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APRESENTAÇÃO 

 
Planeamento urbano e a habitação colectiva em 
 Olivais Norte 1955-1964: a implementação do 

 modelo urbanístico da Carta de Atenas 
 

Nuno Eduardo Faustino Rainha 

 
Um dos momentos mais significativos da arquitectura Portuguesa, o 1º Congresso 

Nacional de Arquitectura, em 1948, marca o surgimento da chamada segunda geração 

de arquitectos modernistas em Portugal, que propõem novos modos de ver a 

arquitectura, adoptando como seu manifesto a Carta de Atenas.  

Os Olivais Norte, planeados entre 1955 e 1958 e construídos até 1964, são a 

expressão dessa vontade, onde se procuram aplicar fielmente o princípios do 

Movimento Moderno e da referida Carta de Atenas. 

Os edifícios implantados livremente no território na procura da utopia do verde 

contínuo, condicionados apenas pela correcta exposição solar, a segregação das 

actividades, a separação da circulação viária e pedonal onde o “mundo da máquina” é 

subalternizado ao peão, permitem a constituição de um enorme logradouro colectivo, 

fazem dos Olivais Norte a primeira grande intervenção verdadeiramente modernista 

em Portugal.  

Os edifícios de habitação colectiva projectados por esta nova geração, assumem-se 

definitivamente como o modelo de construção económica. Promovido pelo regime de 

modo a resolver o grave problema de habitação, com as restrições decorrentes do 

facto de se tratar de edificações de caracter social, impõem conceitos racionalistas 

preconizados no movimento moderno, o estudo da unidade mínima, a maximização 

dos sistemas distributivos e a miscigenação social.  

Palavras-chave: Olivais Norte, Carta de Atenas, Movimento Moderno, 
Habitação Colectiva. 

 

  



 

 

  



 

PRESENTATION  

 
Urban Planning and collective housing in  

Olivais Norte between 1955-1964: the implementation of the 
 urbanistic model of the Charter of Athens 

 

Nuno Eduardo Faustino Rainha 

 
One of the most significant moments of Portuguese architecture is the 1st National 

Congress of Architecture in 1948, marking the appearance of the so called second 

generation of modernist architects in Portugal, which proposed new ways of seeing 

architecture, adopting as their manifesto the Athens Charter. 

Olivais Norte, planned between 1955 and 1958, and built until 1964, are the expression 

of that will, which seek to apply faithfully the principles of the Modern Movement and 

the Charter of Athens. 

The buildings deployed freely within the territory in search of green utopia continuous, 

conditioned only by proper sun exposure, segregation of activities, the separation of 

road and pedestrian circulation 

The buildings deployed freely within the territory in search of green utopia continuous, 

conditioned only by proper sun exposure, segregation of activities, the separation of 

road and pedestrian circulation, where the pedestrians overcome the “world of 

machines” and allow the existence of large collective open areas, thus making Olivais 

Norte the first truly modernist intervention in Portugal. 

The collective residential buildings designed for this new generation, definitely take up 

as the model of economic construction. Promoted by the regime in order to solve the 

serious problem of housing, with the restrictions resulting from their being 

constructions of social character, nevertheless impose rationalist concepts advocated 

by the modern movement, the study of the minimum unit, the maximization of 

distributive systems and social mix.  

Keyword: Olivais Norte, Charter of Athens, Modern Movement, Collective 
Housing.  
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1. INTRODUÇÃO 

O planeamento urbano, encontra-se directamente relacionado com a dinâmica de 

crescimento das cidades, condicionando pelo regime vigente, condições económicas e 

correntes estilísticas presentes no seu contexto. 

A presente dissertação centra-se no planeamento dos Olivais Norte enquanto 

intervenção de grande escala, construtora de cidade. Esta intervenção é tida como a 

primeira grande realização verdadeiramente moderna em Lisboa, nomeadamente no 

uso e implementação do modelo urbanístico preconizado pela Carta de Atenas. 

A célula A dos Olivais Norte enquanto intervenção urbana moderna, representa um 

laboratório de experimentação de novos modelos de habitação económica assentes 

no edifício de habitação colectiva. 

O regime preferia (até ao exemplo de Alvalade) um modelo assente na casa 

unifamiliar, mas que face ao crescente problema da habitação provocado pelo êxodo 

para as grandes cidades, nomeadamente Lisboa, acabou por adoptar o edifício de 

habitação colectiva como modelo nas suas políticas de habitação social. Os Olivais 

Norte embora não sendo o elemento percursor, representa a consolidação desse 

modelo em função da sua escala. 

O presente trabalho tem assim por objectivo a abordagem à intervenção realizada em 

Olivais Norte entre 1955 e 1964, enquanto experiencia de grande escala, fazendo uso 

da habitação colectiva de função social, como a primeira realização urbanística 

verdadeiramente moderna, assente nos princípios da Carta de Atenas. 

Como metodologia, o presente estudo assenta em quatro momentos, o 

enquadramento político, social, económico e estado da produção arquitectónica e seus 

autores, no período antecedente à realização de Olivais Norte. Um segundo momento 

em que se faz a análise do movimento moderno, fundamentos e principalmente 

influências nos arquitectos Portugueses. A análise do plano de Olivais Norte. E por 

ultimo as realizações ai efectuadas, como consequência de todo um percurso e 

influências do movimento moderno em Portugal. 

De modo a enquadrar a intervenção dos Olivais Norte, foi efectuada uma análise do 

contexto político antecedente, de modo a compreender as políticas do regime para o 
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sector, assim como o comportamento não só da sociedade, e dos arquitectos, as suas 

referências, restrições impostas e anseios. 

No que à classe dos arquitectos diz respeito, enquanto criadores de “ideia”, 

distinguem-se dois momentos, um anterior à segunda Guerra Mundial, denominado de 

primeira geração de modernistas, onde o regime, preocupado com a situação política 

e económica do país, foi permissivo à adopção das características do movimento 

moderno, e um segundo momento no pós-guerra, coincidente com o I Congresso 

Nacional de Arquitectura em 1948, charneira e simultaneamente de ruptura da classe, 

relativamente às imposições do regime, onde se reclamava a adopção dos princípios 

do movimento moderno e as concepções presentes na Cartas de Atenas, adoptada no 

congresso como seu manifesto. 

Assim o plano dos Olivais Norte é analisado à luz destes enquadramentos, de regime, 

de classe e de influência internacional, onde se assumem pela primeira vez 

claramente os princípios plasmados na Carta de Atenas. A cidade desenhada em 

planta livre com a inserção dos edifícios sem estarem condicionados às vias de trafego 

mas sim à melhor exposição solar, segregação de funções, separação das circulações 

do “mundo da máquina” do peão e miscigenação social. O regime embora já o tenha 

feito no bairro de Alvalade (embora noutros moldes), adopta definitivamente em Olivais 

Norte a habitação colectiva (moderna), como modelo de habitação social em 

contraponto com o modelo de habitação unifamiliar nacionalista e pitoresca tão ao 

gosto de Salazar. 

Nos Olivais Norte ocorrem assim várias realizações de habitação colectiva, 

concebidas por uma nova geração de arquitectos, que baseava o seu discurso no 

“modernismo Internacionalista” da Carta de Atenas, das quais são apresentados três 

casos de estudo de diferentes dimensões, tipologias, e autores. Destinadas a 

diferentes extractos sociais. 

O método seguido é fundamentalmente analítico e descritivo, sendo a pesquisa 

realizada com base em publicações que permitiram contextualizar a intervenção, 

assim como as realizações ai ocorridas. Pesquisa de fontes múltiplas, que embora de 

caracter parcial permitiram validar as afirmações produzidas. 
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Pesquisa e análise dos processos de obra, junto dos arquivos municipais, não só do 

plano de Olivais Norte e casos de estudo ai presentes, assim como de processos 

conexos de modo a validar a informação recolhida. 

