentes na antiga Quinta do Coxo, prevê-se a sua 

manutenção. Existe uma árvore cuja preservação poderá ser posta em causa devido à proximidade 

do lote onde se propõe localizar o equipamento. Com o mesmo objetivo do caso anterior 

recomenda-se o seu transplante e relocalização no interior do jardim e a posterior plantação de nova 

árvore no mesmo local (se se mostrar viável). 
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11.4.3. SUPERFÍCIE VEGETAL PONDERADA 

Sem prejuízo dos cálculos que vierem a ser executados em fase de loteamento, foi realizada uma 

verificação genérica do cumprimento da superfície vegetal ponderada (Svp) considerando a área 

líquida do loteamento, ou seja a área dos novos lotes a constituir para uso privativo dentro das 

Unidades Espaciais, excluindo-se assim a área do Lote E8 destinada a equipamento de utilização 

coletiva. 

Para o cálculo da Svp foram consideradas as áreas totalmente permeáveis previstas no interior dos 

lotes, às quais se somam as áreas totalmente permeáveis existentes em torno da Igreja de São 

Francisco de Assis, a ceder ao domínio público na UE 1. 

Este conjunto de áreas não satisfaz por si só, os parâmetros exigidos no PDM. Assim, a restante área 

permeável é considerada na área de terreno a ceder para Espaços Verdes de Recreio e Produção a 

Consolidar (fora dos lotes). 

Salienta-se, de novo, que as áreas verdes existentes e propostas no Plano constituem 

aproximadamente 30% da área de intervenção. O desenho urbano definido permite que em conjunto 

as Unidades Espaciais observem em excesso a superfície vegetal ponderada estabelecida pelo PDM 

para as novas construções a implantar. 

A área líquida do loteamento corresponde a 7132,6 m2. Aplicando o parâmetro máximo de 40% 

desta área obtemos 2853,0 m2 de superfície totalmente permeável a respeitar. O Plano propõe, 

dentro dos lotes 709,4 m2 de superfície vegetal totalmente permeável a que acrescem as áreas 

totalmente permeáveis existentes em torno da Igreja de São Francisco de Assis com 401,1 m2 

perfazendo 1110,5 m2. As áreas a ceder para espaços verdes de utilização pública com 9766 m2 

permitem cumprir largamente em excesso esta exigência do PDM. 

11.5. SISTEMA DE MOBILIDADE 

11.5.1. REDE VIÁRIA EXISTENTE E PROPOSTA 

Considera-se que os arruamentos e passeios devem traduzir os dois tipos de tecido urbano 

presentes: zonas de construção recente, e a zona habitualmente designada como Histórica. 

No que se refere à rede viária existente a área ao longo do Largo de Santos-o-Novo, a atual Calçada 

das Lajes e restantes arruamentos com caraterísticas históricas e ainda a área envolvente ao edifício 

“Concorde”, onde na maioria das vezes não estão definidos canais para diferentes modos, devem 
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manter essa caraterística e assumirem-se como vias de coexistência, com prioridade ao peão e onde 

a circulação rodoviária deverá ser reduzida ao mínimo, devendo, a nível dos projetos de espaços 

exteriores ser criadas bolsas bem demarcadas para estacionamento de apoio às diversas dinâmicas 

urbanas, visitantes, cargas e descargas, prestadores de serviços ao domicílio, pessoas com 

mobilidade condicionada, entre outros. 

Para o estacionamento de residentes poderão ser propostos espaços específicos e delimitados – 

zonas tarifadas. 

Na Calçada das Lajes e no Largo Santos-o-Novo, propõe-se a reabilitação do pavimento em calçada, 

com medidas de acalmia de tráfego, de modo a garantir uma boa acessibilidade e segurança 

pedonal, nos termos do artigo 72º do PDML. 

De forma a garantir a acessibilidade universal e a circulação de veículos cicláveis, sugere-se, perante 

a dimensão dos espaços a tratar, que seja avaliada a possibilidade de criação de uma faixa, em 

pavimento confortável para peões, pessoas com mobilidade condicionada e velocípedes garantindo 

segurança e conforto a todos os seus utilizadores. 

Deverá ser tido em consideração, não apenas o aspeto histórico e a adequação ao ambiente 

pretendido (nomeadamente através de uma arborização persistente que acompanhe os percursos) 

mas também a manutenção dos materiais a utilizar e a transição entre os vários espaços. 

Destaca-se a proposta de requalificação de todo o espaço verde envolvente ao Baluarte de Santa 

Apolónia, no qual se prevê uma faixa de reserva, integrada no jardim, mas desimpedida para acesso 

de emergência à Praça Dr. Ernesto Roma. 
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Figura 98 – Rede viária existente a requalificar a amarelo 
 

Já no que se refere à rede viária proposta, o traçado proposto para o prolongamento da Rua Matilde 

Rosa Araújo, ligando a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Avenida Afonso III, segue, dentro do 

possível, as cotas do terreno existente procurando minimizar o necessário corte de parte do 

logradouro permeável a preservar da Quinta do Roma. O seu desenho não permite atravessamentos 

da área em velocidade, com o objetivo de garantir a necessária acalmia do tráfego nesta via do 4º 

nível hierárquico da rede de distribuição de proximidade local, de acordo com a hierarquia da rede 

viária definida no Plano Diretor Municipal. Será uma via estruturante ao nível do bairro, mas onde o 

peão assume mais importância. 

Em projeto deverá ser avaliada a possibilidade da sua largura possibilitar a segregação de canais 

cicláveis e rodoviários, possibilidade esta ponderada face à disponibilidade de espaço para passeios 

de circulação pedonal, que se pretende privilegiar, assim como estacionamento ao longo do 

arruamento e ainda face à eventual necessidade de circulação de veículos pesados (destinados ao 

transporte público ou de abastecimento) considerando a Escola Patrício Prazeres bem como o 

serviço a novos usos propostos, designadamente equipamento coletivo e comércio/serviços. 

O arruamento proposto no prolongamento da Calçada das Lajes classifica-se no 5º nível hierárquico 

da rede municipal e deverá garantir o acesso rodoviário ao edificado e reunir condições privilegiadas 

para a circulação pedonal. Estabelecerá a ligação entre a antiga Calçada e o arruamento existente de 

acesso poente à igreja de São Francisco de Assis, descendo a partir do acesso à Praça Dr. Ernesto 
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Roma, cruzando o prolongamento referido. Dará acesso ao equipamento e a uma das entradas no 

jardim a construir no interior do quarteirão (antiga Quinta do Coxo) e estabelecerá ligação à Avenida 

Afonso III. 

No seu troço inicial, a partir da Praça Dr. Ernesto Roma até ao cruzamento com o prolongamento da 

Rua Matilde Rosa Araújo, deverá ser estudada a forma de consolidação das construções marginantes 

do lado sul, uma vez que se prevê que desça, para encontrar a cota do prolongamento referido, de 

forma a possibilitar o acesso desse prolongamento às garagens do edifício com a morada Av. Afonso 

III, 23-23B. 

Prevê-se ainda o reperfilamento e requalificação da Rua do Alto Varejão. 

Nos novos arruamentos, sugere-se piso em betuminoso e passeios em calçada de vidraço. 

 

Figura 99 – Rede Viária Proposta a castanho 
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11.5.2. ESTACIONAMENTO 

De acordo com o Plano, as futuras operações de loteamento e as obras de impacte relevante ou 

semelhante a loteamento ficam sujeitas ao cumprimento dos parâmetros de dimensionamento do 

estacionamento de uso privativo e de uso público estabelecidos no PDM, designadamente para a 

Zona D. 

Para uso privativo o número de lugares a considerar varia de acordo com os usos e respetiva área a 

instalar bem como com a tipologia dos fogos a construir. No caso de estacionamento de uso público 

considera-se como base de cálculo a superfície de pavimento à qual é atribuído um índice também 

de acordo com os usos a instalar. 

Nas Unidades Espaciais destaca-se a possibilidade de construção de estacionamento além do exigido, 

não se excluindo a possibilidade de construção de caves suplementares, quer no equipamento 

público a construir, quer nos restantes lotes (sujeitas naturalmente a licenciamento, de acordo com o 

projeto de arquitetura e estruturas, garantindo a segurança dos edifícios confinantes).  

O Plano prevê que as necessidades de estacionamento público geradas pelas novas construções 

sejam satisfeitas à superfície de acordo com o desenho urbano definido no PPCL, sem prejuízo do 

pagamento das correspondentes compensações que vierem a ser identificadas. 

É exceção o Lotes E5, localizado na UE 2 que deverá incluir, no primeiro piso de cave, 

estacionamento público com um mínimo de 60 lugares nos termos do Regulamento Municipal da 

Urbanização e Edificação de Lisboa, de forma a dar cumprimento aos parâmetros exigidos. 

De resto, o Plano prevê o reordenamento do estacionamento público, nomeadamente na sequência 

do reperfilamento de alguns dos arruamentos pré-existentes e a criação de lugares de 

estacionamento público ao longo dos novos arruamentos. 

Relativamente ao estacionamento de uso privativo, as futuras operações urbanísticas estão sujeitas 

aos parâmetros de dimensionamento definidos no PDM, prevendo-se que este seja feito em 

estrutura edificada, abaixo do solo, aceitando-se a criação de caves de estacionamento comuns aos 

Lotes E1 e 2 e E3. 
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11.5.3. MOBILIDADE SUAVE 

Além da zona histórica sujeita a medidas de acalmia de tráfego, referida em 11.5.1, também nos 

outros sistemas de circulação pedonal em toda a área do Plano, constituídos por percursos através 

de espaços públicos e passeios de acompanhamento das vias, por zonas de atravessamento da rede 

viária e por acessibilidade pedonal aos estacionamentos e paragens de transportes públicos por 

pessoas de mobilidade condicionada, são melhoradas as condições de acessibilidade, atento 

nomeadamente o disposto nas normas técnicas de acessibilidade em vigor. 

Propõe-se a consideração da introdução de canais cicláveis dedicados, na rua Matilde Rosa Araújo, 

na qual devem ser, preferencialmente, separados do tráfego rodoviário com marcações e/ou 

elementos de balizamento. 

Se a circulação de bicicleta for em partilha, deverá ser considerada a integração de medidas de 

acalmia de tráfego, devendo a geometria viária ser compatível com a utilização em bicicleta. 

Em consonância, a nível do projeto deverá prever estacionamento para bicicletas nos locais mais 

próximos dos acessos às atividades e edifícios residenciais, comerciais e de equipamentos. Deverão 

ser definidas localizações para estações de bicicletas partilhadas públicas em articulação com a 

expansão do serviço das mesmas, junto a polos geradores de deslocações. 

11.6. SISTEMA DE VISTAS  

A localização privilegiada da área de intervenção no que se refere à sua relação visual com o rio e 

com o vale pressupõe o aproveitamento das vistas que se estabelecem entre os espaços públicos e 

os elementos característicos da paisagem urbana. É com este propósito que na Planta de 

Implantação se assinalam dois eixos visuais (um sobre o rio e outro sobre o vale) que, em futuros 

projetos de espaços exteriores, deverão ser respeitados e valorizados. 

Relativamente ao subsistema da frente ribeirinha – setor oriental, prevê-se apenas que o gaveto do 

Lote E7, com dois pisos seja abrangido por esta área. Este Lote mantém a cércea da frente edificada 

onde se insere, ficando assim assegurado o respeito pelos enfiamentos visuais sobre o rio. Uma vez 

que não se prevê no Plano qualquer nova construção nas áreas abrangidas pelos ângulos de visão 

dos dois pontos dominantes situados na sua área de intervenção (na Calçada da Cruz da Pedra e no 

Forte de Santa Apolónia), pode-se afirmar que o Plano não permite obstruções que prejudiquem as 
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relações visuais que se estabelecem entre estes dois pontos dominantes situados na sua área de 

intervenção e a cidade e o estuário.  

Verificou-se não se justificar a realização do estudo de impacto visual referido no nº 5 do artigo 17º 

do PDML, uma vez que não se encontra prevista no presente Plano qualquer nova construção entre o 

rio e o Convento de Santos-o-Novo. Acresce ainda o facto de as duas novas construções previstas nos 

200m medidos a partir do limite externo do Convento terem apenas dois pisos, valor inferior ao 

número de pisos do convento e não excedendo o número de pisos das construções da sua 

envolvente próxima, preservando-se assim a atual panorâmica a partir do rio e da margem Sul. 

No que diz respeito aos dois pontos dominantes exteriores à área do Plano, situados no Parque da 

Mata da Madre de Deus e no Alto da Eira, cujos ângulos de visão abrangem a área de intervenção do 

PPCL, considerou-se relevante estudar o impacte da proposta do Plano, para garantir que não são 

prejudicadas as relações visuais que atualmente se estabelecem a partir destes dois pontos. 

Através das simulações efetuadas é visível que as novas construções, por não excederem a altura das 

edificações existentes na sua envolvente próxima, têm um reduzido impacte, sendo salvaguardadas 

as panorâmicas que permitem desfrutar da paisagem urbana e do estuário. 

No caso da Madre de Deus, só o Lote E4 é abrangido pelo ângulo definido, no entanto não ficará 

visível devido à cota mais elevada das construções existente na Av. Afonso III. De todo o modo, 

abrindo mais para sul, é assegurada a vista sobre a sucessão de planos constituída pelo cemitério do 

Alto de São João, vale de Chelas e conjunto urbano formado pelo tardoz dos edifícios da Rua Dom 

Domingos Jardo, localizando-se as novas construções no último plano, atualmente composto por 

edifícios de alturas e caraterísticas bastante diversas.  
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Figura 100 – Vista a partir do Bairro da Madre de Deus – Situação atual  

 

Figura 101 – Vista a partir do Bairro da Madre de Deus - Situação futura, após construção dos edifícios propostos no 
Plano 

Quanto ao Alto da Eira a vista sobre a área do Plano incide sobre um conjunto edificado bastante 

heterogéneo, assumindo o conjunto de edifícios da Rua Lopes algum protagonismo, por trás dos 
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quais se localizam as novas construções. Num plano mais distante avista-se o estuário e a margem 

sul do rio Tejo, apenas parcialmente visível por trás dos edifícios existentes na área do Plano, mas 

que se estende para nascente desta área. Os novos edifícios propostos no Plano não alteram 

significativamente o perfil do conjunto edificado, preservando assim as vistas sobre o rio e a margem 

sul, surgindo pontualmente entre os edifícios na primeira linha da imagem e os edifícios altos que 

rodeiam a praça Dr. Ernesto Roma. 

 

Figura 102 – Vista a partir do Alto da Eira – situação atual 

 

Figura 103 – Vista a partir do Alto da Eira – Situação futura, após construção dos edifícios previstos no Plano 
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11.7. SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS  

No que respeita à situação futura do sistema de recolha de resíduos urbanos na área de intervenção 

do Plano de Pormenor é possível estimar a produção de resíduos (indiferenciados, papel/cartão, 

embalagens e vidro) tendo como referência a população residente que se prevê poder vir a ser cerca 

de 1700 habitantes (1134 atuais acrescido de 500 habitantes correspondente ao acréscimo da 

população estimado contando ainda os utentes e funcionários do lar de terceira idade proposto) e os 

dados de capitações calculadas para as áreas de edifícios em Lisboa: 

 Resíduos indiferenciados: 287 kg/hab.ano 
 Papel/cartão: 40 kg/hab.ano 
 Embalagens: 26 kg/hab.ano 
 Vidro (ecopontos em Lisboa): 23 kg/hab.ano 

No quadro seguinte apresentam-se os valores prováveis para o horizonte de conclusão do Plano: 

 

Resíduos 
Capitação 

(Kg/hab.ano) 

Habit. 
(Censos 
2011) 

Prod. Atual 
(ton/ano) 

Acréscimo de 
habit. com o 

PP 

Acréscimo de 
prod. com o PP 

(ton/ano) 

Habit. 
(atual+PP) 

Produção 
(atual+PP) 
(ton/ano) 

Indiferenciados 287 

1134 

325 

567 

163 

1701 

488 

Papel/cartão 40 45 23 68 

Embalagens 26 29 15 44 

Vidro 23 26 13 39 

Total 376 426 213 640 

Quadro 12 – Estimativa da produção de resíduos (indiferenciados, papel/cartão, embalagens e vidro) na área 
habitacional 

Nesta fase do PP não é possível realizar com rigor estimativas de produção de resíduos para os 

restantes usos administrativos no PP (terciário e equipamentos), apenas com base nas áreas 

previstas no Plano, o que deverá ser avaliado nas fases sequentes. 

O acondicionamento dos resíduos indiferenciados, papel e embalagens deve ser efetuado dentro de 

cada edifício, em compartimento específico para o efeito, respeitando os critérios estabelecidos no 

Regulamento de Resíduos Sólidos da Cidade de Lisboa. Estes aspetos serão equacionados na fase de 

projeto de arquitetura. 
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Regras de utilização de equipamentos de remoção de Resíduos Urbanos na via pública: 

No âmbito da execução do Plano, haverá que salvaguardar o espaço necessário na via pública, para a 

colocação e manutenção de equipamentos de deposição coletiva, designadamente, papeleiras e 

vidrões. 

A colocação deste tipo de equipamentos obedece às regras estabelecidas pelo Departamento de 

Higiene Urbana (DHU) da CML.  

a) Papeleiras 

As papeleiras, sendo um tipo de equipamento que se adapta facilmente ao mobiliário, são 

geralmente colocadas em sinais de trânsito, postes de iluminação, paragens de autocarro, etc, não 

havendo um distanciamento entre equipamentos previamente estabelecido. Neste caso impera o 

bom senso de o colocar em lugares de atravessamento de ruas, zonas de comércio, paragens de 

autocarro, em suma, locais de passagem de peões. 

a) Vidrões 

Relativamente aos vidrões aplicam-se os seguintes critérios: 

- Quantidade 

Cada vidrão deve estar pelo menos a um máximo de 200 m de cada edifício, mas preferencialmente 

com distâncias entre si de 50 a 100m. 

De salientar que o dimensionamento é efetuado com base em distâncias do equipamento aos 

edifícios e não na quantidade de fogos, população ou outros critérios. O parâmetro que varia para 

dar resposta às variações de quantidade de vidro depositado nos vidrões é a frequência com que os 

mesmos são recolhidos pelas viaturas de remoção. 

- Limitações 

Os vidrões considerados são de superfície e devem ser colocados em lugares que não criem 

obstáculos à circulação de pessoas e veículos como passagens de peões e portas. Deve-se ainda ter 

em conta a sua interferência com outro mobiliário, equipamento no espaço urbano. 