Análise in situ das várias obras em estudo de modo a aferir os princípios plasmados 

na informação recolhida, intensões dos projectistas, adulterações, assim como a 

fundamental experiência do local. 

A presente dissertação centra-se assim numa análise do plano dos Olivais Norte e das 

suas realizações, à luz das influências do movimento moderno em Portugal, enquanto 

primeira grande intervenção verdadeiramente moderna nos pressupostos da Carta de 

Atenas, que a geração de arquitectos intervenientes adoptou como sua. Acreditavam à 

época em todas as suas virtudes, encontrando-se excluída do presente trabalho 

considerações posteriores sobre os efeitos do modelo adoptado. 

Esta análise centra-se igualmente na resposta a três questões fundamentais, foi de 

facto o projecto de Olivais Norte um momento singular de experimentação de novos 

modelos de habitação colectiva, tratou-se da primeira intervenção verdadeiramente 

moderna em Portugal enquanto realização de grandes dimensões, e enquanto modelo 

de planeamento urbano e de construção de habitação colectiva de grande escala, 

demonstra a preocupação social dos seus autores? 

Procura-se assim analisar este momento singular da Arquitectura Portuguesa com a 

profundidade que lhe é devida, definindo o enquadramento e as influencias sofridas 

pelos seus autores, assim como responder ás questões formuladas. 

Faz ainda parte da presente dissertação o trabalho realizado pelo autor na disciplina 

de Projecto III, do 2º Ano, do 2ºCiclo, do Mestrado de Arquitectura. Este trabalho foi 

subordinado ao tema “water-fronts no estuário do Tejo”, tendo como área de estudo a 

margem esquerda do Rio Tejo entre a Trafaria e a Cova do Vapor. O exercício 

consistiu na concepção do Plano Geral de Urbanização do local, assim como o 

desenvolvimento de um edifício para realojamento dos habitantes do Torrão, dirigido a 

jovens e famílias consolidadas. Trata-se de um trabalho académico desenvolvido no 

âmbito da referida disciplina em que existem claros pontos de contacto com o tema 

escolhido para a presente dissertação. Plano e concepção de edifício de habitação 

colectiva de cariz social.  
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. O CONTEXTO DO URBANISMO DOS ANOS 30/40 EM LISBOA. 

No período compreendido entre 1910/20 e meados dos anos 30, muitas vezes 

identificado como Lisboa modernista1, caracteriza-se, no que diz respeito ao 

planeamento da cidade, por uma relativa indiferença do Estado Central em relação 

aos problemas municipais. Verifica-se apenas uma gestão corrente dos problemas 

herdados da Primeira Republica2, principalmente porque durante esta fase, as várias 

questões ligadas ao planeamento municipal, à arquitectura e às artes plásticas, eram 

entendidas como questões ‘menores’. Não por desprezo ou falta de ideias nesse 

campo, mas principalmente porque as grandes questões de Estado e de Regime se 

centravam noutros assuntos (28 de Maio de 19263 e período de consolidação do 

Estado Novo4, até ao estabelecimento da Constituição de 1933), como o controlo da 

economia e da ordem pública e social. Outros acontecimentos externos como, a 

depressão de 1929, foram também determinantes para esta situação em relação aos 

assuntos culturais. 

Durante este período, Lisboa desenvolveu-se anarquicamente e sem continuidade do 

seu tecido urbano, por pequenos bairros, urbanizando novas zonas rurais contiguas à 

malha urbana, sem qualquer estrutura ou planeamento aparente, apesar da 

elaboração por parte do Município de alguns estudos5. 

Este é um período em que o poder central presta pouca atenção às questões do 

planeamento urbano, assim como o Município demonstra falta de capacidade ou 

vontade em assumir este planeamento. Parece um paradoxo uma vez que neste 

mesmo período no campo da arquitectura, vão sendo abordadas algumas correntes do 

movimento moderno europeu. 
                                            
1 José-Augusto França considera ser esta a fase em que sucessivas ideias do modernismo vão sendo 
ensaiadas na cidade de Lisboa – ideias ligadas ao Movimento Moderno e a um gosto Art Deco -, ainda 
sem grande interferência do Regime, sendo o principal opositor a esta tendência a própria opinião pública, 
“sem hábitos culturais”. (França, 2005, p. 88). 
2 A Primeira República Portuguesa, foi o sistema político que sucedeu ao Governo Provisório de Teófilo 
Braga, de 1910 a 1926. Instável devido a divergências internas entre os mesmos republicanos que 
originaram a revolução de 5 de Outubro de 1910. Pródiga em convulsões sociais e crimes públicos e 
políticos. (Fundação Mário Soares, 2012a), (Fundação Mário Soares, 2012b). 
3 Golpe militar de 28 de Maio de 1926 em que é instaurada a Ditadura Militar, que perdura até à 
Constituição Política de 1933, altura em que se inicia o Estado Novo. (Portugal, 2008a). 
4 É designado por Estado Novo o regime totalitário de tipo fascista que vigorou em Portugal entre 1933 
(data da Constituição) e 1974. (Portugal, 2008a). 
5 J.C. Forrestier em 1928, deixa um conjunto de indicações, e traçados para o desenvolvimento da cidade, 
assim como Agache em 1933 emite um parecer para a elaboração de um plano para a cidade. (França, 
2005, p. 85). 
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Assim, na segunda metade dos anos 20, surge uma nova geração de arquitectos 

racionalistas, como Cristino da Silva6, Pardal Monteiro7, Carlos Ramos8, Cottineli 

Telmo9, e Cassiano Branco10, que em função de alguns trabalhos vão desenvolvendo 

as características modernistas, mais ou menos marcadas por motivos Art Deco11. 