Estes equipamentos devem estar acessíveis em termos de operação e manutenção, por exemplo, 

próximos das faixas de rodagem devendo-se ter em atenção a existência de árvores, postes de 

iluminação ou lugares de estacionamento que criem obstáculos à sua remoção através de viaturas 

dotadas de grua. 
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Deve-se evitar a sua colocação junto de locais que possam provocar incómodos (por causa do ruído 

ou cheiros) como por exemplo janelas em R/C ou 1º andar ou junto de esplanadas. 

Face ao elevado número de variáveis envolvidas que poderão condicionar a localização de um vidrão, 

não sendo possível parametrizar de forma rigorosa as regras acima referidas, a apreciação terá que 

ser qualitativa. 

- Implantação 

Deve ser considerado um diâmetro mínimo de 2m para a implantação de cada equipamento. 

- Exceções 

Todas as exceções ao exposto terão de ser alvo de apreciação prévia pelo DHU da CML. 

 

Encontra-se em fase de estudo e análise a alteração do sistema de recolha de resíduos seletivos em 

toda a área envolvente à Calçada das Lajes e da Avenida Afonso III até ao primeiro trimestre de 2021. 

O sistema passará então a contar com um sistema de remoção porta-a-porta, alternando os dias de 

recolha dos resíduos indiferenciados com os de papel/cartão e embalagens. 

Esta alteração implicará a retirada dos ecopontos de superfície instalados na via pública, à exceção 

dos vidrões que se manterão assim como os pilhões.  

Com esta alteração, estima-se um aumento de entidades com remoção de resíduos orgânicos. 
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12. INFRAESTRUTURAS  

O presente capítulo refere-se às infraestruturas urbanas, ao nível de Plano de Pormenor, a 

implementar na zona designada por Calçada das Lajes, objeto de reabilitação. 

O desenvolvimento do estudo foi precedido de visitas ao local, de modo a verificar os aspetos a ter 

em conta nas soluções propostas para as infraestruturas. 

Trata-se de uma zona onde coexistem tecido histórico, e antigas áreas industriais degradadas, em 

que as infraestruturas existentes atingiram o estado de precaridade, colocando em causa a qualidade 

de serviço a prestar aos residentes da zona. 

Incide-se sobre infraestruturas elétricas, de telecomunicações, de abastecimento de água, de esgotos 

domésticos e pluviais e ainda de gás combustível canalizado. 

O desenvolvimento dos trabalhos tem suporte nos cadastros das concessionárias facultados e 

nalguns casos, antecedendo os estudos, foram necessárias reuniões com os seus técnicos de modo a 

esclarecer algumas dúvidas relacionadas com os cadastros existentes, assim como na forma de 

articulação das novas redes propostas com as existentes a manter.   

12.1. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 

Pretende-se com o presente projeto definir os critérios e as linhas gerais das infraestruturas elétricas, 

a levar em conta na fase de projeto de execução, tendo em conta as redes existentes, as novas e a 

articulação entre as duas. 

Em termos de infraestruturas elétricas, temos:   

- Postos de transformação e distribuição, PTD, da concessionária E-REDES; 

- Rede de distribuição de energia elétrica em Média Tensão, MT; 

- Rede de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão, BT; 

- Rede de Iluminação Pública. 

Para a definição da topologia da rede de Média Tensão, foram consideradas as normas e indicações 

facultadas pela E-REDES, entidade que detém a concessão de distribuição de energia elétrica no 

Concelho e a quem competirá obter o licenciamento das instalações que vierem a ser 

implementadas, junto do Ministério da Economia e Geologia – DGEG, assim como da sua exploração 

e manutenção. 
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12.1.1. INTERFERÊNCIAS COM INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS EXISTENTES 

Na área abrangida pelo estudo, existem infraestruturas elétricas, nomeadamente rede enterrada de 

média tensão que se deverão manter, redes aéreas de distribuição de baixa tensão que deverão ser 

enterradas e integradas nas novas e ainda redes aéreas de iluminação pública que serão substituídas 

integralmente pelas novas consideradas neste estudo. 

Em fase de projeto de execução, deverá ser feito um levantamento exaustivo dos consumidores 

existentes, de forma a integrar as respetivas alimentações nas novas redes e armários de 

distribuição.  

12.1.2. DIMENSIONAMENTO 

Além dos edifícios existentes a manter, estão previstas novas edificações, constantes do quadro 10 

(capítulo 11.1.1.). 

De modo a satisfazer as necessidades de abastecimento de energia a estes novos edifícios, tendo por 

base a previsão de potências constante na ficha síntese das operações urbanísticas anexa a este 

estudo, foram previstos os seguintes equipamentos: 

- Dois Postos de Transformação e Distribuição, PTD’s, um de 1x630 kVA integrado no edifício, 

e outro de 2x630 kVA, a integrar no edifício proposto para equipamento, ou anexo a este em 

cabina própria (monobloco / edifício pré-fabricado); 

- A substituição do Posto de Transformação e Distribuição, PTD (E-REDES, ex. EDP) Nº 8085, do 

tipo monobloco, que está atualmente equipado com um transformador de 630 kVA, por um 

novo, do tipo monobloco / edifício pré-fabricado equipado com dois transformadores de 630 

kVA; 

- A desativação do Posto de Transformação Cliente e respetivo Posto de Seccionamento PS (E-

REDES, ex. EDP) Nº 0335 que alimenta atualmente o Centro Paroquial, passando a 

alimentação para baixa tensão. 

12.1.3. REDE DE MÉDIA TENSÃO 

A rede de MT é de 10 kV, considerando-se uma potência de curto-circuito de 500 MVA ou outra a ser 

definida pela concessionária. 
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Os cabos de média tensão serão estabelecidos ao longo dos passeios, de acordo com as peças 

desenhadas, devidamente protegidos por tubos nas travessias. 

A canalização a utilizar será 3 x LXHIOZ 1x240 mm2 / 10 kV. 

12.1.4. EQUIPAMENTO ELÉTRICO DOS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO 

Será de acordo com o indicado nos documentos normativos, DMA’s da EDP – Distribuição, para estes 

equipamentos, disponíveis em http://www.edpdistribuicao.pt, no sector de profissionais. 

12.1.4.1 QUADROS DE MÉDIA TENSÃO, MT 

Conjunto compacto do tipo BRA (Bloco de Rede em Anel) de corte em SF6, 24kV-630A, 20kA/3seg), 

com as seguintes características principais: 

- Função interruptor (entrada e saída do anel MT) com uma corrente estipulada de 630A, 

tensão estipulada de 24kV, equipadas com motorização, 48V, corrente contínua, para 

telecomando. 

- Função interruptor – seccionador fusível, com uma corrente estipulada de 200 A, tensão 

estipulada de 24kV, em que a fusão de um dos elementos fusíveis provoca a abertura do 

interruptor – seccionador fusível tripolar. 

- Fusíveis FUSARC CF, calibre de 50A. 

12.1.4.2 TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 

Será constituído por um transformador de potência, em banho de óleo hermético, de refrigeração 

por ventilação natural, com as seguintes características principais: 

- Potência 630 kVA  

- Tensão primária 10 000 V +/- 2,5% +/- 5 % 

- Tensão secundária 400/231 V 

- Grupo de ligação Dyn05 com neutro acessível 

- Tensão de curto-circuito 4 %. 

12.1.4.3 ENCRAVAMENTOS/ACESSOS 

- O interruptor combinado com fusíveis (cela de função proteção do transformador), terá um 

encravamento por fechadura com a porta da cela do transformador. 
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- A cada interruptor estão associados contactos de ligação à terra, sendo o sistema de 

comando concebido de forma a garantir o necessário encravamento mecânico entre os 

contactos principais e os contactos de terra, bem como entre estes e a porta da cela 

respetiva. 

- Os interruptores deverão poder ser encravados com cadeados, a acordar com a 

distribuidora. 

- O acesso ao PTD só será permitido à distribuidora através da porta de entrada, a qual terá 

fechadura normalizada. 

12.1.4.4 QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO DOS PTD´S (QGBT) 

Tipo R630CIP, com o seguinte equipamento principal: 

- Corte geral tripolar de 3x1000 A (Neutro BT do TP liga diretamente à barra de Neutro). 

- Seis saídas para a rede BT por triblocos de corte tripolar, classe AC22, T2, para In 400 A. 

- Duas saídas trifásicas para a rede de IP, por bases NH00 no sector da rede IP. 

- Comando da IP por relógio astronómico e contactor geral 63 A (Fusíveis gerais para a IP, 

máximo de 50 A). 

12.1.4.5 LIGAÇÃO TRANSFORMADOR QGBT 

- Canalização a utilizar: 3x (2x LSVV400 mm2) + 1x LSVV 400 mm2. 

- Terminais: De aperto mecânico por ligadores do tipo “BCM”. 

12.1.4.6 LIGAÇÃO DA CELA MT DE PROTEÇÃO, AO TRANSFORMADOR 

Três condutores unipolares tipo LXHIOZ1 (cbe) de 120 mm2. 

12.1.4.7 OUTROS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CADA PTD 

- Circuito para iluminação normal interior e exterior 

- Circuito para iluminação de emergência (lanterna autónoma) 

- Circuito para tomada 

- Circuito de comando da IP 

A proteção destes circuitos deverá ser feita por fusível APC. 
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12.1.4.8 ACESSÓRIOS A INCLUIR NOS PTD´S 

Conforme o previsto no regulamento em vigor (RSSPTS). 

12.1.4.9 CIRCUITO DE TERRAS DE PROTEÇÃO E SERVIÇO DOS PTD´S 

O sistema de terras adotado em cada PTD será do tipo terras de proteção e serviço independentes. 

De acordo com o sistema adotado, os circuitos de terra e todas as ligações para proteção das pessoas 

contra contactos diretos/indiretos, bem como os materiais a utilizar, serão conforme o definido no 

documento normativo da EDP Distribuição, referência DRE-C11-040/N, de Maio de 2010, disponível 

em www.edpdistribuicao.pt, no sector de profissionais. 

12.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO 

12.1.5.1 TIPO 

Subterrânea com cabos armados LVAV e distribuição radial. Ramais e chegadas a estabelecer 

derivadas de armários de distribuição e caixas de distribuição. Constituição e traçado conforme 

plantas em anexo. 

12.1.5.2 DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO 

O dimensionamento da rede de cabos BT, deverá ter em conta as potências a instalar, as quedas de 

tensão (máximo 8 %, recomendável 5 %), as intensidades máximas admissíveis, as correntes de 

curto-circuito, a fadiga térmica das canalizações elétricas e a seletividade das proteções, de acordo 

com o estipulado no R.S.R.E.E.B.T. 

No dimensionamento da rede de BT, as cargas em cada troço da rede, serão calculadas aplicando à 

potência total das instalações de utilização do troço em causa, os seguintes coeficientes de 

simultaneidade C: 

C=0,2+0,8/√ n para locais residenciais ou de uso profissional (incluindo serviços comuns) 

C=0,5+0,5/√ n para os restantes casos 

Sendo “n”, a quantidade de instalações de utilização da rede ou do segmento de rede. 
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12.1.5.3 ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO (AD) 

Serão normalizados pré-fabricados em material sintético, dos tipos X (5 triblocos T2) e/ou W (2 

triblocos T2 e 4 T00). 

O invólucro e o maciço serão construídos em material sintético. Os AD’s serão da classe de proteção 

IP 45 e IK09, deverão cumprir as normas EN NP 60529 e EN50102 e obedecer ao estipulado no 

Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, bem 

como ao projeto tipo da DGEG. 

12.1.5.4 CHEGADAS 

Serão derivadas dos triblocos dos armários de distribuição, ou dos QGBT’s (casos especiais) utilizando 

cabos do tipo LVAV 3x185+95 e LVAV 4x95. 

12.1.6.  REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

No presente estudo não se incluiu a iluminação de jardins e decorativa, tendo apenas sido previsto 

os armários de iluminação pública para esse efeito. 

12.1.6.1 TIPO 

Subterrânea, com cabos armados LSVAV, com traçado conforme plantas anexas e derivação em 

caixas de proteção/seccionamento das portinholas das colunas. 

Para a definição dos índices de iluminação foram tidos em conta os parâmetros mínimos previstos na 

Portaria 454/2001, de 5 de Maio. 

12.1.6.2 COLUNAS E LUMINÁRIAS 

Foram previstos as seguintes luminárias e apoios: 

Luminária L1 

Trata-se de um modelo de referência para efeitos de cálculo e padrão de qualidade, admitindo-se 

uma luminária equivalente. 
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-  

Figura 104 – Luminária L1 
 

Luminária da AEC Illuminazione, modelo COMPASS 1 TP-BR 2Z8 STU-M 3.35-1M em coluna tronco-

cónica Hu=8m, pintada, fixação por flange e chumbadouros, braço simples 1000mm e quadro de 

portinhola, com as características seguintes: 

 Potência máxima da luminária 19,0W; 

 Eficácia luminosa mínima da luminária 130lm/W; 

 Fluxo luminoso mínimo da luminária 2470lm; 

 Temperatura cor fonte de luz led 3000K; 

 Corrente máxima alimentação dos leds 500mA – Tj = 85°C; 

 Sistema ótico constituído por refletor em alumínio 99,85% e com acabamento de superfície 

de 99,95% com deposição a vácuo. Alumínio de classe A+ (DIN EN 16288); 

 Corpo integral liso sem alhetas, constituído em liga de alumínio injetado UNI EN1706, baixo 

teor de cobre para máxima proteção contra corrosão em ambiente marítimo. Com 

acabamento por pintura eletrostática em tinta poliéster RAL a definir; 

 Corpo circular Ø ≥ 540mm, altura máxima 87mm; 

 Difusor em vidro plano temperado de alta transmitância 5mm. Junta em poliuretano sem 

pontos descontinuados; 

 Abertura de luminária sem recurso a ferramentas, através de fechamentos constituídos em 

liga de alumínio injetado UNI EN1706, baixo teor de cobre para máxima proteção contra 

corrosão em ambiente marítimo. Com acabamento por pintura eletrostática em tinta 

poliéster RAL a definir; 
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 Índice de proteção global contra entrada de águas e poeiras (bloco ótico e acessórios 

elétricos) IP66 segundo EN 60598-1; 

 Índice de proteção contra impactos mecânicos IK08 segundo EN 62262; 

 Possibilidade de substituição módulos leds e equipamentos eletrónicos; 

 PCB em alumínio com camada de isolamento cerâmico e pistas de ligação em cobre 

(MCPCB);  

 AEC High Performance Optic Class A+ Photobiological Safety Class EXEMPT GROUP, Segundo 

IEC/EN 62471; 

 Manutenção fluxo luminoso ≥ 100.000h L90B10; 

 Temperatura funcionamento: -40°C +50°C; 

 ULOR 0% 

 FP > 0,9; 

 Classe I ou II de segurança elétrica; 

 Proteção contra sobretensões por SPD 10kV-10kA, type II, com fusível térmico e LED de 

informação no final da vida útil. 

 Equipada com Driver regulável, com sistema 1-10 V, Dali, CLO, compatível com sistema de 

comunicação para telegestão bidirecional. Possibilidade de programação para o mínimo de 5 

níveis de funcionamento pré-programados de fábrica, capacidade de ser reprogramado e 

compatível com ficha NEMA; 

 Equipada com ficha NEMA Socket e unidade de controle inteligente de iluminação, com 

conetividade RF (Rede Mesh) com GATEWAY e outras controladoras de luminária. Gestão a 

partir de plataforma telegestão;  

 Tensão alimentação 230V. 

Luminária L2 

Trata-se de um modelo de referência para efeitos de cálculo e padrão de qualidade, admitindo-se 

uma luminária equivalente. 
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Figura 105 – Luminária L2 
 

Luminária da AEC Illuminazione, modelo COMPASS 1 TP-BR 2Z8 STU-M 3.35-2M em coluna tronco-

cónica Hu=8m, pintada, fixação por flange e chumbadouros, braço simples de 500mm e quadro de 

portinhola, com as características seguintes: 

 Potência máxima da luminária 35,0W; 

 Eficácia luminosa mínima da luminária 142,6lm/W; 

 Fluxo luminoso mínimo da luminária 4990lm; 

 Temperatura cor fonte de luz led 3000K; 

 Corrente máxima alimentação dos leds 500mA – Tj = 85°C; 

 Sistema ótico constituído por reflector em alumínio 99,85% e com acabamento de superfície 

de 99,95% com deposição a vácuo. Alumínio de classe A+ (DIN EN 16288); 

 Corpo integral liso sem alhetas, constituído em liga de alumínio injetado UNI EN1706, baixo 

teor de cobre para máxima proteção contra corrosão em ambiente marítimo. Com 

acabamento por pintura eletrostática em tinta poliéster RAL a definir; 

 Corpo circular Ø ≥ 540mm, altura máxima 87mm; 

 Difusor em vidro plano temperado de alta transmitância 5mm. Junta em poliuretano sem 

pontos descontinuados; 

 Abertura de luminária sem recurso a ferramentas, através de fechamentos constituídos em 

liga de alumínio injetado UNI EN1706, baixo teor de cobre para máxima proteção contra 

corrosão em ambiente marítimo. Com acabamento por pintura eletrostática em tinta 

poliéster RAL a definir; 

 Índice de proteção global contra entrada de águas e poeiras (bloco ótico e acessórios 

elétricos) IP66 segundo EN 60598-1; 
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 Índice de proteção contra impactos mecânicos IK08 segundo EN 62262; 

 Possibilidade de substituição módulos leds e equipamentos eletrónicos; 

 PCB em alumínio com camada de isolamento cerâmico e pistas de ligação em cobre 

(MCPCB);  

 AEC High Performance Optic Class A+ Photobiological Safety Class EXEMPT GROUP, Segundo 

IEC/EN 62471; 

 Manutenção fluxo luminoso ≥ 100.000h L90B10; 

 Temperatura funcionamento: -40°C +50°C; 

 ULOR 0% 

 FP > 0,9; 

 Classe I ou II de segurança elétrica; 

 Proteção contra sobretensões por SPD 10kV-10kA, type II, com fusível térmico e LED de 

informação no final da vida útil. 

 Equipada com Driver regulável, com sistema 1-10 V, Dali, CLO, compatível com sistema de 

comunicação para telegestão bidirecional. Possibilidade de programação para o mínimo de 5 

níveis de funcionamento pré-programados de fábrica, capacidade de ser reprogramado e 

compatível com ficha NEMA; 

 Equipada com ficha NEMA Socket e unidade de controle inteligente de iluminação, com 

conetividade RF (Rede Mesh) com GATEWAY e outras controladoras de luminária. Gestão a 

partir de plataforma telegestão;  

 Tensão alimentação 230V. 

Sistema de telegestão 

Multidirecional composto pela plataforma web, pela gateway gestora de zona. Com software e 

serviços dedicados para permitir uma gama de aplicações na gestão urbana de uma cidade 

(Iluminação, águas, régas, estacionamentos, etc). O fornecimento contempla a ativação da instalação 

(comissionamento, programação do gateway, formação) e manutenção anual (atualizações, 

utilização servidor, acompanhamento remoto até 12h/ano). 

Coluna 

Coluna metálica de fixação por flange e chumbadouros com altura de 8m constituída por lanços 

tronco-piramidais de secção circular em chapa de aço laminada a quente, com especificações 

segundo a norma NP10025, galvanização interior e exterior por imersão a quente, de acordo com a 
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norma ISO1461, acabamento com pintura RAL a definir. Braço simples de 1000mm pintado e Quadro 

elétrico de portinhola modelo QMDT-16 B1 equipado com 1 interruptor diferencial de rearme 

automático idil 25A/300mA + 1 corta-circuito. Com as características: 

Caixa de portinhola aceite pela CML constituídas por bornes bimetálicos. Estas caixas estabelecem as 

ligações entre o cabo, ou cabos (no caso de entrada e saída) da EDP e a instalação elétrica da coluna 

(CML). 

Coluna metálica de fixação por flange e chumbadouros com altura de 8m constituída por lanços 

tronco-piramidais de secção circular em chapa de aço laminada a quente, com especificações 

segundo a norma NP10025, galvanização interior e exterior por imersão a quente, de acordo com a 

norma ISO1461, acabamento com pintura RAL a definir. Braço simples de 500mm pintado e Quadro 

elétrico de portinhola modelo QMDT-16 B1 equipado com 1 interruptor diferencial de rearme 

automático idil 25A/300mA + 1 corta-circuito. Com as características: 

Caixa de portinhola aceite pela CML constituídas por bornes bimetálicos. Estas caixas estabelecem as 

ligações entre o cabo, ou cabos (no caso de entrada e saída) da EDP e a instalação elétrica da coluna 

(CML). 

12.1.7. LIGAÇÕES À TERRA NAS REDES DE BT E IP 

O sistema de terras adotado será o de Terra pelo Neutro. 

Os circuitos de terra, as ligações para proteção das pessoas contra contactos diretos/indiretos, bem 

como os materiais a utilizar, serão conforme o definido no documento normativo da EDP – 

Distribuição, referência DRE-C11-040/N, de Maio de 2010, disponível em 

http://www.edpdistribuicao.pt, no sector de profissionais. 

12.1.8. NORMAS E REGULAMENTOS 

As Normas e Regulamentos aplicáveis em vigor são, nomeadamente: 

- Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação. 

- Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 

(Decreto Regulamentar nº 90/84 de 26 de Dezembro). 

- Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Portaria 949-A/2006). 

- Decreto-Lei 446/76 e Portaria 401/76. 

- Portaria 454/2001. 
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12.2. INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

O presente estudo refere-se à implementação das infraestruturas de telecomunicações ao nível de 

programa base, tendo por base os elementos disponibilizados, incluindo os cadastros dos operadores 

e as condicionantes encontradas. 

A tipologia das infraestruturas tem por base uma rede de caixas e tubagens, implantadas ao longo 

dos arruamentos e deverá ter em conta a capacidade de suportar as diversas tipologias das redes dos 

vários operadores. Foi tido em conta na definição de traçados a conceção geral de todos os sistemas 

envolvidos, nos quais se integram as infraestruturas de telecomunicações. 

As disposições regulamentares a respeitar incluem: 

- Manual ITUR – 3ª Edição; 

- Decreto-Lei n.º 123/2009 de 21 de Maio, alterado e republicado pela Lei Nº 47/2013, de 10 

de Julho, habitualmente designada por DL 123; 

- Normas ou critérios definidos pelo Dono da Obra e toda a regulamentação em vigor. 

12.2.1. REDE DE TUBAGEM  

A rede de telecomunicações para a zona em estudo poderá configurar uma topologia em estrela do 

tipo Y, X ou Q, dependendo da evolução das zonas em estudos contíguas e fora do âmbito deste 

estudo. 

Será constituída por dois troços de rede: 

- Rede de tubagem principal; 

- Rede de tubagem de distribuição. 

No traçado ora apresentado foram consideradas as outras infraestruturas instaladas e/ou a instalar, 

bem como os eventuais obstáculos existentes. 

A tubagem será constituída por tubos e tritubos, ambos por material de polietileno de alta densidade 

(PEAD). Os tubos serão fornecidos em varas de 6m de comprimento e o seu diâmetro será de 

110mm. Os tritubos terão o diâmetro interior útil de 40mm, sendo fornecido em bobinas. Na ligação 

aos edifícios utilizar-se-ão tubos de diâmetro de 90mm. 
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Os tubos de polietileno de alta densidade devem ser ligados através de acessórios electro-soldáveis. 

Dentro das câmaras de visita, todas as condutas serão tamponadas com tampão próprio para o 

efeito. O material constituinte será o polietileno de média densidade de modo a garantir a 

estanquicidade. 

Devem ser previstas espaçadeiras quando o número de tubos a colocar na mesma secção for 

superior à unidade, deverão estes ser posicionados por acessório próprio para o efeito. Assim, dever-

se-á utilizar espaçadeiras com pontos de guiamento, que serão função do número de furos e com as 

características dimensionais, apresentadas no Manual ITUR. O material constituinte será o polietileno 

de média densidade. 

As espaçadeiras deverão ser afastadas de 3 em 3 metros e colocadas por forma a que distem dos 

pontos de união de 1,5m. 

Quando se trata de duas ou mais camadas de tubos, deve-se utilizar espaçadeiras inteiras. 

12.2.2. CÂMARAS DE VISITA 

As câmaras de visita permanente serão preferencialmente instaladas sob o passeio ou berma da 

estrada. 

As câmaras terão as seguintes dimensões interiores: 

Tipo de CV Altura (cm) Largura (cm) Comprimento (cm) Diâmetro (cm) 

CVC  160       120/60 

CVR1  100/150/175  60  75 

CVR2  100/150/175  75  120 

CVR3  175   75  150 

CVI0  190   120  180 

CVI1  190   120  260 

As caixas do tipo CV serão executadas de acordo com a pormenorização descrita no Manual ITUR, 

deverão ter a designação Telecomunicações e o acabamento da tampa será a definir de acordo com 

as regras. 

As lajes de cobertura são dimensionadas de acordo com o regulamento de segurança, o qual define 

as seguintes cargas de tráfego: 
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- 100kN na faixa de rodagem; 

- 20kN nos passeios 

A laje inferior deve possuir uma cavidade que permita retirar água do interior da câmara, com as 

seguintes dimensões mínimas: 20cm de diâmetro e 20cm de profundidade. 

As câmaras de visita devem ser numeradas e a numeração marcada. 

As paredes podem ser em tijolo maciço, em betão ou em bloco de betão maciço ou amaciçado. 

Se as câmaras forem construídas em betão, deve utilizar-se o betão da classe C20/25 e aço A400, 

quando fabricadas no local. Se forem pré-fabricadas deve utilizar-se um betão, no mínimo, de classe 

C20/C25. 

A espessura das paredes para câmaras pré-fabricadas deve estar compreendida entre 10cm e 15cm. 

Nas câmaras construídas a espessura mínima das paredes deve ser de 20 cm. 

Para garantir o fecho de uma câmara monta-se, no seu topo, o aro com a respetiva tampa ou 

tampas.  

Os aros e tampas das CV devem cumprir as normas em vigor e ser definidas em função do local de 

instalação, devendo ser da classe B125, se instaladas em passeios, e da classe D400, se instaladas na 

faixa de rodagem. Noutros casos deverão respeitar as outras classes definidas no manual ITUR. 

Devem, ainda, ser identificadas com a palavra “Telecomunicações” devidamente gravada. 

12.3. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

12.3.1. DADOS DE BASE 

Os dados de base considerados para este Plano foram estimados com base nas áreas previstas para 

habitação nos novos edifícios. De uma maneira geral, considera-se que este Plano incide sobre uma 

zona consolidada, já servida com rede de abastecimento de água, pelo que a sua análise recai sobre 

as novas áreas de habitação. De acordo com o Plano de Pormenor da Calçada das Lajes, as novas 

áreas previstas encontram-se agrupadas por parcela/lote conforme constam no quadro 10 (capítulo 

11.1.2.) 

Nesta fase, e uma vez que ainda não se encontram definidas as tipologias que serão adotadas na 

arquitetura de cada parcela/lote, optou-se por considerar para efeitos de cálculo, um habitante por 
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cada 40 m2 de área destinada a habitação. Face à área total prevista de 18.800 m2 destinada a 

habitação, a população equivalente será de cerca de 500 habitantes, a qual já considera um lar de 

terceira idade no Lote 8, com uma lotação de 30 habitantes. 

Para efeitos de consumo, considera-se como válida uma capitação de 300 l/hab.dia, que se deverá 

manter constante ao longo do horizonte de projeto de 30 anos. 

No cálculo do fator de ponta, e uma vez que se trata de abastecimentos que serão agrupados numa 

rede já estabelecida, será adotado um valor que considere os vários aglomerados populacionais. 

Desconhecendo-se a área de influência desta rede de abastecimento, considerou-se como 

aproximação, que a mesma serve a freguesia de Penha de França, que segundo os censos 2011, 

possui um aglomerado de 12.780 habitantes. A este valor, corresponde um fator de ponta de 2,62.  

Os caudais médios e de ponta previstos para cada parcela/lote respeitam os valores do quadro 

seguinte: 

 

Quadro 13 – Caudais médios de ponta previstos por lote 

12.3.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA 

Atualmente, a área de intervenção deste Plano de Pormenor encontra-se servida com rede de 

abastecimento de água, dispondo das tubagens necessárias e dos respetivos acessórios e 

equipamentos. 

Os lotes/parcelas dos novos edifícios propostos neste Plano inserem-se em área predominantemente 

habitacional, podendo-se entender estas intervenções como colmatação da malha urbana existente. 

Deste modo, a rede de abastecimento existente será mantida na sua maioria, considerando-se que 

as mesmas têm capacidade para garantir os futuros abastecimentos. 

Para abastecimento dos lotes/parcelas E4, E5, E6 e E8 serão previstos prolongamentos da rede 

existente, prevendo-se a sua ligação a partir das juntas cegas de alguns dos troços, ou por instalação 

de tê de derivação. 

Lote/Bloco E1 E2 E3 E4 E5 E5.1 E6 E8 TOTAL
SP Habitação 1231 974 1573 2313 7287 1737 3687 _ 18802
Nº pessoas (hab.) 31 24 39 58 182 43 92 30 500
Capitação (l/hab.dia) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Qmd (l/s) 0,11 0,08 0,14 0,20 0,63 0,15 0,32 0,10 1,74
Fp 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62
Qp (l/s) 0,28 0,22 0,36 0,53 1,66 0,40 0,84 0,27 4,55
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A área destinada a serviços e comércio nos novos lotes/parcelas é relativamente baixa, pelo que se 

assume que o abastecimento destas áreas já se encontra incluído nos volumes previstos para 

habitação. 

O Plano de Pormenor contempla igualmente uma considerável área reservada à manutenção dos 

espaços verdes existentes, bem como a criação de novos espaços. Para salvaguardar a manutenção 

futura destas áreas, foram definidas algumas bocas de rega, as quais foram distribuídas tanto nas 

condutas novas, como nas existentes. Esta distribuição deverá ser observada como um ponto de 

partida para o projeto de execução, sendo desejável a confirmação de eventuais bocas de rega 

existentes na atual rede de abastecimento, conjugada com uma consulta às entidades responsáveis 

pela futura manutenção destes espaços. 

12.3.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

Os critérios adotados no dimensionamento das condutas distribuidoras, em conformidade com as 

disposições regulamentares, e com os critérios usualmente adotados para este tipo de 

infraestruturas, são os seguintes: 

- Diâmetro mínimo:   63 mm 

- Velocidade mínima:   0,3 m/s 

- Velocidade máxima:   0,127 × 𝜑int ,  m/s 

- Perdas de carga:    Fórmula de Hazen-Williams 

- Caudal de dimensionamento:  Qp 

- Período diário de abastecimento:  24 h 

- Pressão mínima na rede:   (10 + 4n) m.c.a. 

- Pressão máxima na rede:   60 m.c.a. 

- Zona de risco de incêndio:  Grau 3 

12.3.4.  DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

Face aos critérios de dimensionamento assumidos, e considerando os volumes de abastecimento 

previstos para cada lote/parcela, tendo em conta que a maioria será abastecida por condutas já 

existentes, propõe-se que os novos troços sejam executados no material PEAD, de diâmetro 

DN110mm nos troços de ligação. 
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Contudo, estes diâmetros deverão ser confirmados na fase de projeto de execução, considerando as 

reais tipologias que serão adotadas em cada lote/parcela, e garantindo que os patamares de pressão 

serão garantidos, proporcionando o adequado abastecimento a cada fração. 

12.3.5.  REDE DE INCÊNDIO 

A rede de abastecimento de água, para além de numa situação de funcionamento normal, fazer a 

distribuição a todas as edificações existentes, disponibilizando os caudais de consumo necessários, 

deverá garantir simultaneamente os caudais necessários em caso de incêndio. 

Face à área de intervenção, ao tipo de edifícios existentes e ao risco de ocorrência e propagação dos 

incêndios, classificou-se esta zona com uma exposição de risco de grau 3. De acordo com esta 

classificação, deverá ser adotado um diâmetro mínimo de 100mm nas condutas, garantido um caudal 

instantâneo para combate a incendio de 30 l/s. Os marcos de incêndio a prever deverão localizar-se 

junto ao lancil dos passeios, sempre que possível em cruzamentos ou bifurcações, respeitando um 

espaçamento máximo de 130 m entre si.  

12.3.6. ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 

Para além dos dispositivos já referidos, como as bocas de rega e os marcos de incêndio, serão 

igualmente necessários outros dispositivos que permitam um funcionamento adequado da rede e 

facilitem a sua exploração. Para o efeito, deverão ser previstas válvulas de secionamento e descargas 

de fundo, devendo a sua localização ser estudada em pormenor na fase de projeto de execução.  

12.3.7.  DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS 

Para a execução dos novos troços propõe-se uma tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD), 

PE100, SDR17, classe de pressão PN10, com junta soldada topo-a-topo.  

O assentamento da tubagem será feito em fundo de vala, aberta com uma largura mínima de L = DN 

+ 0,50 m, sobre camada de areia de 0,15 m de espessura após compactação, respeitando a 

profundidade mínima de 0,80 m quando instalada em passeios, e de 1,00 m na faixa de rodagem. 

Após verificada a estanquidade das condutas por ensaio de carga, as valas deverão ser cobertas com 

uma camada de proteção também em areia ou terra cirandada, que deverá envolver a tubagem até 

0,30 m acima da geratriz superior, sendo a restante vala preenchida com produtos provenientes da 

escavação, devidamente compactados por camadas de 0,20 m de espessura.   
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Todas as curvas e tês serão amarrados por maciços de betão simples, betonados contra as paredes 

da vala, capazes de absorver os impulsos transmitidos pelas mudanças bruscas de direção no 

escoamento. 

As válvulas de seccionamento a utilizar serão do tipo cunha, de comando manual, com corpo em 

ferro fundido, e terão diâmetro igual ao da conduta onde se inserem. O seu acionamento deverá ser 

por boca de chave. 

No caso de se verificar a implantação de flanges enterradas, deverão as mesmas ser protegidas por 

uma manga de polietileno. 

Nas peças desenhadas apresentam-se pormenores tipo dos dispositivos normalmente adotados 

neste tipo de infraestruturas.  

12.4. REDES DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS 

12.4.1.  DADOS DE BASE 

Os dados de base considerados para este Plano foram estimados com base nas áreas previstas para 

habitação nos novos edifícios. De uma maneira geral, considera-se que o Plano incide sobre uma 

zona consolidada, já servida com rede de drenagem de águas residuais domésticas, pelo que a sua 

análise recai sobre as novas áreas de habitação. De acordo com o Plano de Pormenor da Calçada das 

Lajes, as novas áreas previstas encontram-se agrupadas por lote/parcela conforme Quadro 10 

(capítulo 11.1.2). 

Nesta fase, e uma vez que ainda não se encontram definidas as tipologias que serão adotadas na 

arquitetura de cada lote/parcela, optou-se por considerar para efeitos de cálculo, um habitante por 

cada 40 m2 de área destinada a habitação. Face à área total prevista de 18.800 m2 destinada a 

habitação, a população equivalente será de cerca de 500 habitantes, a qual já considera um lar de 

terceira idade no Lote 8, com uma lotação de 30 habitantes. 

Para efeitos de consumo, considera-se como válida uma capitação de 300 l/hab.dia e um fator de 

afluência à rede de 0,80, valores que se deverão manter constantes ao longo do horizonte de projeto 

de 30 anos. 

À semelhança do que foi considerado para a rede de abastecimento de água, o cálculo do fator de 

ponta deverá ter em conta os vários aglomerados populacionais servidos pela rede já instalada. 
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Desconhecendo-se a amplitude da rede de drenagem instalada, considerou-se como aproximação, 

que a mesma serve a freguesia de Penha de França, que segundo os censos 2011, possui um 

aglomerado de 12.780 habitantes. A este valor, corresponde um fator de ponta de 2,03.  

Os caudais médios e de ponta previstos para cada lote/parcela respeitam os valores do quadro 

seguinte: 

 

Quadro 14 – Caudais médios de ponta previstos por lote 

12.4.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA 

Atualmente, a área de intervenção deste Plano de Pormenor já se encontra servida com rede de 

drenagem. Esta, no entanto, varia entre rede separativa e unitária. De um modo geral, as redes de 

menor diâmetro e que se encontram no interior da área de intervenção são redes separativas, onde 

se distinguem os coletores domésticos dos pluviais. Apesar desta separação, estas redes acabam por 

drenar os seus efluentes em coletores unitários, implantados nas zonas limítrofes da área de 

intervenção, como são os casos das infraestruturas existentes na Avenida Afonso III e na Rua Lopes, 

estendendo-se posteriormente pelo Alto Varejão. 