                                            
6 Luís Ribeiro C. Cristino da Silva (Lisboa 1896-1976). Formado em Arquitectura na Escola de Belas Artes 
de Lisboa, no ano de 1918, partiu para Roma, onde fez investigação arqueológica, e em 1920 foi para 
Paris com uma bolsa para estudar nos ateliers de Léon Azéma e Laloux, mestre do arquitecto Ventura 
Terra.  
Regressou a Lisboa em 1925, apresentando os seus projectos parisienses na Sociedade Nacional de 
Belas Artes, acolhidos com entusiasmo pela crítica. No mesmo ano, desenhou o Cinema Capitólio, 
considerado uma referência na arquitectura do modernismo português. 
A partir de 1927 colaborou com a Câmara de Lisboa na elaboração de estudos urbanístico. Com o 
traçado do Liceu de Beja, o autor estabeleceu o marco no funcionalismo conceptual da arquitectura 
nacional dos anos 30, embora sem consequências relevantes nas produções de edifícios similares. 
A partir de 1932, sob acção de Duarte Pacheco, então Ministro das Obras Públicas, Cristino da Silva 
abraçou projectos de grande envergadura, tais como a concepção da Praça do Areeiro (1938-1949), do 
pavilhão de Honra e de Lisboa da Exposição do Mundo Português (1940), o traçado da Avenida António 
Augusto de Aguiar (1943), e os projectos do Palácio do Ultramar e da Zona Marginal de Belém (1953-
1961 - ambos não realizados). 
Reconhecido como figura basilar na evolução do modernismo para a definição de um formulário oficial 
dos anos 40-50, foi condecorado com a Medalha de Honra da SNBA (1943), os prémios Valmor e 
Municipal (1944), bem como o Prémio Nacional de Arte do Secretariado Nacional de Informação (SNI), 
em 1961. (Portugal, 2008b). 
7 Porfírio Pardal Monteiro (Sintra 1897-1957 Lisboa). Pardal Monteiro deu um notável contributo para a 
renovação da arquitectura portuguesa, aproveitando o conhecimento que foi adquirindo através das 
viagens ao estrangeiro e dos contactos com arquitectos de outras nacionalidades. Foi um dos fundadores 
das “Réunions Internationales d’Architecture”, membro honorário da Real Academia de Belas-Artes São 
Fernando de Madrid, do Royal Institute of British Architects, em Londres, e do Instituto de Arquitectos do 
Brasil. Representou Portugal no Congresso Internacional dos Arquitectos em 1935, em 1937 e em 1948. 
Dos seus inúmeros projectos arquitectónicos destacam-se: 
1923 - Edifício na Av. da República, n.º 49 – Prémio Valmor 
1928 - Estação do Caminho-de-ferro do Cais do Sodré 
1928 - Palacete Vale Flor – Prémio Valmor 
1929 - Moradia na Av. 5 de Outubro, nº 207 a 215 – Prémio Valmor 
1935 - Instituto Nacional de Estatística 
1935 - Instituto Superior Técnico 
1938 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Prémio Valmor 
1940 - Edifício do Diário de Noticias – Prémio Valmor 
1952 - A Nacional / Companhia Industrial de Portugal e Colónias, Avenida Infante D. Henrique nº255 – 
255 A, Rua do Beato nº21 – 21 B 
1957/1961 - Os três edifícios da Cidade Universitária (por ordem de realização: Faculdade de Direito, 
Faculdade de Letras, Reitoria) 
1959 - Hotel Ritz (concluído após a sua morte). (Revelar LX, 2012) 
8 Carlos João Chambers Ramos (Porto, 1897-1969). Arquitecto do primeiro modernismo português, 
Carlos Ramos retracta-se a si próprio como membro de uma “geração de transigentes” que teve de 
contemporizar ou mesmo abdicar de alguns dos seus ideais de forma a garantir a sua sobrevivência 
profissional. Nesta afirmação, Ramos mostra-se consciente dos custos e compromissos que implicou 
essa atitude. A sua obra evolui da influência art déco à afirmação da linguagem modernista, privilegiando 
a depuração e o tratamento rigoroso dos volumes, com projectos assinados entre 1930 e 1950.  
Os inúmeros postos fronteiriços juntamente com os vários tribunais, equipamentos hospitalares e planos 
urbanísticos fazem dele uma figura importante na edificação da imagem arquitectónica do Estado Novo 
levada a cabo por Duarte Pacheco e pelo Ministério das Obras Públicas. (Coutinho, 2010). 
9 José Ângelo Cottinelli Telmo (Lisboa 1897 -1948 Cascais). Arquitecto e cineasta português, estudou 
Arquitectura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, tendo completado o curso em 1920. Muito jovem 
tornou-se conhecido pelos seus dotes para a arquitectura em 1922 quando desenhou o Pavilhão de 
Honra da Exposição do Rio de Janeiro. Sete anos mais tarde foi escolhido para conceber o Pavilhão de 
Portugal na Exposição de Sevilha de 1929. 
Em 1940 atingiu o ponto máximo da carreira ao ser designado Arquitecto-Chefe da Exposição do Mundo 
Português, que teve lugar em Lisboa, em Belém, junto ao Rio Tejo. Cottinelli Telmo projectou a Praça do 
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Nos anos 30, procura-se uma nova linguagem arquitectónica, não de ruptura com 

anteriores modelos dado que não se alteram a organização espacial e urbana básica 

como a noção de lote e quarteirão, mas procura-se a sua transformação em 

continuidade. 

Nos Anos 30 com o Decreto n.º 1528912, que dizia respeito a legislação de 

emergência, procurava-se incentivar os particulares a participar na construção de 

habitação na cidade (ainda que sem um plano), uma vez que Lisboa denotava grandes 

carências a este nível. Este Decreto conduz de facto ao acelerar do ritmo de 

construção, essencialmente em função de dois factores: crescimento da habitação 

privada incentivada pelo referido Decreto e pelo ressurgimento ainda que apenas em 

parte, de um política de obras publicas promovidas pelo estado, essencialmente na 

construção de equipamentos. 

                                                                                                                                
Império e a Fonte Monumental, o Monumento dos Descobrimentos, juntamente com Leopoldo de 
Almeida, e a Porta da Fundação. Outras obras importantes de sua autoria foram a fábrica da Standard 
Eléctrica em Lisboa e a Cidade Universitária de Coimbra. Já desde 1938 era director da revista 
Arquitectos, função que manteve até 1942. 
Entretanto, em 1932 havia unido a arquitectura ao seu interesse pelo cinema e construiu, com A. P. 
Richard, o Estúdio da Tóbis, no Lumiar, em Lisboa. No ano seguinte recorreu ao Tóbis para aí realizar A 
Canção de Lisboa, um clássico do cinema português. Esta obra tornou-se um modelo do cinema cómico 
nacional. A Canção de Lisboa foi o primeiro filme sonoro completamente produzido em Portugal. 
A junção da arquitectura ao cinema resultou também nos filmes Via, Máquinas e Maquinistas e Obras de 
Arte, todos de 1937, numa altura em que era arquitecto-adjunto da CP - Caminhos de Ferro Portugueses. 
Ligado às Artes Plásticas e às Letras, Cottinelli Telmo foi um dos pioneiros da banda desenhada em 
Portugal. (Infopédia, 2012a). 
10 Cassiano Viriato Branco (Lisboa 1898-1969 Lisboa). Arquitecto modernista português. Formou-se na 
Escola Nacional de Belas-Artes de Lisboa em 1926 e tornou-se um dos nomes mais marcantes da 
arquitectura nacional das décadas de 30 e 40. Foi responsável pelo Eden Teatro e pelas Avenidas Novas, 
em Lisboa, pelo Coliseu do Porto, pelo Portugal dos Pequeninos, em Coimbra, e pela estação ferroviária 
de Benguela, em Angola. Em colaboração com Trigo de Morais, foi ainda autor dos projectos de várias 
barragens. (Infopédia, 2012b).  
11 A Art Déco teve a sua génese em França, sob os auspícios de um grupo de artistas plásticos e 
designers franceses denominado Société des artistes décorateurs. Em 1925, esta sociedade organizou 
uma exposição em Paris, a Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, evento 
que abrangeu uma vasta gama de designs e estilos – o construtivismo russo, por exemplo estava 
representado, bem como os designs depurados de figuras como Le Corbusier, fundamentais no contexto 
do Modernismo Internacional. Mas o núcleo duro da exposição consistia numa ampla gama de objectos 
de luxo eminentemente decorativos – os que primeiro definiram o estilo Art Déco, designação derivada da 
expressão Arts Décoratifs que dava título à exposição. 
O estilo também se estendeu à arquitectura nos anos 20 e 30, rejeitando as tradicionais formas 
decorativas arquitectónicas dos períodos clássico e gótico, procuraram inspirar-se em fontes tão 
longínquas como o Antigo Egipto, apostados em combinar cores e padrões vívidos com as linhas 
modernas. A sua elegância decorativa tornou-o apelativo no design de casas, hotéis e edifícios comerciais 
– os dois primeiros e mais emblemáticos arranha-céus de Nova Iorque, o Empire State Building e o 
Chrysler Building, são ambos representativos do estilo Art Déco. (Wilkinson, 2010, p.132-135). 
Em Portugal, o Art Déco projectou-se, igualmente, com excelente pujança. Com efeito, uma parte muito 
substancial dos artistas portugueses do 1º e 2º Modernismos foram praticantes altamente empenhados 
deste gosto que, como nos outros países, renovou a totalidade dos mais diversos aspectos da vida 
quotidiana – e o próprio Estado Novo viu neste Movimento um veículo eficaz de propaganda e afirmação 
de poder. (Santos, 2012).  
12 Reorganiza os serviços da contribuição predial rústica e urbana - Permite o aumento das rendas - Cria 
a caderneta predial e o Fundo nacional de construções e rendas económicas. 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  34 

Assim, teremos neste período dos anos 30, duas correntes estilísticas dentro do 

modernismo, o prédio de rendimento ou habitação social num lote de quarteirão 

tradicional, onde se desenvolve fundamentalmente um modelo de Artes Decorativas, 

que vai revelando alguma influência do movimento moderno ao nível da organização 

interior e de uma tendência de racionalização da fachada principal. Uma segunda 

corrente correspondente aos equipamentos públicos com o desenvolvimento de uma 

arquitectura mais assumidamente modernista, de influência europeia, em que a 

imagem de fachada ou se torna mais vincadamente racional, ou é simplesmente 

relegada para segundo plano, em detrimento de um edifício que se afirma como 

projecto isolado, em contraste com a noção de lote ou quarteirão. 