Os lotes dos edifícios propostos neste Plano coincidem quase na totalidade com antigas áreas de 

habitação, pelo que de uma maneira geral já se encontram servidos por rede de drenagem. Ainda 

assim, houve necessidade de prever a implantação de novos coletores, quer por implantação de 

novos edifícios, quer pela implantação dos novos arruamentos projetados. Face à configuração 

existente da rede, prevê-se a necessidade de implantar dois novos coletores domésticos, cada um 

com uma ramificação, que complementarão a atual rede, visando recolher os efluentes domésticos 

dos lotes E5, E5.1, E6 e E8. A configuração proposta deverá ser aferida na fase de projeto de 

execução, pois em virtude da arquitetura utilizada em cada lote, a recolha dos efluentes poderá ser 

favorável noutra orientação. 

Ainda relativamente à drenagem de águas residuais, destacam-se duas intervenções, nomeadamente 

na Calçada das Lajes e no Alto Varejão. Na Calçada das Lajes, será proposta a substituição do coletor 

existente em grés DN200 por uma tubagem em grés vitrificado DN300 mm, aproveitando o facto de 

Lote/Bloco E1 E2 E3 E4 E5 E5.1 E6 E8 TOTAL
SP Habitação 1231 974 1573 2313 7287 1737 3687 _ 18802
Nº pessoas (hab.) 31 24 39 58 182 43 92 30 500
Capitação (l/hab.dia) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Qmd (l/s) 0,09 0,07 0,11 0,16 0,51 0,12 0,26 0,08 1,39
Fp 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Qp (l/s) 0,17 0,14 0,22 0,33 1,03 0,24 0,52 0,17 2,82
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se intervir neste arruamento, em virtude da substituição do coletor pluvial. A intervenção no Alto 

Varejão, resulta de uma solicitação da CM Lisboa, em prever a substituição das secções de cascões 

nos coletores. No entanto, esta intervenção encontra-se condicionada face ao coletor unitário 

existente na Rua Lopes, o qual drena para este arruamento. Assim, e não tendo sido encontrada 

solução para a drenagem destes afluentes (Rua Lopes), houve a necessidade de prever a sua 

continuidade como coletor unitário, ao longo do Alto Varejão. Este novo coletor, será implantado ao 

longo do Alto Varejão, recebendo as afluências da Praceta e da Travessa do Alto Varejão, seguindo 

posteriormente ao longo da Rua Matilde Rosa Araújo, onde substituirá o coletor pluvial existente. 

Esta intervenção permitirá aliviar as infraestruturas de drenagem no Largo Santos o Novo. 

Para a drenagem das águas pluviais, foi adotada a mesma filosofia da rede doméstica. Tratando-se de 

uma área globalmente servida, foram previstos dois novos coletores (e respetivas ramificações), 

visando a recolha das águas pluviais dos lotes E5, E5.1, E6 e E8, bem como a drenagem superficial 

que deverá ocorrer. Também na generalidade dos novos arruamentos, estes já se encontram 

servidos por rede de drenagem, pelo que em fase de projeto de execução deverá ser aferida a 

existência de sumidouros e a eventual relocalização dos mesmos, ou a execução de novos 

sumidouros, com drenagem para as caixas de visita existentes. 

Adicionalmente, prevêem-se outras intervenções, de modo a corrigir situações atuais de deficiente 

drenagem, como são os casos da Calçada das Lajes e a via de ligação da Calçada das Lajes à Rua do 

Forte de Santa Apolónia. No primeiro caso, será previsto o prolongamento do atual coletor, de modo 

a aumentar a capacidade de drenagem deste arruamento, prevendo-se igualmente a substituição de 

parte do coletor existente (DN300), por uma secção maior (DN400). No segundo caso, é feito o 

reforço através da implantação de um novo coletor, e respetivos dispositivos de captação superficial.  

Simultaneamente, são propostos mais dispositivos de captação superficial, de modo a 

corrigir/atenuar outras situações anómalas, como as que se verificam na Praça Dr. Ernesto Roma, no 

Largo de Santos-o-Novo, no próprio Alto Varejão, e na via de ligação da Av. Afonso III à Igreja 

Paroquial de São Francisco de Assis. 

As soluções agora apresentadas, deverão ser alvo de análise na fase de projeto de execução, sendo 

desejável a confirmação dos parâmetros de cálculo, das reais condições de drenagem existentes com 

levantamento topográfico realizado para o efeito, e com a configuração do edificado proposto. 
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Salienta-se que não foram previstos quaisquer trabalhos na Av. Afonso III, uma vez que se encontra 

prevista uma intervenção global neste arruamento, que será objeto de projeto próprio. 

12.4.3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

Os critérios adotados no dimensionamento dos coletores domésticos e pluviais, em conformidade 

com as disposições regulamentares, e com os critérios usualmente adotados para este tipo de 

infraestruturas, são os seguintes: 

- Diâmetro mínimo    300 mm 

- Inclinação mínima    0,3 % 

- Inclinação máxima    15,0 % 

- Altura da lâmina líquida máxima   0,5 D (0,9 D para pluviais) 

- Velocidade mínima    0,6 m/s (0,9 m/s para pluviais) 

- Velocidade máxima    3,0 m/s (5,0 m/s para pluviais) 

- Poder de transporte mínimo   2,0 N/m2  

12.4.4. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO  

Face aos critérios de dimensionamento assumidos, e considerando os volumes de drenagem 

previstos para cada lote, tendo em conta que a maioria já se encontra servido por rede, propõe-se 

que os novos coletores sejam executados no material grés vitrificado, de diâmetro DN300 mm. 

Contudo, estes diâmetros deverão ser confirmados na fase de projeto de execução, considerando as 

reais tipologias que serão adotadas em cada lote/parcela, e garantindo as orientações mais 

favoráveis para a implantação dos ramais domiciliários. 

No caso dos coletores pluviais (e unitários), deverão ser adotadas manilhas de betão (ou material 

plástico), de diâmetro DN300 mm. A localização dos sumidouros deverá ser aferida na fase de 

projeto de execução, considerando a rasante e o perfil transversal dos vários arruamentos.  

12.4.5. TRAÇADO DOS COLETORES  

Na generalidade e no que respeita à implantação dos coletores, estes andarão sempre que possível a 

eixo dos arruamentos. 

Deverão ser previstas caixas de visita nos pontos de interceção dos coletores, mudanças de direção 

e/ou inclinação, e ainda de forma a limitar a 60,00 m a extensão dos respetivos troços. 
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Na definição dos traçados em perfil, a profundidade mínima do coletor doméstico deverá ser 

condicionada pela profundidade do coletor pluvial, garantindo-se uma altura mínima de 0,20 m entre 

o seu extradorso e a soleira do coletor de águas pluviais. 

12.4.6. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS 

Os coletores domésticos serão executados em tubos de grés vitrificado, de secção 300 mm, com 

junta S. Para o coletor pluvial, propõe-se a manilha de betão, com junta de anel de borracha. No caso 

dos coletores unitários, deverá ser utilizado o mesmo material, com revestimento interior adequado. 

O assentamento dos coletores será feito em fundo de vala, aberta com uma largura mínima de L = 

DN + 0,50 m, sobre camada de areia de 0,15 m de espessura após compactação. 

Após verificada a estanquidade dos coletores por ensaio de carga, as valas serão cobertas com uma 

camada de proteção também em areia ou terra cirandada, que deverá envolver a tubagem até 0,30 

m acima da geratriz superior, sendo a restante vala preenchida com produtos provenientes da 

escavação, devidamente compactados por camadas de 0,20 m de espessura. 

As caixas de visita serão executadas em anéis de betão com diâmetro de 1,00 m (para h < 2,50 m) e 

1,25 (para h ≥ 2,50 m). O comprimento de cada anel de betão deverá sempre que possível ser de 

1,00 m de forma a reduzir as juntas e consequentes caudais de infiltração. 

A parte superior das caixas de visita será constituída por uma cúpula tronco-cónica assimétrica com 

aro e tampa de ferro com dispositivo de fecho, sempre que a altura das caixas seja superior a 1,60 m. 

Para profundidades inferiores, será adotada a cobertura plana em betão armado. Nas caixas de visita 

com altura superior a 5,00 m, deverá ser adotada a cobertura plana e patamar intermédio em perfis 

compósitos pultrudidos. 

Para todos os tipos de câmaras referidos, o fundo será em laje de betão armado e serão construídas 

caleiras em meia cana para guia dos efluentes, devidamente rebocadas com argamassa de cimento e 

areia ao traço 1:2 com 0,03 m de espessura, tal como toda a superfície em contacto com o esgoto. 

Deverá ainda ser prevista uma pintura interior com base na combinação de resinas epóxi e alcatrão 

de hulha. Para as superfícies exteriores, deverá ser executada uma pintura com uma emulsão 

betuminosa. 

Deverão considerar-se quedas guiadas à entrada das câmaras de visita sempre que o desnível a 

vencer for superior a 0,50 m. 
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A ligação da tubagem às caixas de visita de betão, deverá ser executada com cuidado especial, sendo 

de prever uma gola passa-muros incorporada durante a betonagem, e compatível com o material dos 

coletores. 

12.5. REDE DE GÁS 

12.5.1. LEGISLAÇÃO 

A legislação em vigor a respeitar é a que se indica: 

- Decreto-lei Nº521/99; 

- Decreto-Lei Nº263/99; 

- Portaria Nº386/94. 

12.5.2. ELEMENTOS BASE 

Os elementos que serviram de base ao desenvolvimento do presente estudo são os seguintes: 

- Proposta Base do Planeamento Urbano; 

- Proposta da Rede de Infraestruturas do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes. 

12.5.3. CONCEITO DA INTERVENÇÃO 

A zona que limita a intervenção do Plano de Pormenor já é abastecida por Gás Natural, conforme 

desenho da especialidade. 

No âmbito deste estudo propõe-se o desenvolvimento da rede existente de forma a garantir o 

abastecimento aos novos lotes através de duas formas: 

- Com recurso à introdução de novas condutas; e 

- Verificando a capacidade dos troços existentes. 

12.5.4. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONSUMOS 

Quanto à caracterização dos consumos dos fogos destinados à habitação, considerou-se que o 

abastecimento de gás se destina ao aquecimento de águas quentes sanitárias (AQS) e aquecimento 

ambiente (AA). 
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A tipologia de fogos, necessária ao dimensionamento da rede baseou-se em dados topológicos 

fornecidos informalmente pelo cliente, e estão previstos nas peças desenhadas, nomeadamente: 

 Lote E1 e 2 – Bloco 1 – 18AQS + 18AA; 

 Lote E1 e 2 – Bloco 2 – 14AQS + 14AA; 

 Lote E3 – 23AQS + 23AA; 

 Lote E4 – 34AQS + 34AA; 

 Lote E5 – 103AQS + 103AA; 

 Lote E5.1 – 25AQS + 25AA; 

 Lote E6 – 53AQS + 53AA; 

 Lote E8 – 30AQS + 30AA. 

Relativamente aos consumos para serviços, hotelaria e restauração ou indústria, consideraram-se as 

seguintes potências: 

 Lote E5 – 1681 kWH. 

Na fase de Projeto e execução, deverão ser confirmadas as reais tipologias adotadas na arquitetura 

de cada lote, de modo a definir os reais consumos.  

12.5.5. CARACTERÍSTICAS DO GÁS COMBUSTÍVEL 

De acordo com o Regulamento técnico editado pela Portaria nº386/94, as redes de distribuição de 

gás foram dimensionadas para Gás Natural.  

As características principais deste Gás Natural são as seguintes: 

Principais Características Físicas do Gás Natural 

PODER CALORÍFICO 

SUPERIOR (P.C.S) INFERIOR (P.C.I.) 

42,0 MJ/m³(n)  37,9 MJ/m³(n) 

10032 kcal/m³(n) 9054 kcal/m³(n) 

ÍNDICE DE WOBBE 

52,1 MJ/m³(n)  12442 kcal/m³(n) 

Densidade 

Relativa ao Ar Corrigida 

0.65  0.62 

             Quadro 15 - Principais Características Físicas do Gás Natural 
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12.5.6.  CRITÉRIOS DE TRAÇADO 

O traçado da rede de gás está definido nas peças desenhadas. O traçado previsto privilegia a 

extensão das redes existentes, sempre que possível nos passeios de arruamentos secundários ou na 

perpendicular dos arruamentos quando existe a necessidade de realizar um atravessamento. 

Por motivos relacionados com a segurança, deverão ser acauteladas as distâncias mínimas de 

segurança a outras infraestruturas enterradas. As distâncias mínimas são as seguintes: 

Percurso Paralelo (mm) Cruzamento (mm) 

Quaisquer tubagens 200 200 

Instalações Elétricas 200 200 

Redes de Esgotos 500 500 

Quadro 16 – Distâncias mínimas a outras infraestruturas 

A regulamentação técnica (Portaria 386/94, de 16 de Junho), que define a arquitetura das redes de 

distribuição de Gás canalizado, impôs os seguintes critérios: 

O projeto prevê a colocação de órgãos de seccionamento nas seguintes situações: 

 Separação de grupos 200 Consumidores; 

 Derivações importantes; 

 Troços com 2.000 m de extensão; 

 No atravessamento de vias rodoviárias; 

 Na entrada e na saída de Postos de Redução e Medida; 

 Obras de Arte com vão superior a 300 m – Colocação de válvulas do tipo corte automático. 

12.5.7. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

Para dimensionamento da rede de gás canalizado, considerou-se a utilização de Gás Natural e 

adotaram-se os seguintes critérios: 

 Perda de carga máxima 1,5mbar 

 Velocidade < 15 m/seg 

Consumo Horário médio de Fogos com Águas Quentes Sanitárias 
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 Caqs=0.14 m3(n)/h 

Consumo Horário médio de Fogos com Aquecimento Ambiente 

 Caqs=0.85 m3(n)/h 

Para determinar o valor do caudal adotou-se a seguinte expressão que engloba um coeficiente 

ponderado para a simultaneidade de utilização: 

Q= Naqs x Caqs x (1+6/raizq(Nqs) ) + Naa x Caa x (1+3/raizq(Naa) ) 

Sendo que:  

Naqs – Número de Fogos com Aquecimento de Águas Quentes Sanitárias 

Naa – Número de Fogos com Aquecimento Ambiente 

O dimensionamento da rede exterior foi realizado através do método de Renouard que exprime a 

perda de carga no troço, em regime de baixa pressão, através da seguinte expressão: 

 (Baixa Pressão). 

; 

Uma perda de Carga máxima, a baixa pressão, de 1.5 mbar; 

A compensação das perdas de carga singulares através do acréscimo de 20% ao comprimento da 

tubagem através do comprimento equivalente (Leq); 

A velocidade máxima de escoamento do gás será de 10 m/s e será calculada de acordo com a 

expressão: 

    

Nas expressões anteriores, as variáveis utilizadas têm o seguinte significado: 

Pa - pressão inicial em mbar; 

Pb - pressão final em mbar; 

Leq - Comprimento do troço acrescentado 20% no comprimento da tubagem; 

dc - Densidade corrigida; 
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dr - Densidade relativa do gás; 

Q - Caudal do troço em m3(st)/h; 

D - Diâmetro interior da tubagem em milímetros; 

V - Velocidade do gás no troço em m/s; 

Pm - Pressão média no troço em bar (valor absoluto). 

12.5.8. DIVERSOS 

Em todas as omissões seguir-se-á a legislação Portuguesa aplicável e as normas e especificações da 

autoria. 

12.6. SERVIÇOS AFETADOS 

As infraestruturas propostas no âmbito dO Plano de Pormenor tiveram por base os cadastros 

das concessionárias e as redes propostas foram adaptadas e compatibilizadas com as 

existentes. 

O estabelecimento das novas infraestruturas pressupõe a remoção das antigas. Este processo 

fará parte do projeto de execução que deverá incluir a avaliação dos serviços afetados.  

 

13. COMPROMISSOS URBANÍSTICOS  

Na área de intervenção do Plano de Pormenor em estudo apenas se identificam, na presente data, os 

seguintes compromissos urbanísticos: 

Proc. n.º Procedimento 
Operação 

Urbanística 
Morada 

Sentido 
Decisão 

Alvará Edifício Hist.tramitação 

543/EDI/2018 
 

Licença 
 

Alteração 
Externa 

R Braamcamp 
Freire, 2-2B 

Deferido 
15-07-2020 

 
96/EO/202

1 
 

Edifício Elaboração e 
aprovação de 

Alvará 17-02-2021 

1430/EDI/2019 Licença Alteração R Adolfo Coelho, 5 
 

Deferido  
29-12-2020 

Ainda não 
tem 

Edifício Licença a 
pagamento até  

23-12-2021 
576/EDI/2018 

 
Licença 

 
Ampliação 

 
R Lopes, 26 

 
Deferido  

11-01-2021 
Ainda não 

tem 
Edifício Notif. Despacho 

11-01-2021 

Quadro 17 – Compromissos Urbanísticos 
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14. INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

Para efeitos de monitorização do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes, tendo nomeadamente em 

vista a avaliação da adequação da disciplina nele consagrada e dos efeitos da sua exeução, é 

estabelecido no presente relatório o seguinte conjunto de indicadores: 

Objetivo do Plano: Indicadores 

Melhorar a qualidade 
urbana 

Requalificação dos espaços 
públicos 

Indicador de requalificação dos espaços verdes de utilização colectiva 
existentes 
(m2 de espaços verdes existentes intervencionados de acordo com as 
indicações do Plano / m2 totais de espaços verdes existentes carentes de 
intervenção nos termos do Plano (Forte de Santa Apolónia, envolvente de 
Santos-o-Novo e Largo de Santos-o-Novo) 
Indicador de concretização dos novos espaços verdes de utilização 
colectiva previstos no Plano 
(m2 de novos espaços verdes públicos já executados / m2 de novos 
espaços verdes públicos previstos no Plano (a sul da Igreja de São 
Francisco de Assis e jardim confinante com a Av. Afonso III) 

Indicador de intervenções nas vias públicas existentes 
(metros lineares arruamentos pré-existentes intervencionados de acordo 
com as indicações do Plano / metros lineares dos arruamentos existentes 
carentes de intervenção nos termos do Plano) 

Indicador de concretização de novas vias previstas no Plano (metros 
lineares dos novos arruamentos já executados / metros lineares dos 
novos arruamentos previstos no Plano) 

Indicador de reordenamento do estacionamento público  
(nº de novos lugares de estacionamento público à superfície já 
executados / nº de novos lugares de estacionamento público à superfície 
previstos no Plano) 

promover a criação de novos 
equipamentos 

Indicador de execução do novo equipamento  
(executado (sim/não) 

Incremento da função 
residencial 

Habitação 

Indicador de reabilitação dos edificios habitacionais 
(nº de intervenções de reabilitação em edifícios habitacionais existentes 
que estejam em mau estado de conservação/ nº total de edifícios 
habitacionais existentes em mau estado de conservação à data de 
entrada em vigor do Plano) 
Indicador do acréscimo de superficie de pavimento para o uso 
habitacional 
(superfície de pavimento dos novos edifícios afeta ao uso habitacional já 
executada (m2)/ superfície total de pavimento passível de ser afeta ao uso 
habitacional de acordo com o Plano (m2)) 

Requalificar a área histórica 
Carta Municipal de 
Património 

Indicador do estado de conservação dos bens da Carta Municipal do 
Património Edificado e Paisagístico  
(nº de bens da CMP que não se apresentam um mau estado de 
conservação / nº total de bens da CMP) 

Promover a continuidade da 
estrutura ecológica Espaços permeáveis 

Indicador de concretização dos espaços verdes públicos 
(área verde permeável pública (m2) / área de intervenção do Plano (m2)) 

Indicador de execução dos eixos arbóreos 
(metros lineares de arruamentos aborizados / metros lineares de 
arruamentos a arborizar de acordo com o Plano) 

 Quadro 18– Indicadores de Monitorização do Plano 
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A periodicidade ou frequência de monitorização será quadrienal (a par do Relatório do Estado do 

Ordenamento do Território - REOT) até à execução de todas as propostas /ações previstas no Plano. 

A informação será obtida através dos Serviços da Câmara Municipal de Lisboa. 

15. CONFORMIDADE COM O PDM 

O modelo urbano consagrado no Plano de Pormenor é, no essencial, compatível com a estratégia 

territorial definida no Plano Diretor Municipal. 

Ainda assim, no âmbito do presente Plano são propostos ajustes aos limites das categorias de solo 

urbano abrangidas pela respetiva área de intervenção – refletidos na Planta de Explicitação do 

Zonamento – resultado da adequação do zonamento à escala do Plano de Pormenor, às condições da 

área territorial e ao grau de consolidação morfotipológica. 

Em síntese, identificam-se as seguintes alterações: 

a) Toda a zona central do Plano foi classificada como “Espaço Central e Habitacional a 

Consolidar”, incluindo os edifícios isolados e as pequenas frentes urbanas preexistentes. 

Conforme já referido, esta opção justifica-se pela necessidade de desenvolver e implementar 

uma solução urbana de conjunto que reestruture e unifique aquele território e que, de forma 

integrada, preveja novas áreas a afetar a infraestruturas, espaços verdes e de utilização 

coletiva e a equipamentos coletivos.  

b) Verificaram-se ainda pequenos acertos nos limites dos “Espaços Verdes de Recreio e 

Produção a Consolidar” e dos “Espaços de Uso Especial de Equipamentos” tendo em conta a 

realidade física do território. 

c) A Rua Lopes foi qualificada na sua totalidade como “Espaço Central e Habitacional 

Consolidado – Traçado Urbano B”, por se considerar que esta frente urbana está 

perfeitamente consolidada, apresentando coerência urbana, inexistindo razões para impor a 

sua reconversão. 

d) A frente urbana entre a Calçada das Lajes e a Praceta do Alto do Varejão – classificada no 

PDM como “Espaço Central e Habitacional a Consolidar” passa a Espaço Central e 

Habitacional Consolidado – Traçado Urbano A”. 

Em função do seu grau de consolidação morfotipológica, o Plano integra assim as seguintes 

categorias de espaço: 
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a) Espaços Consolidados  

 Espaço Consolidado de Uso Especial de Equipamentos, o qual abrange a (antiga) 

Creche Júlia Moreira, a Igreja de S. Francisco de Assis e o espaço de utilização coletiva 

imediatamente contíguo e espaço do Convento de Santos-o-Novo ; 

 Espaço Central e Habitacional Consolidado – Traçado Urbano A - Troço da Calçada 

das Lajes que deverá ser objeto de reperfilamento entre o acesso à praça Dr. Ernesto 

Roma e a Calçada da Cruz da Pedra, abrangendo a Quinta do Roma e o Palácio 

Pereira Forjaz e respetivos logradouros, bem como o Largo de Santos-o-Novo; 

 Espaço Central e Habitacional Consolidado – Traçado Urbano B – Frentes urbanas da 

Rua Lopes e da Avenida Afonso III; 

 Espaço Central e Habitacional Consolidado – Traçado Urbano C – Edifício 

“Concorde”. 

 

b) Espaços a Consolidar 

 Espaço Central e Habitacional a Consolidar a poente do prolongamento da Rua 

Matilde Rosa Araújo (ligação entre a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Avenida 

Afonso III), preconizando-se a reconversão de toda esta área que passa a abranger a 

frente urbana voltada para a Rua do Alto do Varejão (lado norte), cuja reconversão se 

pretende (implicando nomeadamente o reperfilamento desse arruamento) e, ainda, 

a área a tardoz dos edifícios sitos na Calçada das Lajes n.º 61-A (Lote 1 e Lote2) que 

embora tenham sido identificada no PDM como espaço consolidado, ainda não reúne 

essas características, justificando-se que seja pensada em conjunto com o espaço 

verde a consolidar imediatamente contíguo; 

 Espaço Verde de Recreio e Produção a Consolidar, que corresponde ao jardim 

proposto a sul da Igreja de São Francisco de Assis, identificadoa desde o início da 

urbanização desta área como um espaço preferencial para a criação de um espaço 

verde de utilização coletiva; ao jardim proposto em torno do Forte de Santa Apolónia 

abrangendo um geomonumento e jardim a sul poente do Convento de Santos-o-

Novo, que permitirá enquadrar este monumento. 

Em termos genéricos, o Plano de Pormenor da Calçada das Lajes respeita o regime estabelecido no 

PDM para as diferentes categorias de espaço, tendo em consideração os ajustes introduzidos ao nível 

do zonamento. 



Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 
 

 
Câmara Municipal de Lisboa 171 
DMU | DPU | Divisão de Planeamento Territorial 

abril 2021 

Relativamente ao regime estabelecido no PDM registam-se  as seguintes alterações: 

a) O disposto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 42.º do Regulamento do PDM não se aplica à 

parcela E7 e aos edifícios do núcleo histórico com frente para a Calçada das Lajes, a norte da 

Travessa do Alto do Varejão, considerando que a possibilidade de aumento do número pisos 

até um máximo de 2 pisos acima do solo, com possibilidade de aproveitamento de sótão, se 

enquadra nas características morfotipológicas do tecido urbano em presença; 

b) O conceito e o regime da superfície vegetal ponderada verifica-se relativamente às Unidades 

de Execução e não por operação urbanística; 

c) A majoração do índice de edificabilidade admitido no âmbito da(s) Unidade(s) de Execução 

para as áreas qualificadas como Espaços Centrais e Habitacionais a Consolidar não tem 

enquadramento direto em nenhuma das situações elencadas na alínea f) do n.º 3 do artigo 

60.º do regulamento do PDM. Contudo esta opção justifica-se pelo facto de se tratar de zonas 

de transição com áreas consolidadas (i.e., zonas de colmatação) nas quais se considerou 

necessário privilegiar uma concordância ao nível das alturas das fachadas e do alinhamento do 

traçado urbano (Unidade Espacial 2) e, ainda, perante previsão de áreas de cedência 

superiores àquelas que resultariam da aplicação dos parâmetros de dimensionamento do PDM 

(Unidade Espacial 1); 

d) Considerando que só um acréscimo às cedências legalmente exigidas, em Área Verde de 

Recreio e Produção, permitirá a construção do jardim proposto na antiga Quinta do Coxo, 

aplica-se, como compensação, o índice de edificabilidade de 0,3 a uma pequena percentagem 

da área da parcela. Esta possibilidade, consagrada no Regulamento do PDM, nos seus Artigos, 

50º e 84º, também não tem aplicação direta a este caso uma vez que a área da parcela em 

causa é inferior aos 2ha referidos no nº 8 do Art.º 50 do RPDM (17.360m2). No entanto 

justifica-se pois embora a área da parcela seja inferior aos 2ha referidos, o índice 0,3 apenas é 

aplicado a uma área sem a qual não seria possível a construção do jardim proposto, nem a 

concretização de toda a proposta do Plano. 

Foi ainda efetuada uma retificação, ao abrigo do n.º 4 do artigo 26.º do regulamento do PDM, dos 

limites da área de logradouro anexa à Fundação Júlia Moreira (CMP 41.03), que se encontravam 

desatualizados e foi incluído mais um bem na Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico 

(CMP), o que não representa uma desconformidade relativamente ao Plano Diretor Municipal uma 

vez que é o próprio PDM a assumir a Carta Municipal do Património como uma listagem aberta 

passível de ser atualizada através da elaboração de planos de urbanização e planos de pormenor. 
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16. REDE GEODÉSICA, CARTOGRAFIA E LIMITES ADMINISTRATIVOS 

16.1. REDE GEODÉSICA 

Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de 

nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) são da 

responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). 

Na área do PP da Calçada das Lajes, não se identificam elementos pertencentes à Rede Geodésica. 

16.2. CARTOGRAFIA 

A cartografia de base utilizada apresenta as seguintes características: 

Cartografia numérica vetorial à escala 1.1000, com base na cobertura aérea de maio de 2016, 

produzida pelo Consórcio Artop/Municípia. 

Sistema de Referenciação: ETRS 1989 – Portugal TM06, referencial altimétrico Datum Marégrafo de 

Cascais. Homologada pela DGT em agosto de 2019. 

Exatidão planimétrica (e.m.q. < 0,18 m); Exatidão altimétrica (e.m.q. < 0,25 m); Processo de 

Homologação n.º 515, de 02 de agosto de 2019; Entidade responsável pela Homologação: Direção 

Geral do Território; 

Ortofotocartografia do concelho de Lisboa, cedida pela Direção Geral do Território e produzida com 

base na cobertura aerofotográfica digital, de 2018, adquirida pelo Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, 

I.P. (IFAP) - Sistema de Referenciação Planimétrica: PT-TM06/ETRS 89; Projeção cartográfica: 

Transversa de Mercator; 

Resolução espacial: 25 cm; Licenciamento da Direção Geral do Território (DGT) habilitado pelo 

protocolo de cooperação celebrado com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. 

Precisão posicional nominal de reprodução: 1,96 m; 

Informação adicional encontra-se disponível em: 

https://www.dgterritorio.gov.pt/cartografia/fotografia-aerea 
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A Precisão Posicional Nominal de Reprodução (PPN) das saídas gráficas encontra-se identificada no 

rótulo das peças desenhadas do Plano e no quadro seguinte, e foi calculada de acordo com a 

seguinte fórmula: 

PPN = SQRT (EPP^2 + (DPL * FER * DAC)^2), em que: 

 EPP = Exatidão Posicional Planimétrica da Cartografia (m); 

 DPL = Deformação da plotter (mm/m); 

 FER = Fator de Escala da Reprodução; 

 DAC = Dimensão da área cartografada, segundo o rolo do plotter (m) 

 

PEÇAS DESENHADAS 
(DES. Nº) 

FER 
(escala) 

DAC 
(m) 

EPP 
(m) 

DPL 
(mm/m) 

PPN 
(m) 

01; 02; 6.1; 6.2; 07; 08; 8.1; 09; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18 

1000 0,715 0,18 0,001 0,737 

3.1 a 3.7 5000 0,277 2,00 0,001 2,433 
3.8 e 3.9 5000 0,277 0,25 0,001 1,407 

04 2000 0,400 0,18 0,001 0,838 
05 5000 0,400 0,18 0,001 2,016 
06 1000 0,715 0,25 0,001 3,584 
10 1000 0,257 0,18 0,001 0,314 

 (a) plotter HP Designjet 5500 60 by hp 

Quadro 19 – Cálculo da precisão nominal de reprodução das peças desenhadas 
 

16.3. LIMITES ADMINISTRATIVOS 

Os limites administrativos identificados nas peças desenhadas do Plano estão de acordo com a Carta 

Administrativa Oficial de Portugal, versão de 2020 – CAOP 2020, aprovada por despacho do Diretor-

Geral do Território, datado de 15 de janeiro de 2021 e publicada no Aviso nº 2349/2021 do Diário da 

República, 2ª série, nº 25, de 05 de fevereiro de 2021, nos termos do disposto da alínea l) do n.º 2 do 

artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 30/2012 de 13 de março. 
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IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
 

Código CMP: 41.03 Nome: (Antiga) Creche Júlia Moreira 

Outros Códigos CMP:  
Outras Designações: (Antigo) Centro Maternal Infantil (Fundação Júlia Moreira); 
Lar residencial Júlia Moreira; Unidade de Saúde Familiar (Centro de Saúde Monte 
Pedral) 

Número de Obra: 48066 Freguesia: Penha de França Freguesia Antiga: S. João  

Morada: Rua Adolfo Coelho, 9; Rua Braamcamp Freire, 1; Rua Lopes, 38-38A 

Código SIG: 4102101047001 

 

  

 
 

INFORMAÇÃO DE SÍNTESE 

 

Classificação da 
Administração 
Central / 
Municipal:  

Monumento Nacional  

Conjunto de Interesse 
Público 

 

Zona Especial de Proteção  

 Planos PDM 1994 X PDM 2012 X PU  PP X 

Designação 
dos PU e PP 

Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 

 

 Nível Arqueológico (Art.º 33º do PDM)  Azulejaria em Espaço Público – PISAL (Nível)  Grau de Intervenção 

1  2  3   1  2  3   1  2 x 3  

     
Prémios 

Eugénio dos Santos Prémio 

Prémio INH Menção Honrosa 

     
Autores/ 
Projetistas 

Carlos Ramos Data do Projeto 1934 Data da Edificação 
1934-1936* 

 

 
Sumário:  

Edifício de equipamento de assistência materno-infantil de iniciativa privada, foi construído entre 1934 e 1936 pelo médico Manuel 
Vicente Moreira, de acordo com projeto do arquiteto Carlos Ramos. Destaca-se pela sua conceção arrojada e enquanto um dos 
primeiros equipamentos de características assistenciais construídos em Portugal no quadro do Movimento Moderno.  

O pavilhão central, destinado a creche, ficou concluído em 1936 e mantém ainda parte significativa das suas características originais, 
ao contrário de outras obras de Carlos Ramos em Lisboa, entretanto muito adulteradas.  
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CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARQUITETÓNICA 

Contexto urbano: O edifício do Centro Júlia Moreira constitui a frente norte do extenso terreno apenas urbanizado nas franjas, 

delimitado pelas ruas Lopes e Adolfo Coelho a poente e norte, a calçada e travessa do Alto Varejão a sul, e a calçada das Lajes a 

nascente. Corresponde a um terço de um ambicioso projeto de equipamento de assistência materno-infantil de iniciativa privada, 

promovido pelo médico Manuel Vicente Moreira e desenhado em 1934 pelo arquiteto Carlos Ramos (1897-1969) (Obra 48066, Proc. 

nº 862/1934).  

Contexto histórico: O olisipógrafo Norberto de Araújo refere os antecedentes da criação do Centro Maternal Infantil Júlia Moreira e 

os objetivos a que se propunha. No início da década de 1930, o médico Manuel Vicente Moreira dirigia uma maternidade da 

Companhia dos Tabacos de Portugal*, instalada numa antiga fábrica junto ao Largo de Santos-o-Novo, nº 27 (ARAÚJO, Lv. XV, pp. 38-

39) e em atividade desde 1927. Em 1933, trabalhavam 195 mulheres na Companhia de Tabacos de Portugal das quais 25 residiam na 

Estrada da Circunvalação (futura Avenida Afonso III), Alto do Varejão e Vale Escuro, 52 no Bairro América (Stª Engrácia), Stª Apolónia 

e Barbadinhos e 56 em Chelas, Xabregas, Alto dos Toucinheiros e Poço do Bispo (as restantes 62 provinham de vários pontos da 

cidade e arredores) (BAPTISTA, p. 13). É este o contexto próximo da iniciativa do Dr. Manuel Vicente Moreira de criar esta instituição 

de assistência à mulher e à infância (Diário de Lisboa, 07.02.1943, pp. 3, 7). Ficaria localizada a sul do projetado Bairro Lopes, em 

terrenos de antigas quintas adquiridos pelo médico (ARAÚJO, Lv. XV, p. 40 e Obra 48066-Procº 862). O local escolhido caracterizava-

se por ser um “ponto alto e com uma larga vista sobre o Tejo” (Diário de Lisboa, 04.02.1943, p. 3).  

Ainda segundo Norberto Araújo, os primeiros serviços disponibilizados pelo novo equipamento foram a Creche e o Dispensário 

(ARAÚJO, Lv. XV, p. 40), este instalado num edifício anterior já existente na propriedade do Dr. Manuel Vicente Moreira (Diário de 

Lisboa…, p. 7). Em 1943, serviam a população das freguesias de “Monte Pedral [Santa Engrácia] (…) Beato, Penha de França, Arroios, 

Olivais, etc.” (Idem, p. 7).  

O edifício: Partindo de uma conceção polifuncional e polinucleada do equipamento a construir, o projeto inicial consistia numa 

sequência de 5 módulos em arco de circunferência e cobertura plana utilizável, judiciosamente adaptados à pendente do terreno, em 

que os 3 edifícios previstos, de geometria variável, alternavam com 2 plataformas ajardinadas idênticas, de planta ultra-semi-circular. 

A composição, simétrica, é gerada a partir do centro da rotunda que deveria constituir o términus da rua principal do Bairro Lopes, 

então em construção, e que o novo equipamento parecia abraçar. Um sistema de passagens cobertas, rampas e escadas asseguraria a 

comunicação entre os diferentes módulos. Este aspeto, a geometria da composição, os amplos espaços interiores envidraçados, ou os 

solários a instalar nas coberturas em terraço reforçam a diluição das hierarquias e distinções características da arquitetura 

convencional (fachada principal vs. tardoz, exterior vs. interior), situando resolutamente o projeto no quadro do Movimento 

Moderno. 

Construiu-se apenas o primeiro módulo com frente para a atual rua Adolfo Coelho, composto por um “pavilhão” central destinado a 

“creche para creanças pobres da zona oriental de Lisboa” (M. Vicente Moreira, requerimento de 12.12.1934 à CML, Obra 48066, Vol. 

I, proc. 863/1934, fl. 1) prolongado por dois braços laterais a poente e a nascente, destinados, respetivamente, a “serviços gerais” 

(vieram a ser, de facto, serviços de consulta externa) e a “maternidade”. Os dois módulos seguintes destinar-se-iam, o primeiro, a 

“escola primária”, “escola maternal” e “orientação profissional” e o último, com apenas dois “pavilhões”, seria ocupado por um 

ginásio com balneário e por um museu e uma sala de cinema (Obra 48066, Vol. I, Proc. nº 862/1934).         