Com a aprovação da Constituição em 1933, o país passa a ter uma situação de 

estabilidade, pelo que assuntos como o planeamento ou a criação cultural passam a 

ser encarados com mais atenção, sendo criado nesse mesmo período o Secretariado 

de Propaganda Nacional13 (SPN), considerado por muitos um ponto de viragem na 

criação arquitectónico a cultural em Portugal. O Regime sente a necessidade de criar 

uma arquitectura própria, que expressasse os seus valores fundamentais: autoridade, 

disciplina, ordem e culto da nacionalidade, da família e do mundo rural.    

A partir da formação do SPN em 1933, o Regime procura difundir a sua política do 

espirito, da qual António Ferro14 é um dos ideólogos. 

                                            
13 O Secretariado da Propaganda Nacional - SPN, foi criado em 1933, dirigiu e superintendeu a 
propaganda nacional, centralizou os respectivos serviços e coordenou a informação de todos os 
ministérios. Durante a primeira década do Estado Novo, António Ferro foi a personalidade que 
empreendeu a concretização da política de propaganda do regime. Sucedeu-lhe em 1944 o Secretariado 
Nacional de Informação - SNI. (Portugal, 2008). 
14 António Joaquim Tavares Ferro (Lisboa 1895-1956). Escritor, jornalista e político, frequentou o curso de 
Direito. Desde cedo ficou ligado ao movimento modernista, emparceirando com personalidades como 
Mário de Sá-Carneiro, José de Almada-Negreiros, Fernando Pessoa e Luís de Montalvor. No início da sua 
carreira literária publica, em 1920, Teoria da Indiferença, manifestação do modernismo futurista, composta 
por uma longa colecção de aforismos paradoxais. Foi o principal impulsionador da revista Orpheu (1915) 
e, apesar de ainda ser menor de idade, foi nomeado editor da publicação por Mário de Sá-Carneiro. 
Posteriormente, participou nas primeiras manifestações do modernismo brasileiro, representado por 
autores como Sérgio Milliet, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Ronald de Carvalho ou Manuel 
Bandeira, proferindo conferências (A Idade do Jazz-Band) e colaborando com o seu órgão literário, a 
revista Klaxon, onde publica o manifesto Nós, drama poético marcado pela irreverência. 
Em 1918 partiu para Angola como oficial miliciano, afastando-se assim do mundo do jornalismo e das 
letras. Regressado a Portugal um ano depois, assume a chefia da redacção de O Jornal, na altura órgão 
oficioso dos partidários do presidente Sidónio Pais. Nos anos seguintes passaria ainda pelos periódicos O 
Século, Diário de Lisboa e Diário de Notícias, tendo sido responsável pela edição, além de Orpheu, de 
publicações periódicas como Alma Nova (1912) e Bandarra (1934).  
Percorrendo a Europa e a América, notabilizou-se com uma série de entrevistas e crónicas sobre 
personagens marcantes do cinema, da literatura ou da política do período entre as duas grandes guerras 
(Gabriel d'Annunzio, Clemenceau, Jean Cocteau, Mussolini, Primo de Rivera, Unamuno, Ortega Y 
Gasset, Salazar). Nomeado director do recém-criado Secretariado da Propaganda Nacional, anima uma 
"Política do Espírito", em cuja reflexão se harmoniza o sebastianismo, o espiritualismo, o nacionalismo 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  35 

Apesar de António Ferro se encontrar ligado aos artistas modernos da sua geração, as 

influências modernistas internacionais não são bem acolhidas uma vez que são 

entendidas como antagónicas aos princípios do Regime. 

Salazar (apud Costa, 2010, p. 16) afirmava então: “Somos, pois, contra todos os 

internacionalismos, contra o comunismo, contra o socialismo, contra o socialismo 

libertinário, contra tudo o que diminui, divide desagrega a família.” 

O ano de 1938 com a entrada do Eng.º Duarte Pacheco15 na Câmara Municipal de 

Lisboa, inicia um novo período ao nível da política urbana e do planeamento. É um 

período de grande empreendedorismo, com vasta intervenção territorial, na tentativa 
                                                                                                                                
cultural, a fidelidade à vanguarda modernista, o folclorismo, promovendo uma série de acções: criação do 
bailado português, fundação de um teatro do povo, valorização da arte popular, fundação de museus, 
organização de exposições, promoção do turismo, criação de prémios literários, protecção do cinema e 
dos estudos musicais. Estas manifestações culturais, mau grado a colaboração de artistas, escritores e 
intelectuais de reconhecido mérito, ressentiram-se de evidentes limitações ideológicas e éticas, uma vez 
que o Secretariado era um instrumento de propaganda do Estado Novo. 
Em 1949, retirou-se da actividade política e foi nomeado representante diplomático na Suíça e em Itália, 
sucessivamente, dedicando-se a uma actividade poética de cunho emotivo e subjectivo, filiada num tipo 
de lírica tradicional. (Infopédia, 2012c).15 Duarte José Pacheco (Loulé 1900–1934 Setúbal) Duarte 
Pacheco ou Duarte José Pacheco, como por vezes também assinou, concluiu o curso de engenharia 
electrotécnica do Instituto Superior Técnico, em 1923. 
15 Duarte José Pacheco (Loulé 1900–1934 Setúbal) Duarte Pacheco ou Duarte José Pacheco, como por 
vezes também assinou, concluiu o curso de engenharia electrotécnica do Instituto Superior Técnico, em 
1923. 
Em 1925 integrou no corpo docente do IST, como professor interino na cadeira de Matemáticas Gerais e 
em 1927 o Conselho Escolar determinava por unanimidade a sua nomeação como Director. No espaço de 
10 anos Duarte Pacheco fora aluno, era professor e iniciava também um novo percurso: o de Director. 
Elevando o projecto das novas instalações do IST a porta-estandarte das reformas materiais do ensino, 
em 1927 Duarte Pacheco inicia a construção do IST, em Lisboa – o primeiro campus universitário em 
Portugal. 
A 5 de Julho de 1932 Duarte Pacheco tomava posse como Ministro do Comércio e Comunicações. Dois 
dias depois passaria a Ministro das Obras Públicas e Comunicações. 
A 30 de Setembro de 1932, o Diário do Governo publicava o plano do Ministro: os programas de 
melhoramentos urbanos, rurais e o abastecimento de águas e saneamento das povoações. Quando 
decretou o plano de ataque à escala regional, o MOPC decretou também a criação do Comissariado e do 
Fundo do Desemprego. 
De Janeiro de 1936 a Maio de 1938 Duarte Pacheco seria afastado do poder político efectivo, mas para a 
efectivação do projecto das Comemorações Centenárias, tornava-se necessário chamá-lo de novo à cena 
política. 
No período de tempo que Duarte Pacheco presidiu à Câmara Municipal Lisboa, entre Janeiro e Maio de 
1938, os projectos do Parque Florestal de Monsanto, o desafogo da Torre de Belém pela transferência da 
Fábrica de Gás, os trabalhos de urbanização da área envolvente ao Palácio de S. Bento, o 
prolongamento da Avenida da Liberdade ou o desenho dos arruamentos e vias de ligação à auto-estrada 
Lisboa-Cascais e Estrada Marginal, foram projectos trabalhados no domínio das atribuições camarárias. 
Regressado ao MOP, no dia 25 de maio de 1938, e num espaço de seis semanas, Duarte Pacheco abriria 
dois créditos para reforço de dotações orçamentais, para as obras em curso e despesas de gabinete. Este 
segundo mandato ditaria um passo maior e definitivo: a concretização do plano de urbanização de Lisboa, 
plano esse em que a pressão de agenda do cumprimento da Exposição do Mundo Português serviria de 
álibi para o ordenamento do território. 
Ao abrigo do decreto que permitia a expropriação por utilidade pública e ao abrigo de doze obras inscritas 
no programa dos Centenários, entre 1938 e 1943, o Estado, protagonizado pelo seu ministro Duarte 
Pacheco, expropriou em Lisboa cerca de 1.300 hectares de terreno conseguindo assim as condições para 
a execução de um Plano de Urbanização da cidade. 
No dia 16 de Novembro de 1943, morreu no Hospital de Setúbal aquele que o Arquitecto Conttinelli Telmo 
designaria por “O Sonhador de Grandes Coisas”. (IST, 2012a). 
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de aplicação dos princípios do Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa 

(PGUEL). Com base numa legislação forte e autoritarismo do estado, é um exemplo 

da aplicação das políticas, todo o processo de expropriações de terrenos, lavadas a 

cabo por Duarte Pacheco.   