A construção do único módulo hoje existente prolongou-se por várias décadas (ver infra), refletindo a dimensão algo utópica deste 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

___________________ 
 

CARTA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO EDIFICADO E PAISAGÍSTICO 
 

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO 

(NOS TERMOS DO DISPOSTO NO PONTO 9, DO ART.º 26, DO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LISBOA) 

 

 

   3 
Campo Grande, 25, 3º Bloco E, 1749-099 Lisboa – Tel. 21 798 87 66   dmu.dpu.dpt@cm-lisboa.pt 

projeto do Dr. Manuel Vicente Moreira e do Arq. Carlos Ramos. O volume cilíndrico de que se compõe a igreja de S. Francisco de 

Assis, construída a jusante no início do séc. XXI (inaug. 2002, cf. jornal Público, 27.10.2002), foi ainda alinhado pelo eixo de simetria da 

Creche Júlia Moreira. A área verde que permanece na envolvente a sul de ambos equipamentos resulta provavelmente de o 

programa inicial do Centro Júlia Moreira não ter sido concluído. 

Processo de construção: A construção do atual edifício da Creche Júlia Moreira foi faseada: o corpo central, dedicado à creche 

propriamente dita, ficou concluído em 1936 e foi inaugurado em janeiro de 1937 (Diário de Lisboa, 04.02.1943, p. 3); o “pavilhão” 

poente, destinado a consultas externas, foi ainda projetado pelo arq. Carlos Chambers Ramos em 1958 (Obra 48066, vol. II, proc. 

31212 e 44542 de 1958) e ficou concluído em 11 de abril de 1962 (cf. ibidem, proc. 21926/1962, fl. 1). Neste último projeto interveio 

o arq. Carlos M. Oliveira Ramos** a partir de 1961 (Obra 48066, vol. II, Proc. 14862/1961). 

Entre as alterações posteriormente introduzidas no pavilhão da creche, devem referir-se as seguintes, que contaram ainda com a 

participação de Carlos Ramos: 1936, pedido para a construção de um alpendre de proteção para um solário na cobertura (Obra 

48066, Vol.I, Proc. 1078); 1947, obras de ampliação do edifício, que passaram pela construção de um novo piso e da sua extensão, a 

poente (Obra 48066, Proc. 8173/1947 e Proc. 6058/1948); em 1952 pede-se o licenciamento de novas obras de ampliação, por 

necessidades dos serviços e para “equilibrar o conjunto, (…) assimétrico, pelo posterior prolongamento de uma das alas” (Obra 

48066, Vol. I, Proc. 10898/1952).  

Em 1963 é, por fim, projetado o pavilhão nascente, destinado a maternidade, pelo engenheiro Fernando Jácome de Castro (Obra 

48066, Vol. II, Proc. 14862/1963), o qual, partir de 1965, irá também assegurar diversos projetos de ampliação e alteração nos 

núcleos já existentes até ao início da década de 1970 (Obra 48066, vol. III, Proc. 43016/1965 e Proc. 6812/1973, fl. 4). O pavilhão 

nascente mantém-se em curso de obra que se prolonga, com interrupções (e.g., 1967-70), praticamente durante toda a década de 

1960 (cf. ibidem, vol. III), com as inerentes alterações ao projeto inicial de 1963.  

O mesmo eng. Jácome de Castro será responsável, em 1966, pela transformação das coberturas em terraço existentes, 

designadamente no pavilhão central, em telhados com uma inclinação de 25º, “suficientemente pequena para tornar o telhado 

dificilmente visível do exterior”. São então evocadas a propósito razões de conforto e funcionalidade (cf. memória descritiva, ibidem, 

vol. III, proc. 37576/1966, fl. 2-3). 

Em cada nova intervenção foi em geral respeitado o partido arquitetónico do projeto original, bem como a sua pormenorização no 

que respeita, nomeadamente, às cores aplicadas nos revestimentos exteriores (cf. Obra 48066, Vol. III, Proc. 21926/1960). Em 1945, 

as fachadas eram pintadas de “rosa claro”, portas, aros, gradeamentos e caixilhos de “verde médio” e as cantarias “lavadas” (Obra 

48066, Proc. 21163/1945). Já em 1961, em novas obras de reparação e conservação, as fachadas seriam pintadas de “rosa velho 

(claro)”; as portas, incluindo as de ferro, os aros e guardas de “verde escuro”, os caixilhos de “branco” e as cantarias “lavadas” (Obra 

48066, Vol. II, Petição 11305/1961, fl. 8).  

Apesar da sucessão de transformações e alterações dos projetos iniciais, o núcleo central do conjunto conserva ainda o uso a que 

primeiro se destinou (creche), tal como parte significativa das suas características arquitetónicas originais: sistema de circulação em 

corredor curvo, de acordo com a geometria do edifício, paredes interiores substituídas por estruturas transparentes em ferro e vidro, 

acesso franco ao exterior através de galeria aberta servida por duas rampas, configuração de portas e janelas interiores e exteriores e 

respetivos sistemas de encerramento em ferro e vidro. Em 1943, o Diário de Lisboa (4 fev.) referia, justamente, as “salas de largos 

janelões envidraçados e [as] galerias solários” (p.3), características da arquitetura assistencial e de saúde do Movimento Moderno. 
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Evolução da instituição: Na década de 1940, o Centro Maternal Infantil constituiu-se como pessoa coletiva de utilidade pública, o que 

implicava que o seu património transitaria para o Estado em caso de extinção da instituição (Obra 48066, Proc. 6058/1948). No 

mesmo período, passou a contar com comparticipações do Estado, mantendo-se o Dr. Manuel Vicente Moreira como seu responsável 

até pelo menos às vésperas da revolução democrática de 1974 (cf. ibidem, vol. III, proc. 6812/1973, fl. 1).  

Em 1976, ocorreu a doação ao Estado do Centro Maternal e Infantil (DR, I Sr., nº 279, 03.12.1984). Em 1980, aquele encontrava-se 

inserido no então Ministério dos Assuntos Sociais (Obra 48066, Vol. III, Proc. 12723/1975). Em 1991, a Administração Regional de 

Saúde de Lisboa, entidade então detentora do edifício, celebrou um protocolo de cedência das instalações do Centro Júlia Moreira à 

APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), a instalar na ala nascente, e à SCML a quem 

coube a gestão da creche do corpo central (cf. ibidem, vol. IV, proc. 2704/1994, fls. 2-9). A ala poente manteve-se sob administração 

direta da ARS, que ali instalou a Unidade de Saúde Familiar do Monte Pedral.        

Esta repartição dos espaços acarretou novas alterações no edifício, sobretudo nos antigos pavilhões nascente (cf. cf. ibidem, vol. IV, 

proc. 2704/1994) e poente. Na ala oeste, em junho de 1994 concluíam-se as obras de adaptação para instalação de um centro de 

saúde (de S. João, cf. Obra nº 48066, proc. 2704, fl. 57), com provável autoria do arq. Victor Mestre, conforme painéis de divulgação 

da obra existentes no edifício (mar. 2017). No mesmo ano, é submetido à apreciação da CML o ante-projeto das obras de adaptação 

na ala nascente para instalação da APPACDM, onde a maternidade nunca terá sido concluída, e em parte do núcleo central (cf. cf. 

ibidem, vol. IV, proc. 2704/1994).  

Logradouros: Entre o portão principal e o edifício, existe espaço empedrado e murado, com vegetação arbustiva e arbórea a isolar do 

exterior; o logradouro a tardoz, delimitado por rede metálica, é ajardinado e dispõe de árvores de várias espécies.       

 

IMAGENS 

 
 

  
 

Figs. 1 e 2 – Levantamentos da cidade à esc. 1:1000, de 1950 e 1970-83. Documentam a fase incial e a conclusão do Centro Júlia Moreira. 
lxi.com-lisboa.pt 
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Figs. 3, 4, 5 – Plano geral do Centro de Assitência Maternal e Infantil (1934), estudo prévio; maquetes do conjunto 
e do módulo da creche. AML, Ob. 48066, Vol. 1, Proc. 862/1934; maquetes reproduzidas em M. Vicente Moreira, «Assistência e 

Educação Maternais e Infantis de uma zona pobre de Lisboa», Medicina. Revista de Ciências Médicas e Humanismo, Lisboa, jun. 1934 
 
 
 

 
 

Fig. 6 – “Projecto de uma creche que o Exmo. Sr. Dr. Manuel Vicente Moreira pretende mandar construir no Alto do Varejão (…)”.  
Alçado norte e planta das fundações. AML, Obra nº 48066, Vol. 1, Proc. 862, 1934, T. 1, pág. 57 
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Fig. 7 - “Projecto de uma creche que o Exmo. Sr. Dr. Manuel Vicente Moreira pretende mandar construir no Alto do Varejão (…)”.  
Alçado sul e “planta do 1º pavimento”. AML, Obra nº 48066, Vol. 1, Proc. 862, 1934, T. 1, pág. 58 

 

 

 
 

Fig. 8 - “Projecto de uma creche que o Exmo. Sr. Dr. Manuel Vicente Moreira pretende mandar construir no Alto do Varejão (…)”.  
Alçado sul e “planta do 1º pavimento”. AML, Obra nº 48066, Vol. 1, Proc. 862, 1934, T. 1, pág. 58 
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              Fig. 9 – Fotografia panorâmica das fachadas norte, para a rua Adolfo Coelho. CML/DMU/ECRCMP-PDM, 2003 

 

 
Fig. 10 – A meia-lua da antiga creche Júlia Moreira, fachada norte sobre a rua,  

hoje repartida entre a APPACDM e a SCML. CML/DP/DPT, 2017 

 
Fig. 11 – Fachada norte, portão metálico de acesso comum ao Lar Residencial da APPACDM (esquerda) e à creche  

gerida pela SCML (direita), visto do recreio da creche. CML/DP/DPT, 2017 
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Fig. 12 – Fachada norte, aspeto do recreio da creche gerida pela SCML, visto do seu limite poente. CML/DP/DPT, 2017 
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Fig. 13 – Creche Júlia Moreira: fachada sul e uma das rampas. Ao fundo à direita, o corpo do equipamento da APPACDM. CML/DP/DPT, 2017 

 

 

 

 
Fig. 14, 15 - Antiga creche Júlia Moreira, recreio norte, portas metálicas;  

fachada sul, rampa poente.  CML/DP/DPT, 2017 

  
 

Fig. 15, 16 - Antiga creche Júlia Moreira, portões norte e sul, este flanqueado pelo arranque das rampas.  CML/DP/DPT, 2017 
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Fig. 17 - Antiga creche Júlia Moreira (hoje gerida pela SCML), aspeto do corredor circular de distribuição.  
Notar a caixilharia das salas envidraçadas à direita. CML/DP/DPT, 2017 

 
 
 
 

   
 

Fig. 18, 19, 20 - Antiga creche Júlia Moreira (hoje gerida pela SCML), corredor circular de distribuição e portas metálicas. CML/DP/DPT, 2017 
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Fig. 21 – Centro Materno-Infantil no levantamento de Lisboa de 1970-83, quando o edifício se encontrava já concluído.  
Notar os corpos a poente e nascente, prolongando o “pavilhão” central da creche. lxi.cm-lisboa.pt 

 
 

  
Fig. 22 – Carlos Manuel de Oliveira Ramos, arq., Projeto definitivo do edifício para consultas, que a direcção do Centreo Maternal e Infantil 

(Fundação Júlia Moreira) mandou construir a poente da crecha já exitente, no Alto do Varejão – planta do r/c.  

Alterações aos Processos nº 31212/58 e 44542/58. AML, Obra nº 48066, Proc. nº 14862, 1961, fl. 6. 
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Fig. 23, 24 – Planta topográfica com indicação a vermelho do lado a ser construído, AML, Obra nº 48066, Proc. nº 45894, 1963. 

F. Jácome Castro, eng., Projeto de alteração da vedação. AML, Obra 48066, Proc. nº 27864, 1967, fl. 3 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs. 25, 26 – Corpo 
poente: Centro de 
Saúde / Unidade  
de Saúde Familiar 
Monte Pedral.  
Foto DMU/DP/DPT, 
2017 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Figs. 25, 26 – Centro de Saúde/Unidade 
de Saúde Familiar Monte Pedral. 
Fachada sul e caixa de escadas. 
DMU/DP/DPT, 2017 

 
 

  

 

 

Figs. 27, 28, 29 – Ala nascente (APPACDM): fachada sul; anexo da piscina terapêutica; cais para 
abastecimentos sob corpo balançado, assente em pilotis (fachada norte).  DMU/DP/DPT, 2017 
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Figs. 30, 31 – APPACDM: acesso principal, vestíbulo e escadas principais. DMU/DP/DPT, 2017 

 

    
Figs. 32, 33, 34 – APPACDM, pormenores arquitetónicos: porta interior, guarda de terraço, janela alta. DMU/DP/DPT, 2017 

 

  
Fig. 35 – APPACDM: aspeto da galeria envidraçada, correspondente ao antigo terraço e solário  

na cobertura em terraço da creche Júlia Moreira. DMU/DP/DPT, 2017 
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VALORES A SALVAGUARDAR 

Elementos a preservar: Manutenção da conceção geral do edifício e preservação dos seus elementos caracterizadores originais, 

nomeadamente a morfologia, a volumetria e a composição das fachadas, incluindo elementos de suporte como pilotis, a 

fenestração e os elementos de preenchimento e complementares dos vãos, como palas, portas e caixilharia metálica. 

Deve ser salvaguardada a organização espacial original do edifício e os respetivos sistemas de circulação horizontal e vertical, como 

corredores e galerias, caixas de escadas e rampas, devendo designadamente, no núcleo central da antiga Creche Júlia Moreira, ser 

salvaguardado o corredor e a galeria circulares, no piso térreo e no primeiro andar, respetivamente. 

No interior do edifício devem ser preservadas as paredes interiores envidraçadas, a caixilharia e as portas metálicas originais. 

Logradouro: Deve ser preservada a conceção geral do espaço exterior e mantidos os muros de delimitação da propriedade e 

respetivos portões, bem como os elementos arbóreos de grande e médio porte caracterizadores da imagem do bem cultural e 

relevantes para o ambiente urbano.  
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OBSERVAÇÕES 

(*) Um documentário realizado por Manuel Vicente Moreira, de 1931, intitulado “A Acção Médico-Social da Companhia Portuguesa 
de Tabacos”) foi registado no âmbito do projeto CINEPT – Cinema Português, em desenvolvimento na Universidade da Beira Interior 
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(**) Carlos Manuel Ventura de Oliveira Ramos (1922-2012), também arquiteto, era filho do autor do projeto, Carlos Chambers 
Ramos (1897-1969), tendo colaborado em alguns trabalhos do pai. 
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participou na visita técnica ao imóvel e ambos contribuíram para o debate interno sobre o seu significado cultural e patrimonial.   

 EQUIPA TÉCNICA 

Elaboração: Data: 24.novembro.2015 

Atualização:  Data: 05.abril.2017 

Revisão: Maria Helena Barreiros, historiadora de arte  Data: setembro 2017 
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IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
 
 

Código CMP: 41.06 Nome: Palácio Pereira Forjaz* 

Outros Códigos CMP:  Outras Designações: Quinta da Cruz da Pedra; Palácio da Cruz da Pedra 

Número de Obra: 11504 Freguesia: Penha de França Freguesia antiga: São João 

Morada: Calçada da Cruz da Pedra, 36-40; Calçada das Lajes, Muro 

Código SIG: 4102603001001 

 
 

 

INFORMAÇÃO DE SÍNTESE 

 
Classificação 
da 
Administração 
Central  

Parcialmente integrado em 
Zona Geral de Proteção 

Convento de Santos-o-Novo (Imóvel Interesse Público, Decreto nº 31/83 (DR, I Série, nº 
106, 9.mai.1983) 

 Planos PDM 1994 X PDM 2012 X PU  PP X 

Designação 
dos PU e PP 

Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 

 

 Nível Arqueológico (Art.º 33º do PDM)  Azulejaria  Grau de Intervenção 

1  2  3 X  Exterior  Interior   1  2  3 X 

     
Prémios 

  

  

     
Autores/ 
Projetistas 

 Data do Projeto  Data da Edificação Séc. XVII/XVIII 

 
Sumário: Casa nobre de antiga quinta documentada desde o princípio do séc. XVII, sucessivamente alterada nos séculos seguintes. Na 
sua configuração atual, distingue-se pela extensa fachada de 10 vãos coroada de balaustrada, disposta ao longo da via. A capela-
relicário setecentista que nela existiu, de provável origem italiana, foi despojada do seu património integrado no início do séc. XXI. A 
intervenção recente no conjunto (2015) alterou profundamente os interiores e coberturas da casa, assim como o logradouro da 
antiga quinta. 
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CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARQUITETÓNICA 

Situada imediatamente a nordeste do vasto quadrilátero do Mosteiro de Santos-o-Novo, no ângulo formado pela estrada ribeirinha 

(Calç. da Cruz da Pedra) e pela Calç. das Lajes, a casa nobre da antiga Quinta da Cruz da Pedra dispõe-se paralelamente à antiga via 

marginal ao Tejo. Até ao início do séc. XX, o contexto urbano apresentava características ruralizantes, com predomínio de terrenos 

agrícolas servidos por rede de caminhos em geral coincidindo com os limites de propriedade. O conjunto edificado da antiga quinta 

insere-se na parte mais urbanizada da zona: a frente de rio.  

As referências mais antigas datam do século XVII (1606), antiguidade confirmada pelos achados arqueológicos no quadro de uma 

campanha de intervenção havida em 2013 (CHÉNEY, 2015). Foi seu primeiro proprietário D. Álvaro Pereira. A propriedade manteve-se 

na posse da família Pereira Forjaz** até inícios da década de 70 do século XIX, quando foi vendida.  

Os testemunhos cartográficos mais antigos encontram-se em plantas da segunda metade do século XVIII. Data de 1935 a primeira 

indicação da cor aplicada no edifício principal, “amarelo-oleo” (Obra 11504, Senha nº 24486). Por várias vezes, o palácio foi objeto de 

obras de reparação e conservação. A última intervenção, de 2014-2015 (Idem – Proc. 183/I/DMCRU/DCEP/10 e Googlemaps, aplic. 

Streetview), realizada na sequência de um incêndio que o afetou em maio de 2010 (Obra 11504, Proc. 183/I/DMCRU/DCEP/10), 

alterou significativamente os interiores, coberturas e o logradouro do conjunto. 

Imediatamente antes da campanha de obras de 2014-15, o conjunto era formado por dois núcleos distintos: o da casa de habitação 

implantada ao longo da estrada e os edifícios de uso complementar da habitação e agrícola a norte, no ângulo sobre a Calçada das 

Lajes (cf. ortofotomapa 2011, lxi.cm-lisboa.pt). A bibliografia específica disponível (MATOS e PAULO, 1999) e a observação das 

coberturas no ortofotomapa de 2011 permitem formular hipóteses de reconstituição do processo de transformação da casa nobre, 

desde o séc. XVII: 1º) casa primitiva a poente de proporções modestas, de planta retangular e dois pisos, com tetos de masseira no 

andar registados por Sarmento de Matos e J. F. Paulo (1999); 2º) ampliação da primeira para nascente através da construção de novo 

corpo retangular adossado ao primeiro, em diferentes fases e com eventual integração de outras pré-existências como sugere o 

desencontro entre a linha de cumeeira do telhado de duas águas do edifício principal e as águas múltiplas do seu topo norte.  

Provavelmente entre a segunda metade do séc. XVIII e o séc. XIX, o conjunto da habitação terá recebido uma única fachada principal 

de desenho regular, uniformizando-se assim a sua imagem pública voltada à estrada. Da mesma época seria a capela-relicário 

setecentista, provavelmente encomendada em Roma por Francisco de Almada e Mendonça, ministro português junto da Santa Sé na 

2ª metade do séc. XVIII***. A referida capela, documentada na bibliografia (MATOS e PAULO, 1999), foi despojada do seu património 

artístico integrado em data anterior a janeiro de 2009. (cf. Inf. nº 337/INT/2009, de 26 de Janeiro, relativa ao Proc. 1250/EDI/2008, 

NREC/PDM). Situava-se na extremidade nordeste da casa (cf. ibidem, fotos 12 e 17). 

No edifício/corpo principal, com fachada virada para a Calçada da Cruz da Pedra, destacam-se ainda os dez vãos de janela de sacada 

do andar nobre, todos servidos de varandas com grades de ferro, alinhados com as janelas de peito do piso inferior. Os dois vãos de 

porta com molduras de cantaria e remate curvo situados nas extremidades são datáveis do séc. XIX. O edifício termina em platibanda 

com balaustrada, ritmada pelas chaminés adossadas à frontaria de provável origem oitocentista, que se mantêm. A cobertura e as 

trapeiras atuais são de execução contemporânea. No topo nordeste, existe ainda portão de logradouro e acesso automóvel. É 

também possível aceder ao logradouro sudoeste do conjunto através de um portal setecentista virado para o Largo de Santos-o-

Novo.   
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Em matéria de património paisagístico, no logradouro situado a sudoeste existiu vegetação variada, alguma exótica e centenária, 

como, por exemplo, uma figueira-da-índia (Ficus macrophylla) e um dragoeiro (Dracaena draco) documentados na bibliografia. 

Atualmente, a vegetação do logradouro da casa da antiga quinta é bastante mais rarefeita (cf. ortofotomapa, 2016, lxi.cm-lisboa.pt). 
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IMAGENS 

 

 

 

 

 
Fig. 2 – Palácio Pereira Forjaz, fachada sobre a calçada da Cruz da Pedra. CML/DPT 

Fig. 1 – O palácio Pereira Forjaz no contexto da cidade. CML, lxi.cm-lisboa.pt 
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Fig. 5 – Palácio da Cruz da Pedra, fachada principal, 2011. CML/lxi-lisboa.pt 

 

 

Figs. 3 e 4 – Aspetos do exterior da Quinta da Cruz da Pedra na atualidade. CML/DMU/DP/DPT 
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Fig. 2 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 – 

Fig. 6 – Aspeto do topo sudoeste, 2011. CML/lxi-lisboa.pt 

 

Fig. 7 – Cobertura do topo nordeste, onde existiu a capela 
setecentista, 2011. CML, lxi-lisboa.pt 

  

 

 

  

 

Figs. 8 e 9 – Ortofotomapas de 2011 e 2016. CML, lxi.cm-lisboa.pt 
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Figs. 10 e 11 – Quinta da Cruz da Pedra assinalada na planta da Freguesia de Sta. Engrácia, c. 1777,  

e na Planta Topographica da Cidade de Lisboa, compreendendo na sua extenção a beira Mar da Ponte d’Alcantara  

até ao Convento das Commendadeiras de Santos (…), c. 1780, pormenores.  

ANTT e Instituto Geográfico Português (extraídas de lxi.cm-lisboa.pt) 

 

  

Fig. 12 e 13 – Quinta da Cruz da Pedra assinalada nas plantas de Filipe Folque e Silva Pinto, esc. 1:1000, 1856-58 e 1904-11, 

pormenores. Instituto Geográfico Português e CML (extraídas de lxi.cm-lisboa.pt)  
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Fig. 14 – Quinta da Cruz da Pedra no levantamento de Lisboa de 1950, esc. 1:1000, já depois da construção de uma escola primária  

no terreno da antiga Quinta do Manique (década de 1950), a norte. CML (extraído de lxi.cm-lisboa.pt)  

 

 

Fig. 15 – As antigas quintas da Cruz da Pedra e do Manique (Matos, 1999) na Calçada da Cruz da Pedra, década de 1940. 

AML – AF, foto E. Portugal, B096415 (cota antiga)   



 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

___________________ 

 

 
CARTA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO EDIFICADO E PAISAGÍSTICO 

 
FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO 

(NOS TERMOS DO DISPOSTO NO PONTO 9, DO ART.º 26, DO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LISBOA) 

 

   9 

Campo Grande, nº 25, 3º - Bloco C   1749-099 Lisboa | Tel. 217 989 063 | dmu.dpu.dpt@cm-lisboa.pt 

 
 

  

Figs. 16 e 17 – Portal poente da Quinta da Cruz da Pedra em jun. 2014 e aspeto da obra em curso no local em jan. 2015. 

Google maps / aplic. streetview, ac. 09.08.2017 

 

 

  

Fig. 18 – À direita, portal poente da Quinta da Cruz da 
Pedra antes da demolição da Quinta do Manique, cujo 
portal se vê ao fundo. AML - AF, J.A.L. Bárcia, B097339  

Fig. 19 – À direita, portal poente da Quinta da Cruz da Pedra em 1967. 

AML - AF, A56686 (cota antiga, imagem corrigida) 
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VALORES A SALVAGUARDAR 

Elementos a preservar: Volumetria e todos os elementos das fachadas identificativos da construção original ainda existentes, 

incluindo muros exteriores, fenestração, portais, portas e respetivas molduras, elementos em cantaria como cunhais, frisos e 

cornijas, elementos de remate como platibanda com balaústres e as chaminés de fogão de sala em alvenaria junto à fachada 

principal. 
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Iconografia e/ou Registos fotográficos: AML - Arquivo Fotográfico. PT/AMLSB/CMLSBAH/PCSP/004/EDP/000851; B096415 (cota 
antiga)  
 
Webgrafia: http://www.arquivisticahistorica.fcsh.unl.pt/index.php/mendonca-d-francisco-de-almada-e-1720-1783; 
www.monumentos.pt; http://lxi2.cm-lisboa.pt/lxi; https://www.google.pt/maps;  
http://aps-ruasdelisboacomhistria.blogspot.pt/2009/03/calcada-da-cruz-da-pedra-iii.html 
  

Outras:  Inf. nº 337/INT/2009, de 26 de Janeiro, relativa ao Proc.1250/EDI/2008, NREC/PDM 

OBSERVAÇÕES 

(*) Designado por “41.06 Palacete / Calçada da Cruz da Pedra, 36-40” no Anexo III do Regulamento do PDML em vigor.  
(**) Um descendente de Álvaro Pereira, D. Miguel Pereira Forjaz, recebe em 1820 o título de conde da Feira, há muito reclamado 
pela família (MATOS e PAULO, 1999). A casa chegou a ser conhecida por “Palácio do Conde da Feira”.  
(***) J. Sarmento de Matos e J. F. Paulo (1999) situam no séc. XIX a biografia de Francisco de Almada e Mendonça, 1º visconde de 
Vila Nova de Souto d’El-rei, provável encomendador, em Roma, da desaparecida capela-relicário do palácio de configuração tardo-
barroca (cf. imagens em Matos e Paulo, 1999). No entanto, segundo fontes sancionadas pela Academia, a sua vida terá decorrido 
entre 1720(?) e 1783 (cf. http://www.arquivisticahistorica.fcsh.unl.pt/index.php/). Este personagem ligado à quinta e ao palácio da 
Cruz da Pedra desempenhou funções de ministro da Coroa portuguesa na Santa Sé na 2ª metade do século XVIII (ibidem).   
 
A investigação bibliográfica e de arquivo foram em parte realizadas por Nuno Campos, historiador (DPT), que também interveio na 
redação e recolha de imagens. 
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IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 
 
 

Código CMP: 41.20 Nome: Casa de acesso ao Aqueduto do Alviela 

Outros Códigos CMP:  Outras Designações:  

Número de Obra:  Freguesia: Penha de França Freguesia antiga: São João 

Morada: Rua Matilde Rosa Araújo 

Código SIG: 

  

 

INFORMAÇÃO DE SÍNTESE 

 
Classificação 
da 
Administração 
Central  

Parcialmente integrado em 
Zona Geral de Proteção 

Convento de Santos-o-Novo (Imóvel Interesse Público, Decreto nº 31/83 (DR, I Série, nº 
106, 9.mai.1983) 

 Planos PDM 1994 X PDM 2012 X PU  PP X 

Designação 
dos PU e PP 

Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 

 

 Nível Arqueológico (Art.º 33º do PDM)  Azulejaria  Grau de Intervenção 

1  2  3 X  Exterior  Interior   1  2  3 X 

     
Prémios 

  

  

     
Autores/ 
Projetistas 

 Data do Projeto 
Último quartel  

do séc. XIX 
Data da Edificação 1880 (at.) 

 
Sumário: Estrutura-tipo para acesso ao aqueduto subterrâneo do Alviela, associada ao troço imediatamente anterior à chegada deste 
à Estação Elevatória dos Barbadinhos. Datável de 1880, encontra-se hoje integrada em espaço verde público, frente a uma instituição 
de ensino público. 
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CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARQUITETÓNICA 

Contexto urbano: A estrutura construída em análise, que integra o último troço do aqueduto do Alviela antes da sua chegada ao 

Reservatório e Estação Elevatória dos Barbadinhos, situa-se no espaço verde a poente da rua Matilde Rosa Araújo, frente à escola 

Patrício Prazeres, em terrenos da antiga cerca do mosteiro de Santos-o-Novo (cf. cartografia do último quartel do séc. XVIII). O 

arruamento, que corre paralelamente ao aqueduto, estabelece a ligação entre a avenida Afonso de Albuquerque, aberta nos anos de 

1960, e a antiga calçada do Varejão, que partia do largo de Santos-o-Novo, delimitava a Quinta do Roma a poente e bifurcava depois 

em direção à calçada das Lajes e ao Alto do Varejão. Este dispositivo de acesso ao aqueduto subterrâneo do Alviela surge 

documentado na cartografia histórica de Lisboa pelo menos desde o levantamento de Silva Pinto, 1904-11. 

Criada em 1855, a Companhia das Águas começou por fazer estudos de prospeção de águas para o abastecimento de Lisboa, mas que 

não tiveram resultados, devido a razões de natureza administrativa (Occidente, nº 68, 15.out.1880, p. 167). Só entre 1867 e 1868 é 

que haverá a oficialização da “companhia das aguas de Lisboa” (Collecção Official da Legislação Portugueza – Anno de 1867, 1868, pp. 

198-203; Collecção Official da Legislação Portugueza – Anno de 1868, 1869, pp. 108-109), que, por um lado, vai dar continuidade aos 

trabalhos já feitos (Occidente…, p. 167) e, por outro, vai alargar a área de exploração à “Ota, Alemquer, e Serra de Minde” (Ibidem), 

optando, no final, pelas nascentes do Alviela, pela qualidade da água e por a sua cota estar num plano superior ao nível do mar 

(54,33m), o que possibilitava “fazel-a chegar a todos os pontos de Lisboa” (Ibidem). Alviela situa-se na zona de Santarém, no sítio da 

Louriceira, próximo de Pernes, Amiais e Alcanena (Idem, p. 168). 

Com início de construção em 1873 e inauguração a 3 de outubro de 1880, o traçado inicial do Canal do Alviela era junto ao rio Alviela, 

passando por várias povoações. Chegando aos Olivais, passava por Chelas e Xabregas, para, já dentro do perímetro da cidade de 

então, atravessar o “Valle de Lazaro Leitão” e terminar em terrenos da antiga cerca do Convento dos Barbadinhos Italianos, onde veio 

a ser construído o Reservatório dos Barbadinhos (Occidente, nº 68, 15.out.1880, p. 168; Occidente, nº 69, 1.nov.1880, p. 177; 

Occidente, nº 70, 15.nov.1880, p. 186). 

“O canal tem a forma ellyptica, sendo a sua altura desde as nascentes até aos Olivaes de 1
m

,90 e d’este ponto até o reservatorio dos 

Barbadinhos de 1
m

,80. A sua largura é de 1
m

,30. É de alvenaria, revestido de cimento inglez até 1
m

,55 de altura e d’ahi para cima de 

puzzolana dos Açores” (Occidente, nº 69…, p. 177). Integrado no complexo da Estação dos Barbadinhos, no subsolo dos terrenos a 

nordeste do Mosteiro de Santos-o-Novo encontra-se um último sifão, protegido por uma construção em alvenaria e cantaria, sendo 

visível a parte superior do restante da conduta a montante do sifão. 

A estrutura em causa corresponde, pois, à também chamada “casa de água a montante do sifão nº 51” do aqueduto do Alviela, entre 

outras designações*. Trata-se de uma courette técnica do aqueduto, associada ao seu último sifão antes da chegada ao reservatório 

dos Barbadinhos. Construída em cantaria e alvenaria, tem frente principal virada a noroeste com vão de porta de verga curva, à qual 

se acede por lanço de escadas adossado. A frente tardoz, a sudeste, apresenta óculo de moldura em cantaria, situado ao nível da 

parte correspondente à cobertura, possivelmente com funções de respiradouro. A frente virada a sudoeste apresenta uma espécie de 

soco destacado, com funções de contraforte. A frente virada a nordeste, com abertura circular, estabelece ligação à tubagem do 

Canal. As partes terminais de cada uma das frentes apresentam cunhais aparentes. A cobertura é em abóbada de volta perfeita, 

destacando-se do restante corpo pelas dimensões e pela existência de um elemento de transição, em ressalto, com função de 

pingadeira, de forma a evitar escorrências de águas pluviais pelo corpo principal do equipamento. 

Da tubagem emerge um elemento vertical em arco de volta perfeita, cuja função é a de servir de marco para medida de distâncias. 

 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

___________________ 

 

 
CARTA MUNICIPAL DO PATRIMÓNIO EDIFICADO E PAISAGÍSTICO 

 
FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO 

(NOS TERMOS DO DISPOSTO NO PONTO 9, DO ART.º 26, DO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LISBOA) 

 

   3 

Campo Grande, nº 25, 3º - Bloco C   1749-099 Lisboa | Tel. 217 989 063 | dmu.dpu.dpt@cm-lisboa.pt 

 
 

IMAGENS 

 

 

Fig. 1 – Ortofotomapa, 2016. CML, lxi.cm-lisboa.pt 

 

 

 

Fig. 2 – Junção da rua Matilde Rosa Araújo, em frente, com a calçada do Varejão, à esquerda. Em plano intermédio,  

a casa de acesso ao aqueduto do Alviela; ao fundo, reservatório e convento dos Barbadinhos, CML/DPT. 
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Fig. 3, 4, 5 – Casa de acesso ao aqueduto do 
Alviela, em Santos-o-Novo: vista de norte, 
destacando-se o marco de medida de 
distâncias; soco e cunhais; pingadeira com 
óculo / respiradouro. CML/DPT 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Casa de acesso ao aqueduto do Alviela, em Santos-o-Novo: vista de noroeste em 2003. CML/DMGU/DMDIU/NEP 
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Fig. 7 – Aspeto de uma estrutura análoga em Bobadela. Victor Henriques, 2015, 
http://www.panoramio.com/photo/117534995 

 

 

Fig. 8 - Canal ou aqueduto do Tejo: “Obra de duplicação dos sifões, outubro 1933. Sifão nº 20. Casa de água nova e casa de água velha”. 

AHEPAL, EPAL-CDHT-AH/AF/CAL/AFVC/016 in http://www.epal.pt/ahepal.html 

http://www.panoramio.com/photo/117534995
http://www.epal.pt/ahepal.html
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Fig. 9 – Vista do Reservatório e Estação Elevatória dos Barbadinhos. Em plano intermédio, a atual rua Matilde Rosa Araújo, e 
o mosteiro de Santos-o-Novo. São visíveis a vala correspondente ao canal do Alviela e a estrutura em análise.  