Duarte Pacheco conseguia assim lançar uma nova política urbana que tinha por base 

três princípios: terminar com monopólio privado do solo urbano, terminar com o 

subsídio pelo trabalho e o lançar de grandes empreendimentos de obras públicas. 

São definidas e construídas as infra-estruturas rodoviárias fundamentais como a 

ligação de Lisboa ao Centro, Norte e Sul do país, ampliação do porto e construção do 

aeroporto, só possível com um vasto programa de expropriações fruto da “mão forte” 

do Regime. 

A acção de Duarte Pacheco, na Câmara Municipal de Lisboa, ficou também marcada 

pela realização do PGUEL, iniciado em 1938 com a participação de De Gröer16, que 

definiu as grandes linhas de desenvolvimento da cidade (retomando em parte 

orientações de Agache17 de 1933) e redigiu o programa para o estudo analítico de 

base ao estabelecimento do Plano Director. 

Paralelamente e em 1933, são realizados vários programas habitacionais, entre os 

quais o programas de casas económicas que visava combater a carência de habitação 

em Lisboa. Constituindo-se como a primeira grande intervenção do Estado nessa 

matéria, procurando evoluir no sentido do “Estado Corporativo”18, promovendo a 

tipologia de casa isolada para uma só família, obedecendo esta promoção a uma 

directiva clara defendida por Salazar (apud Costa, 2010, p. 18): “Vamos começar a 

                                            
16 Étienne de Gröer, Urbanista, contratado pela Câmara Municipal de Lisboa para o cargo de "urbanista-
conselheiro técnico da Câmara" (1938-1940). Autor do Plano Director de Urbanização de Lisboa 
(1938/48), encomenda de Duarte Pacheco. Foi um dos principais urbanistas do Estado Novo, tendo sido 
autor de diversos planos de urbanização, nomeadamente de Abrantes, Almada, Beja, Braga, Coimbra, 
Évora, Luanda, Sintra e Costa do Sol (1948). (Brito; Camarinhas, 2007, p. 182). 
17 Alfred Hubert Donat Agache (1875–1959), Arquitecto Francês, fundador da Société Française des 
Urbanistes. Com vasta obra no domínio urbanístico das cidades com trabalhos na Europa, Américas do 
Sul e do Norte, dos quais se destaca o projecto de remodelação do Rio de Janeiro, conhecido como 
Plano Agache (1928-30). (Pinheiro, 2012) 
18 O Estado Corporativo Português foi uma ideia posta em prática em 1930, segundo o modelo do 
fascismo italiano, institucionalizado através do Estatuto do Trabalho Nacional, juntamente com demais 
legislação respeitante a associações sindicais, casas do povo e previdência social. Fazia parte dos 
organismos estruturantes do novo regime com o intuito de realizar uma diferente organização económica, 
na qual o Estado detinha um papel preponderante, de acordo com uma das grandes linhas do regime - o 
nacionalismo corporativo. A estruturação da política e da sociedade só poderia ser eficaz, na opinião dos 
dirigentes, se se constituísse um estado social e corporativo, que congregasse todos os indivíduos e seus 
interesses. O estado corporativo ao proporcionar esta situação estava a integrar a nação (famílias, 
freguesias, municípios, corporações) no Estado. (Infopédia, 2012d). 
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obra da casa económica, da casa dos mais pobres, […] ajeitada como um ninho – lar 

da família operaria, lar modesto, recolhido, português.”19. 

Também Duarte Pacheco defende este estado de espirito de conceito relativamente 

aos programas habitacionais:  

“A nova unidade política e social – a família – há-de possuir, alem do braço ou do 
cérebro que lha dá o pão, a casa própria que a abrigue, que a defenda, que lhe dê 
bem-estar e com ele o sentido da conservação e da responsabilidade social da 
contribuir para o bem comum”20. (apud Francisco, 2002, p. 19).  

Com estes programas habitacionais o Regime procura mostrar uma proximidade com 

a concepção da habitação social, entendida como complemento aos prédios de 

rendimento. 

Por esta altura Lisboa preparava a Exposição do Mundo Português21, acção 

propagandística das virtudes do Regime. A arquitectura servia a sua exaltação. 

A exposição do Mundo Português, foi um marco a partir do qual o vasto programa de 

obras públicas avançou com construções tipo por todo o país tipificando a arquitectura 

                                            
19 Discurso «O espírito da Revolução» de Oliveira Salazar, na visita oficial ao Porto, em 28 de Abril, no 
Palácio da Bolsa, no lançamento da primeira pedra dos bairros de casas, económicas. 
20 Discurso de 27 de Janeiro de 1934 do Eng.º Duarte Pacheco. 
21 A Exposição do Mundo Português (Junho de 1940) merece ser considerada uma das grandes 
iniciativas político-culturais do Estado Novo, em razão dos meios empregues e do significado ideológico 
que lhe estava subjacente. Decorreu em 1940, no contexto de uma dupla comemoração: oito séculos 
depois de 1140, data entendida como a da independência nacional, e três séculos passados sobre a 
Restauração. 
A Exposição do Mundo Português, foi instalada no Terreiro de Belém, que tinha como presidente da 
Comissão Executiva Júlio Dantas. Entre os outros nomes em destaque encontravam-se António Ferro 
(responsável pela parte secretarial da Comissão Executiva) e Cottinelli Telmo. 
A Exposição teve lugar na zona lisboeta de Belém, junto ao Rio Tejo. O certame era composto por 
secções de História, Etnografia e do Mundo Colonial. Entre os inúmeros pavilhões destacavam-se os 
seguintes: da Honra e de Lisboa (Cristino da Silva), da Fundação, Formação e Conquista, da 
Independência, dos Descobrimentos (Pardal Monteiro), da Colonização, dos Portugueses no Mundo 
(Cottinelli Telmo) e ligada a este o pavilhão de Portugal de 1940 dirigido por António Ferro, de Etnografia 
Metropolitana com a Reconstrução das Aldeias Portuguesas (Segurado), da Vida Popular (Veloso Reis), o 
colonial com a reprodução da vida ultramarina e o Pavilhão do Brasil do teorizador da Casa Portuguesa 
(Raul Lino), que parecia reflectir o "glorioso prolongamento da nossa civilização atlântica". Do conjunto 
surgia a imagem de Portugal como cabeça de um majestoso império e dono de um passado de glórias 
invulgares. Junto da Torre de Belém foi montada uma caravela, da responsabilidade de Leitão de Barros 
e Martins Barata, e o "Padrão dos Descobrimentos" que, de uma forma simbólica encerravam a 
exposição. A direcção e planificação dos trabalhos foram entregues a Cottinelli Telmo (1897-1948). Nesta 
grandiosa realização cosmopolita trabalhou a maioria dos artistas modernistas (12 arquitectos, 19 
escultores e 43 pintores), com a excepção de Soares, Eloy, Cassiano Branco e Keil do Amaral, numa 
época em que Portugal parecia alheado do resto da Europa a viver o horror da guerra. Aliás, esse era um 
dos objectivos do evento: demonstrar a eficácia governativa do regime, capaz de manter Portugal longe 
dos problemas mundiais devastadores, numa aparente atmosfera de progresso e de prosperidade. 
Em paralelo com a Exposição, fez-se um Congresso do Mundo Português, que contou com a participação 
de centenas de historiadores. Com a Exposição coincidiu ainda a efectivação de um ambicioso plano de 
obras públicas, com o arranque de muitos projectos, especialmente em Lisboa e arredores, e a 
inauguração de outros, como o Estádio Nacional. (Infopédia, 2012e). 
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portuguesa ou o estilo português suave, um misto de nacionalismo e 

internacionalismo, à maneira do que se passava em Itália, Espanha e Alemanha. 

 
Ilustração 1 - Exposição do Mundo Português, Lisboa. (Estúdio Horácio Novais, 1940). 

Monumentalidade, regularidade, referências arquitectónicas de evocação maneirista e 

barroca, materiais e soluções construtivas modernas mas de inspiração formal 

tradicional, são alguns dos ingredientes desta nova linguagem que se divulgou nos 

anos 40 e 50 e à qual aderiram, segundo Maria Calado (apud. Costa, 2010, p. 19), 

convictamente muitos arquitectos da época. 

Em 1943, era concluído o estudo das grandes linhas do PGUEL, nunca chegando a 

ser oficialmente aprovado. 

Em 1945 é desautorizada a Política do Espirito de António Ferro e o SPN passa a 

Secretariado Nacional de Informação (SNI), sendo o movimento da arquitectura 
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moderna em Portugal, “substituído por uma nova visão cultural da arquitectura, ligada 

a certos movimentos europeus de carácter nacionalista, que em Portugal tiveram 

características próprias.” (Costa, 2010, p. 20). 

Ainda nos anos 40, identifica-se a formação do que se poderá chamar uma “terceira 

via da arquitectura Portuguesa”, moderna, não internacionalista, organicista, atenta 

aos valores perdidos da tradição vernacular e erudita, a qual viria, mais tarde, a 

realizar do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa22. 

No que diz respeito aos arquitectos deste período, foram os mais conhecidos da 

época, através de obras de clara aproximação ao modernismo internacional, não 

tendo a sua participação sido imposta à força pelo Regime. 

De um modo geral e sintetizado a arquitectura do Estado Novo desenvolvida nos anos 

40, pode ser caracterizada do seguinte modo: 

Ao nível dos edifícios públicos, por uma procura de monumentalidade, enquanto 
expressão da grandeza do Estado e do Regime, demonstrando um sentido de 
autoridade e de ordem, com recurso frequente a um vocabulário clássico, quer em 
termos de expressão arquitectónica, quer em termos da sua inserção urbanística 
(criando enfiamentos de ruas, praças sobranceiras ao edifício público, etc. 

Ao nível da habitação, por um tradicionalismo enquanto forma de exaltação dos valores 
nacionais, recorrendo a elementos construtivos da arquitectura regionalista, elevados à 
categoria nacional (Costa, 2010, p. 20). 

Esta caracterização da arquitectura do Estado Novo correspondia a um ideal de 

edificado do Regime, pelas próprias palavras de Salazar (apud Costa, 2010, p. 20): 

Essa obra, variada e multiforme, de majestosos edifícios ou pequenas habitações 
graciosas, de largas estradas e caminhos rústicos, de fábricas e de igrejas, de portos e 
de barragens, de escolas e de hospitais, de castelos e de quarteis, não nasceu por 
acaso, mas do nosso próprio conceito de Governo e da sociedade Portuguesa, ou seja, 
de uma sociedade hierarquizada sem privilégios, trabalhadora sem servidão, modesta 
sem miséria, progressiva sem despegar-se do passado de que se orgulha…23. 

Mais pormenorizadamente, Nuno Teotónio Pereira (apud Costa, 2010, p. 21) distingue: 

                                            
22 Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, foi promovido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos 
entre 1955 e 1960, procedeu a um amplo levantamento das arquitecturas populares do País, através de 6 
equipas de arquitectos que percorreram outras tantas zonas geográficas do continente. Constitui hoje um 
registo de valor extraordinário, desde logo porque testemunha paisagens, povoações, edifícios e modos 
de vida em grande parte desaparecidos, mas também porque respondeu ao novo contexto social, cultural 
e político da arquitectura saída do mítico Congresso de 1948. (AO, 2011a). 
23 Discurso de Oliveira Salazar em 7 de Novembro de 1948. 
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O modelo monometalista, de influência classicizante, para os edifícios universitários e 
depois para os palácios da justiça. 

Um modelo tradicionalista de raiz historicista, para os liceus (o solar do século XVII) ou 
para o prédio de rendimento urbano (os estilos Joanino e Pombalino), como modelos 
concretos apontados pela Câmara de Lisboa aos projectistas. 

Um modelo também nacionalista, de feição regional, para os bairros sociais, escolas 
primárias, pousadas, etc., para além das moradias urbanas e suburbanas (a casa 
portuguesa, o estilo tradicional português). 

O modelo específico para a arquitectura religiosa, de estilização medievalista, romano-
gótico, ou por vezes setecentista para os colégios e seminários. 

O modelo compósito, integrando várias tendências e aplicado nas situações de 
caracter mais utilitário, onde melhor do que as obras de vocação representativa se 
podia aceitar uma linguagem de compromisso. 

Em 1943 com a morte de Duarte Pacheco, Lisboa e o projecto intervencionista que 

vinha sendo levado a cabo sofre um duro golpe, fruto com é natural nestes casos, do 

desaparecimento de alguém com visão a longo prazo. 

É em 1945, que se encontra a primeira concessão de Salazar ao modelo da casa 

portuguesa, altura em que as necessidades de habitação se avolumam, permitindo 

pela primeira vez edifícios plurifamiliares, fixando em cerca de quatro o número 

máximo de pisos. É nesta fase que surge o Bairro de Alvalade24, o qual não deixa, no 

entanto, de prever numa das suas unidades, uma ocupação por moradias 

unifamiliares. 

O I Congresso Nacional de Arquitectura25, em 1948, foi para muitos arquitectos, um 

marco na condenação à arquitectura do Regime, determinante dai em diante para as 

novas gerações, numa tentativa de retorno ao movimento moderno. 

                                            
24 Bairro de Alvalade, projectado pelo arquitecto e urbanista Faria da Costa, em Lisboa, ainda hoje 
considerado inovador, foi constituído para 45.000 habitantes em 230ha, realizado para 31.000 habitantes 
em fogos de renda económica mais 2.000 em moradias também de renda económica, sendo os restantes 
fogos marcados também por modalidades intermédias de promoção habitacional, como é o caso da renda 
condicionada. 
Este novo bairro caracterizou-se por ser um conjunto integrado de habitação para vários grupos sociais e 
de equipamentos colectivos e serviços dos mais diversos tipos, conjunto este que foi sendo concluído em 
prazos bem definidos e razoavelmente cumpridos. (Coelho, 2007). 
25 O I Congresso Nacional de Arquitectura ou o Congresso de 1948, realizado pelo então Sindicato 
Nacional dos Arquitectos, constitui um marco fundamental na vida dos arquitectos portugueses. Momento 
de viragem na reconquista da liberdade de expressão, contou com uma larguíssima participação da 
classe que o elegeu como espaço de afirmação da arquitectura moderna, sem constrangimentos nem 
obrigatoriedades de estilo, reclamando a industrialização e a participação dos arquitectos: à escala da 
cidade; no ordenamento do território; na resolução do problema da habitação. As «Teses» constituem, por 
isso, um valioso documento de uma surpreendente actualidade. (AO SRN, 2012). 
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No final da década de 40 o Governo inicia um período de condicionamento económico, 

situação a que não é alheio a situação de pós-guerra, sendo alocadas as capacidades 

financeiras a terminar as obras já iniciadas, pelo que com a chegada das décadas de 

50 e 60, chegam também os Planos de Fomento, em que o Regime, investe 

prioritariamente nas infra-estruturas. 