AML – AF, J.Benoliel, 195-, A27410 (cota antiga) 
 

 

Fig. 10 – A escola Patrício Prazeres em 1960, vendo-se a estrutura em análise do lado oposto  

da atual rua Matilde Rosa Araújo. http://filhos-da-escola.blogspot.pt/2012/09/patricio-prazeres-em-1960.html 
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Fig. 11 – Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, 1871: o extrato da planta regista o trajeto  

do aqueduto do Alviela, a noroeste do mosteiro de Santos-o-Novo. CML / lxi.cm-lisboa.pt  

 

 

Fig. 12 – Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, 1909 (Silva Pinto, 1904-1911): o extrato da planta regista o trajeto do 
aqueduto do Alviela bem como  o equipamento em análise, aqui assinalado com seta. CML / lxi.cm-lisboa.pt  
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Fig. 13 – Levantamento de Lisboa, esc. 1:1000, 1909 (Silva Pinto, 1904-1911): o extrato da planta regista  

o trajeto do aqueduto do Alviela bem como  o equipamento em análise. CML / lxi.cm-lisboa.pt  

 

 

Fig. 14 – “Canal do Alviela. Reservatório de chegada e casa das máquinas”. A planta abrange o mosteiro de Santos-o-Novo  

e a respetiva envolvente. EPAL-AHEPAL-DT-OB-018-0106-PI-IC1-200A, in http://www.epal.pt/ahepal.html    

http://www.epal.pt/ahepal.html
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VALORES A SALVAGUARDAR 

Recomendações: A presente estrutura de acesso ao aqueduto do Alviela deve ser objeto de obras de conservação e o espaço 

público envolvente deve ser sujeito a um projeto de espaços exteriores que contribua para a valorização e visibilidade daquele bem 

cultural. 
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IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

 
Código CMP: 41.27 Nome: Quinta do Roma 

Outros Códigos CMP:  Outras Designações: Quinta do Pinheiro, a Santa Apolónia 

Número de Obra: 11677, 13225, 10496, 14108 Freguesia: Penha de França Freguesia Antiga: São João 

Morada: Calç. das Lajes, 3-5A; lg. Santos-o-Novo, muro; trav. Alto Varejão, muro / calç. das Lajes, 5B-11 / calç. das Lajes, 13-15 / calç. 
das Lajes, 17-17A 

Código SIG: 4102602016001, 4102602030001, 4102602028001, 4102602018001 

 

 

 
 

INFORMAÇÃO DE SÍNTESE 

 
Classificação 
da 
Administração 
Central / 
Municipal:  

  

  

  
 Planos PDM 1994  PDM 2012  PU  PP X 

Designação 
dos PU e PP 

Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 

 

 Nível Arqueológico (Art.º 33º do PDM)  Azulejaria  Grau de Intervenção 

1  2  3 X  Exterior  Interior   1  2 X 3  

     
Prémios   

     
Autores/ 
Projetistas 

 Data do Projeto  Data da Construção 
Séc. XVII-
XVIII-XIX 

 
Sumário 

Antiga quinta de produção e recreio fundada no séc. XVII no termo oriental de Lisboa pelo físico (médico) do rei D. João IV, Dr. 
Francisco Morato Roma. A parte urbana é constituída pela frente edificada sobre a calç. das Lajes (nºs 3 a 17), em que se destacam a 
atual habitação principal (nº 3-5A), e a capela neogótica e jardim formal respetivo.  

Atualmente dividida em várias parcelas autónomas, é ainda habitada por elementos da mesma família, descendente do fundador. 
Apresenta também a particularidade de manter a mesma configuração geral desde o século XVIII, com variações de implantação 
pouco significativas.  

As construções que integram a quinta, o coberto vegetal e os muros de delimitação da propriedade constituem memória relevante 
deste tipo de ocupação pré-moderna do território periurbano e fator de qualificação cultural e ambiental da cidade contemporânea.  
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CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARQUITETÓNICA 

Contexto urbano: O conjunto da Quinta do Roma situa-se no limite oriental da cidade seiscentista, sobre a linha de fortificação 

traçada por D. João IV em 1650, no contexto da guerra de independência com Espanha. O perímetro urbano então desenhando em 

arco, entre Alcântara, a oeste, e a Cruz da Pedra, a leste, será confirmado pela primeira Estrada da Circunvalação de Lisboa que o 

retoma em 1849 (Rossa, 1994), e que é hoje reconhecível no eixo Morais Soares/av. Afonso III. A calçada das Lajes, entre a Quinta do 

Roma e o baluarte de Sta. Apolónia, constituiu um primitivo troço deste primeiro limite oriental de Lisboa.  

Trata-se, porém, de um setor inserido no hinterland da zona oriental de Lisboa, onde o legado paisagístico das quintas de recreio e 

produção - com origem em antigas propriedades eclesiásticas ou da nobreza – se manteve praticamente até aos meados do séc. XX. 

A sua integração na cidade far-se-á depois, a partir das décadas de 1960-70, em colisão com as pré-existências, gerando territórios 

fragmentados e desconexos que a envolvente da Quinta do Roma exemplifica com grande clareza. É o caso do edifício Concorde, 

uma torre habitacional de 12 pisos construída sobre o baluarte de Santa Apolónia em 1984, que emerge do lado nascente da calçada 

das Lajes.  

 

Edificado: A parte urbana da quinta é composta por um conjunto edificado heterogéneo em disposição linear norte/sul ao longo do 

arruamento de declive acentuado. A sua parte rústica, a poente, constitui espaço verde exterior de dimensões apreciáveis.  

Situada imediatamente a norte do mosteiro de Santos-o-Novo – nos meados do séc. XIX dispunha de caminho de acesso a partir do 

largo das Comendadeiras de Santos (cf. planta Filipe Folque) -, do qual é contemporânea, a Quinta do Roma foi constituída no séc. 

XVII pelo físico (médico) do rei D. João IV, Dr. Francisco Morato Roma (n. Vidigueira, 1588). Um filho seu habitava aqui em 1670, 

segundo a documentação de arquivo existente, que também comprova a utilização habitacional da quinta pelos descendentes do 

Dr. Morato Roma durante os séculos XVIII e XIX (Matos, Paulo, 1999). Um inventário dos registos vinculares de 1763 refere uma 

“grande casa nobre com todas as acomodações, jardim, horta, (…)” enquanto sede da propriedade (Matos, Paulo, 1999), e que 

corresponderá à atual parcela com os nºs 3-5A da calç. das Lajes.  

Na frente para a rua, destaca-se sobretudo a capela neogótica - talvez obra do arquiteto José Maria Nepomuceno -, resultado de 

uma importante campanha de obras na segunda metade do século XIX, que também transferiu o acesso principal da casa a sul, 

através do portão nobre aberto para o jardim, para a calçada das Lajes (Matos, 1999).  

De facto, a multiplicidade dos volumes individualizados pelas coberturas respetivas de que se compõe a habitação principal - e, em 

geral, o conjunto edificado da quinta; o seu avanço para o interior da propriedade, provavelmente por adição de novo pátio interior 

– existem dois; o prolongamento da ala poente através de dois braços laterais em ‘U’, com varanda e escada diretamente sobre o 

jardim, entre 1871 e 1909 (cf. cartografia histórica), explicitam um processo de transformação por adaptações sucessivas ao longo 

do tempo, com particular incidência no último quartel do séc. XIX. Deste período data igualmente o atravessamento da quinta pelo 

canal do Alviela em direção ao reservatório dos Barbadinhos, registado no levantamento da cidade de 1950 e ainda no de 1970-83 

(cf. lxi.cm-lisboa.pt). 

A capela, ainda hoje em funcionamento e periodicamente aberta à população, mantém os revestimentos interiores e o mobiliário. 

Ambos em madeira, bem como outro património integrado original realizado especificamente para aquele espaço.  

 

Logradouro: 

A Quinta do Roma insere-se num conjunto de quintas que se estabeleceram na zona oriental, próximas do antigo percurso 

ribeirinho, nos primitivos arredores de Lisboa. 

São conhecidas referências desta quinta desde o séc. XVII, assinalando-se uma descrição do séc. XVIII (1763): (…) quinta denominada 

do Roma (…) que se compõe de uma grande casa nobre com todas as acomodações, jardim, horta com poço de nora e tanque, e um 

terreno sequeiro posto de vinha e árvores de fruta; (…)
1
, que permite afirmar que a mesma já à época se enquadrava na tipologia de 

quinta de produção e recreio, testemunho de um tipo de ocupação do território característico do património paisagístico da cidade 

de Lisboa. 

                                                           
1
 IAN/TT, Vínculos, Lisboa, n.º 24, in Matos, J.S., Paulo, J.F., Caminho do Oriente – Guia Histórico, vol. I, 1999 
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Características físicas do território: 

A quinta localiza-se numa colina virada sobre o estuário do Rio Tejo, entre o Vale de Santo António e o Vale de Chelas, com um 

declive moderado (entre 6 e 12%) de exposição sudeste, que se desenvolve aproximadamente entre as cotas 27 e 45m. O terreno 

situa-se na formação Miocénica Areias do Vale de Chelas, a que corresponde uma classe de permeabilidade média e solos de 

natureza arenosa. 

Características estruturais da quinta: 

A quinta caracteriza-se por um traçado regular, de tendência ortogonal, organizada em função do núcleo central onde se localiza o 

edifício principal. 

Pela análise da cartografia histórica constata-se que as linhas estruturantes do traçado da quinta se mantêm relativamente 

inalteradas desde 1856, sendo ainda hoje visíveis alguns elementos de compartimentação, nomeadamente nas situações em que 

são utilizados para diminuir o declive do terreno, constituindo muretes que separam socalcos a diferentes cotas.  

Da análise da Planta de Lisboa de Silva Pinto (1904-1911), verifica-se que a área exterior não agrícola era, à época, já superior a 10% 

(aproximadamente 15%) o que enquadra a quinta na classe em que a área dedicada ao recreio assume grande importância
2
. 

No presente a componente de produção agrícola perdeu a importância de outrora, assumindo as funções de recreio e 

enquadramento a quase total preponderância no espaço exterior da quinta, mesmo no que se refere ao atual pomar de limoeiros.  

Jardim formal 

O jardim formal (representado na planta de Lisboa de Filipe Folque, levantada entre 1856 e 1858) que ocupava todo o espaço a 

tardoz do edifício principal, é o espaço de recreio de maior permanência na quinta. No séc. XIX assumia uma composição romântica, 

em que o espaço de jardim entre o eixo do lago e o edifício era composto por canteiros de forma orgânica. No presente, de menores 

dimensões devido a ampliações entretanto efetuadas no conjunto edificado, este jardim mantém o lago redondo com fonte 

decorativa no centro e os eixos de simetria, agora enquadrados por quatro canteiros regulares. 

No limite sul deste jardim, a eixo do lago central, localiza-se um portão inserido num interessante conjunto de cantaria que integra 

pilares com elementos decorativos, muretes e escada, que desce para um percurso com pavimento em lajetas irregulares de pedra 

calcária com acabamento esponteirado. Segundo José Sarmento de Matos
3
 este conjunto, de início do séc. XIX, daria entrada para o 

então pátio da quinta, na época em que o acesso ainda se faria pela Calçada do Varejão, anterior à inversão de lógica do edifício, que 

passou a abrir para a Calçada das Lajes na segunda metade do mesmo século. 

A sul do conjunto edificado assinala-se igualmente um jardim formal, presente pela primeira vez na referida cartografia de Silva 

Pinto em 1911, atualmente composto por oito canteiros retangulares limitados por sebes podadas. 

Sistema de Rega 

Dos textos e cartografia histórica é notório que a quinta, na sua componente de produção agrícola, teria áreas de culturas de 

sequeiro e áreas de regadio. Existe referência a poço e nora e encontram-se representados diversos elementos de água que 

certamente estariam ligados à captação e ao armazenamento de água para rega. 

É ainda visível na quinta um tanque principal que terá desempenhado a função de armazenamento de água, ao qual se encontra 

associado um tanque de menores dimensões, que acumularia a função de lavagem de roupa.  

Vegetação 

Da antiga atividade agrícola permanece hoje, como memória, um pomar de limoeiros que ocupa um socalco a sul do conjunto 

edificado. 

No estrato arbóreo assinalam-se algumas árvores de grande porte, perenifólias como o pinheiro manso (Pinus pinea) e caducifólias 

                                                           
2
 Segundo classificação proposta por Luís Paulo Ribeiro, in Quintas do concelho de Lisboa: inventário, caracterização e 

salvaguarda, Relatório de provas de aptidão pedagógica e de capacidade científica apresentadas ao ISA, UTL. Lisboa [s.n.], 1992 
3
 Matos, J.S., Paulo, J.F., Caminho do Oriente – Guia Histórico, vol. I, 1999 
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como freixos (Fraxinus angustifolia) e outras folhosas, dentro e fora do jardim central que, pela sua dimensão e valor formal e 

funcional, desempenham um papel primordial no ambiente, imagem e composição deste espaço.  

Nos restantes espaços e do que foi possível observar em visita realizada em Maio de 2017, verificou-se a existência de vegetação dos 

diversos estratos, tais como relva em canteiros formais, algumas sebes, pequenas árvores, arbustos e diferentes espécies de 

trepadeiras, que embora importantes para o conjunto, não revelam valor patrimonial. 

 
 
 
 

IMAGENS 

 

 

 

 

Fig. 1 – Planta da freguesia de Santa Engrácia, c. 1777 (parte). ANTT 
 

Fig. 2 – Extrato da planta de Lisboa de Filipe Folque 1856-58. lxi.cm-lisboa.pt 
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Fig. 3 – Extrato da planta de Calçadas e Canalizações de 1871. lxi.cm-lisboa.pt  Fig. 4 – Extrato da planta Silva Pinto, 1904-11 (1909). lxi.cm-lisboa.pt 

Fig. 3 – Átrio, 2013    

 
 

 

 

Fig. 5 – Extrato da planta de Lisboa de 1950. lxi.cm-lisboa.pt  Fig. 6 – Extrato do ortofotomapa 2016. lxi.cm-lisboa.pt 

Fig. 3 – Átrio, 2013    
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Fig. 7 – Habitação principal e capela (calç. das Lajes, 3-5A) lx.cm-lisboa.pt  Fig. 8 – Antiga porta cocheira e habitação (calç. das Lajes, 13-15) . lx.cm-lisboa.pt 

 
 

 
 

 

 
 

Fig. 9 – Porta da capela na calç. das Lajes. CML/DPT 2017  Fig. 10 – Acesso axial à capela através do interior da habitação. CML/DPT 
2017 

Fig. 3 – Átrio, 2013 
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Fig. 11 – Aspeto do interior da capela. CML/DPT, 2017  Fig. 12 – Cruzaria de ogivas, abóbada da capela. CML/DPT, 20172017 

Fig. 3 – Átrio, 2013  
 
 

   

 

 

 

Fig. 13 – Jardim formal  Fig. 14 -  Leão e escudo heráldico sobre o pilar do portão 
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Fig. 15 – Antigo portão principal: pilares em aparelho rusticado e portões em 
ferro forjado 

 
Fig. 16 - Elemento decorativo neoclássico (meandro), no remate inferior da aleta 

do portão, datável das primeiras décadas do séc. XIX  

   

 

 

 Fig. 17 – Pomar de limoeiros  Fig. 18 - Tanque 

   
 

VALORES A SALVAGUARDAR 

Elementos a preservar:  

Deve ser genericamente salvaguardada a morfologia e volumetria do conjunto edificado, particularmente os elementos 
constitutivos, compositivos e decorativos exteriores e interiores do edifício principal a sul, com o n.º 3 a 5 da Calçada das Lajes, 
incluindo a capela neogótica com acesso direto a partir da via pública e o património integrado desta, a saber, revestimentos e 
peças de mobiliário e de organização espacial em madeira.  

Deve ser preservada a organização geral do espaço exterior da quinta (originalmente composto por jardim, horta, vinha e pomar) e 
a sua estrutura de compartimentação. Devem ainda ser salvaguardados os jardins formais a poente e sul do conjunto edificado, 
com o respetivo lago e fonte ornamental, todos os elementos de cantaria que compõem o conjunto do portão a sul do jardim, os 
elementos de água originais de apoio à atividade agrícola, incluindo tanques e outros elementos do sistema de rega, bem como os 
elementos arbóreos de grande porte, marcantes na composição do espaço. 

Recomendações:  
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OBSERVAÇÕES 

A visita técnica realizada à Quinta do Roma, em maio de 2017, contemplou apenas a capela, o jardim formal e o espaço verde 
integrados na habitação principal (nº 3-5A da calç. das Lajes). 
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Potência P. Total P. Total Potência P. Total P. Total Potência P. Total Potência P. Total

Unitária Instalada Habitação Unitária Instalada Comércio Unitária S.Comuns Quantidade Unitária Estimada

(kVA) (KVA) (KVA) (kVA) (KVA) (KVA) (KVA) (KVA) (m
2
) (VA/m

2
) (KVA)

1,00 0,00 1,00 1231,00 80,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 0,00 1,00 622,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 974,00 80,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 0,00 1,00 622,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 1573,00 80,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 0,00 1,00 573,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 2313,00 80,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 0,00 1,00 752,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 5605,80 80,00

1,00 0,00 1,00 1681,00 100,00

1,00 0,00 1,00 1681,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 1737,00 80,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 0,00 1,00 368,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 3150,00 80,00

1,00 0,00 1,00 537,00 100,00

1,00 0,00 1,00 700,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 0,00 1,00 1560,00 100,00

1,00 0,00 1,00 1128,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 0,00 1,00 1280,00 100,00

1,00 0,00 1,00 431,00 20,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00

Totais 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1970,0

Variável (n1) (s1) (n2) (s2) (n3) (s3) (s4)

Nota: Sempre que não seja possível determinar "n" e a  potência seja estimada em VA/m
2
, deverá ser preenchida a coluna (X)

Processo - DSAS-AAAFICHA SÍNTESE DO LOTEAMENTO - ESTUDO

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

DSAS-AAA

Estacionamento

Tipo de UtilizaçãoQuantidade

02/05/2021

90,36

137,30

200,08

650,18

110,92

0,00 0,00

0,00

Potência  

Total        dos 

Lotes (kVA)

Potência Estimada / Área  (X)

110,92

Comércio/Serviços
0,00

0,00

Habitação

Comércio/Serviços

1970,0

Pot. total estimada/área(St4)

28518,8

136,62

0,00

St4=s4 (kVA)

Pot. total do loteamento

STotal=St1+St2+St3+St4 (kVA)

136,62

0,00

1970,041970,04

146,32

319,70

Página n.º 01  de

Data

0,00

0,00

0,00

Habitação

Habitação

Comércio/Serviços

Estacionamento

Estacionamento

650,18

146,32

319,70

178,56

90,36

137,30

200,08

Habitação

Comércio/Serviços
0,00

Requerente

Local
Habitação Comércio/Equipamento/Outros

LOTE Coefi-

ciente

CALÇADA DAS LAJES

Quantidade Coeficiente Quantidade
Coefi-

ciente

Serviços Comuns

E3

0,00

0,00

Estacionamento

0,00

Estacionamento

0,00

0,00

0,00

0,00

E4

E5

Comércio/Serviços

Estacionamento

Habitação

Habitação

Comércio/Serviços

Estacionamento

Comércio/Serviços

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Habitação

E5.1

E6

0,00

0,00

E2

Pot. total com,/Equip./Outros (St2)

St2=c2*s2 (kVA)

Coef. Com. /Equip./Outros(c2)

Estacionamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1=0,2+(0,8/((n1+n3)^
(1/2)

))

0,0000

0,00

Comércio/Serviços

Estacionamento
0,00

Habitação

0,00E1

0,00

0,00

0,00

St1=c1*s1 (kVA)

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

Pot. total habitação (St1)

0,0000

St3=c1*s3 (kVA)

E7

E8 0,00

Habitação

Comércio/Serviços

0,00

0,00

Pot. Serviços Comuns (St3)

178,56

0,00

0,00

0,00

0,0

Coef. habitação (c1)

c2=0,5+0,5/(n2)1/2

0,00

0,00
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