No que ao planeamento diz respeito, é criado pela CML, em Fevereiro de 1954, o 

Gabinete de Estudos de Urbanização (GEU), cuja principal função, será a revisão e 

actualização do Plano Director da Cidade de Lisboa de 1948, de que resultará o Plano 

Director de Urbanização de Lisboa de 1959. 

2.2. LISBOA E OS PLANOS 

2.2.1. PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO E EXPANSÃO DE LISBOA (PGUEL) 
/ PLANO DIRECTOR DE URBANIZAÇÃO DE LISBOA (PDUL)26 1938 A 1948 
POR ÉTIENNE DE GRÖER 

Em 1938, foi publicado um trabalho do Eng.º António Emídio Abrantes27, denominado 

Elementos para o estudo do plano de urbanização da cidade de Lisboa.  

Étienne de Gröer (urbanista francês de origem russa), foi convidado (para urbanista-

conselheiro técnico de câmara) em 1938 por Duarte Pacheco, que deixa o Instituto 

Superior Técnico28 (IST) e assume a Presidência da CML, marcando início de uma 

profunda reforma administrativa, jurídica, técnica e financeira, num período de forte 

                                            
26 O Plano Director de Urbanização de Lisboa (PDUL) foi inicialmente denominado como Plano Geral de 
Urbanização e Expansão de Lisboa (PGUEL) e por vezes referenciado como Plano Director da Cidade de 
Lisboa.. 
27 António Emídio Abrantes (Lisboa 1888-?). Ingressou na Câmara Municipal de Lisboa como praticante 
de desenhador em 1903, tendo sido ajudante de medidor em 1905, época em que participou no trabalho 
de levantamento da cidade, adjudicado a Júlio António Vieira da Silva Pinto e Alberto de Sá Correia. 
Formou-se em Engenharia Civil em 1920, passando a engenheiro nesse mesmo ano. Leccionou no 
Instituto Superior Técnico as cadeiras de Topografia e Geodesia. Foi chefe da Repartição Técnica da 
Planta da Cidade. Seguidor e admirador confesso de Ressano Garcia, que numerosas vezes elogia nos 
seus planos, Emídio Abrantes foi autor de mais de 40 planos para o Município de Lisboa até à sua 
participação nos estudos para o Plano Director, que iniciaria em 1932. (Brito; Camarinhas, p. 164). 
28 O Instituto Superior Técnico (IST) foi criado em 1911 fruto da divisão do Instituto Industrial e Comercial 
de Lisboa. O primeiro Director do IST (1911-1922) foi o Engenheiro Alfredo Bensaúde que, para além de 
promover uma profunda renovação nos métodos de ensino da Engenharia em Portugal, foi o responsável 
pela criação no IST dos primeiros cursos de Engenharia: Minas, Civil, Mecânica, Electrotécnica e 
Químico-Industrial. Mais tarde, com o Engenheiro Duarte Pacheco como Director do IST (1927-1932), dá-
se início à construção do actual campus universitário da Alameda, em Lisboa. É durante este período que 
o IST passa a integrar a Universidade Técnica de Lisboa, situação que se mantém até aos dias de hoje. 
Ao longo da década seguinte os engenheiros formados no IST vão aumentando a sua reputação como 
profissionais de elevada competência técnica, visível através da concretização de grandes obras de 
engenharia impulsionadas por Duarte Pacheco, então Ministro das Obras Públicas de Portugal. (IST, 
2012b). 
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crescimento demográfico, agudizando assim as necessidades habitacionais da 

Capital. 

Seria sob a alçada de, De Gröer, que o Plano Director de Urbanização de Lisboa seria 

desenvolvido, tendo por base os relatórios e desenhos feitos Emídio Abrantes, e que 

constam do Arquivo Municipal do Arco do Cego29. Pelo que importa analisar ainda que 

de um modo sucinto este trabalho preparatório, de modo a balizar aquele que seria um 

dos mais importantes instrumentos de planeamento da cidade. 

Será um período de intensa actividade urbanística municipal, apoiado por medidas de 
âmbito nacional facilitadas pela presença de Duarte Pacheco no governo. As reformas 
administrativas são apoiadas nomeadamente pela simplificação do processo de 
expropriações30, pela legislação relativa ao realojamento provisório31 e pela criação da 
Secção de Melhoramentos Urbanos32 que dará orientação técnica e exercerá o controlo 
dos trabalhos de elaboração dos Planos Gerais de Urbanização, a nível nacional. (Brito; 
Camarinhas, 2007, p. 164-165). 

De acordo com o artigo, Elementos para o estudo do Plano de Urbanização da Cidade 

de Lisboa (1938), de Vasco Brito e Catarina teles Ferreira Camarinhas nos Cadernos 

do Arquivo Municipal N.º9 de 2007: 

Em Julho de 1932, foi apresentado publicamente pelo engenheiro António Emídio 
Abrantes, um relatório que visava a elaboração de um futuro plano de urbanização no 
qual se propusessem medidas a desenvolver durante as próximas décadas, com a 
finalidade de resolver problemas prementes e modernizar a cidade. Este relatório seria 
a base de trabalho do estudo posteriormente realizado. 

Em Dezembro desse mesmo ano, foi proposta a elaboração de um estudo que 
pudesse contribuir para a elaboração de um plano de urbanização da capital. Esta 
proposta, viria a ser efectivada em 23 de Janeiro de 1933 mediante a designação de 
uma comissão encarregada de estudar o plano de urbanização e melhoramentos da 
cidade, a qual seria liderada pelo engenheiro António Emídio Abrantes, funcionário 

                                            
29 O Arco do Cego desde a sua criação seria, por vocação, um arquivo intermédio. Hoje, integrado na 
Divisão de Gestão de Arquivos é o resultado da evolução, do então criado Arquivo Administrativo, 
concebido pela primeira vez no Projecto de Organização dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, de 
1919, dependendo da Secretaria-geral - 3ª Secção, tendo como função conservar toda a documentação 
desde 1834. Arco do Cego é hoje detentor de documentação compreendida entre 1630 e 2002, o que, 
claramente, o caracteriza como arquivo intermédio e arquivo definitivo. (Lisboa, 2012a). 
30 DECRETO-LEI n.º 28797. D.R. n.º 150, Série I de 1938-07-01. Estabelece um sistema especial de 
expropriações para os melhoramentos públicos compreendidos no programa de comemorações dos 
Centenários da Fundação e da Restauração da Nacionalidade. 
31 DECRETO-LEI n.º 28912. D.R. n.º186, Série I de 1938-08-12. Autoriza o Governo a promover na 
cidade de Lisboa a construção de 2000 casas económicas e a dar o seu concurso à instalação de 1000 
pequenas casas desmontáveis. 
32 DECRETO-LEI n.º 29218. D.R. n.º282, Série I de1938-12-06. Determina que o pessoal da Secção de 
Melhoramentos de Águas e Saneamento, adstrita à Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos e Eléctricos, 
e o da secção especial adstrita à Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais passem a 
constituir quadros eventuais afins dos quadros dessas Direcções Gerais. 
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municipal e figura proeminente da Câmara Municipal de Lisboa, onde desempenhava 
funções no Pelouro de Urbanização. 

Em 1938 é apresentado um relatório sobre a cidade de Lisboa com o título Elementos 
para o estudo do plano de urbanização da cidade de Lisboa. 

O estudo de Emídio Abrantes terá sido estabelecido na sequência de um programa de 
análise preliminar proposto por De Gröer, como é referido pelo próprio no Relatório do 
Plano Director de Lisboa de 1948: “No que se refere ao texto do presente Relatório, 
pude concentrá-lo graças à circunstância seguinte: na época em que eu estava a 
desempenhar o papel de urbanista-conselheiro técnico, redigi um programa para o 
estudo dos elementos analíticos, que deviam servir para estabelecimento do Plano 
Director, e o Sr. Engenheiro Civil António Emídio Abrantes pôs-se então à procura dos 
documentos necessários para constituir o estudo geográfico, geológico, climático, 
histórico e económico da cidade, e a análise do seu estado actual; tendo-os na sua 
posse, escreveu um volume intitulado: ‘Elementos para o Estudo do Plano de 
Urbanização de Lisboa’, muitas partes do qual têm até agora um valor real. Como 
consequência disso o Digníssimo Município de Lisboa já está na posse duma 
documentação bastante completa, e não acho útil reproduzi-la aqui”. 

O trabalho, desenvolvido pelo engenheiro António Emídio Abrantes e publicado pela 
Câmara Municipal de Lisboa, é constituído por uma parte escrita e uma parte 
desenhada, remetendo o relatório para as peças desenhadas que o acompanham. No 
Arquivo Municipal do Arco do Cego existem dois exemplares do relatório, contendo 
anotações e recomendações do urbanista Étienne de Gröer, que terá acompanhado de 
perto a sua realização. 

Nos Elementos para o estudo do plano de urbanização da cidade de Lisboa são 
analisados os seguintes aspectos: 

- Desenvolvimento superficial (sobreposição, numa mesma carta, dos vários 
limites administrativos da cidade, 1147, 1383, 1850 e 1895); 
-  Divisões fiscal e administrativa; 
-  Análise do parque habitacional e escolar existente; 
-  Localização das habitações clandestinas; 
- Levantamento das actividades comerciais, principais fábricas e oficinas, 
serviços municipais, correios, serviços sociais e sanitários, hospitais; 
- Estudo de tráfego, incluindo rede de transportes e estudo detalhado do 
Rossio; 
-  Levantamento geológico; 
-  Curvas referentes aos valores de terreno; 
- Redes de águas (apenas zonas não abastecidas e reservatórios), gás e 
electricidade; 
- Lista dos Edifícios e Monumentos Nacionais e de Interesse Público. (Brito; 
Camarinhas, 2007, p.165-167). 
 

Ainda no âmbito do estudo apresentado por Emídio Abrantes foi elencada e analisada 

a história da cidade, a sua demografia, divisão administrativa, classificação e uso do 

solo, actividades industriais, equipamentos e serviços, instalações militares, 

monumentos e edifícios de interesse público, mobilidade, infra-estruturas, sismologia e 
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a situação da habitação na cidade, elemento fundamental e precursor da necessidade 

de realização do estudo. 

Duarte Pacheco defendia uma nova visão não só para o planeamento urbanístico, 

como para a sua implementação e administração que tivesse por base a iniciativa 

pública, que até então tinha sido deixada por conta dos particulares, sujeita ao forte 

pendor especulativo, por falta de meios financeiros do Município. Assim, defendia que 

a definição e administração urbanística deveriam ser exclusivos da CML (apud Costa, 

2012, p. 125). Sendo o Plano Director de Urbanização de Lisboa, fundamental na 

persecução destes objectivos, foi contratado para a sua elaboração e coordenação o 

urbanista Étienne de Gröer33. 

A sua participação no Plano Director será um reflexo do seu complexo percurso 
pessoal: filho de mãe russa ortodoxa e pai polaco católico, ele próprio de origem russa 
mas polaco, nascido em Varsóvia, mais tarde naturalizado francês; estudou no liceu de 
Nice e diplomou-se em Arquitectura pela Escola de Belas-Artes de São Petersburgo; 
iniciou a sua actividade profissional no Gabinete Municipal de Urbanismo de São 
Petersburgo, mas trabalhou depois também em França e no Rio de Janeiro onde 
coordenou o gabinete onde se elaborou o plano do Rio de Janeiro, da responsabilidade 
de Alfred Agache. A sua colaboração como professor no Instituto de Urbanismo de 
Paris será marcada pelas teorias da "cidade-jardim"34 e sua aplicação em Inglaterra. 

                                            
33 Étienne de Gröer: nascido em Varsóvia, em 1882, naturalizou-se francês em 1936. Estudou no liceu de 
Nice e diplomou-se em Arquitectura pela Escola de Belas-Artes de São Petersburgo. Iniciou a sua 
actividade profissional no Gabinete Municipal de Urbanismo de São Petersburgo. 
Em 1920 estabeleceu residência em França onde colaborou em dezoito planos de ordenamento e 
extensão de cidades, sendo os principais os planos de Dunkerque, região de Creil e região de Courneuve. 
Colaborou em diversas ocasiões com o urbanista Alfred Agache, nomeadamente no plano do Rio de 
Janeiro, dirigindo, entre 1927 e 1930, o atelier no Rio de Janeiro responsável pelo plano de urbanização 
encomendado a Agache. 
Contratado pelo Instituto de Urbanismo de Paris para funções de conferencista, foi responsável por uma 
área disciplinar onde eram expostos os princípios da "cidade-jardim" e sua aplicação em Inglaterra. 
A sua primeira participação num estudo urbanístico em Portugal aconteceu por convite de Alfred Agache, 
que iniciou os estudos de desenvolvimento urbano da região de Lisboa, no "Estudo preliminar de 
urbanização da zona de Lisboa ao Estoril e a Cascais" que Étienne de Gröer viria a desenvolver 
posteriormente enquanto "Plano da Costa do Sol". Aos 56 anos foi contratado pela Câmara Municipal de 
Lisboa para o cargo de "urbanista-conselheiro técnico da Câmara" (1938-1940). Autor do Plano Director 
de Urbanização de Lisboa (1938/48), encomenda de Duarte Pacheco. Foi um dos principais urbanistas do 
Estado Novo, tendo sido autor de diversos planos de urbanização, nomeadamente de Abrantes, Almada, 
Beja, Braga, Coimbra, Évora, Luanda, Sintra e Costa do Sol (1948). 
Em 1945 Étienne de Gröer refere: "Se o meu trabalho deixar traços salutares em Portugal, a minha 
própria dívida para com este país não é de menor importância, pois que ele me ofereceu nesta terrível 
época de guerra, um calmo abrigo e uma tarefa apaixonante que me tornaram estes anos felizes e cheios 
de sol". (cit. por SANTOS, Lusitano dos - Étienne de Gröer: Polaco, Russo, Francês, Urbanista Português 
dos Anos 40. Munda: revista do Grupo de Arqueologia e Arte de Coimbra. N.º 2, (Nov. 1981, p. 80.). 
(Brito; Camarinhas, 2007, p. 182). 
34 O movimento começou com o subúrbio-jardim, um conceito com raízes no movimento Artes e Ofícios e 
no revivalismo da arquitectura doméstica – uma mistura dos estilos Tudor, vernáculo e Rainha Ana – das 
décadas de 1870 e 1880. Um dos primeiros exemplos é um subúrbio da zona ocidental de Londres, 
Bedford Park (1874) constituído por uma série de ruas arborizadas que confluíam para o centro da vila, 
onde se situava a estação, as lojas, a hospedagem e a igreja, abundavam os espaços verdes e as casas 
tinham amplos jardins, ou a vila-jardim industrial Bournville. 
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Depois da França ter sido invadida pela Alemanha, Étienne de Gröer refugiou-se em 
Portugal, residindo em Oeiras até ao princípio da década de cinquenta. 

O Plano Director será uma síntese das suas ideias e aplicação das teorias de 
urbanismo que tinha vindo a desenvolver quer pela sua actividade prática, quer 
enquanto professor do Instituto de Urbanismo de Paris. De Gröer defendia a 
intervenção da Câmara Municipal de Lisboa e do Estado na criação de habitação 
"social". De Gröer mostra cepticismo relativamente aos apoios a dar à iniciativa 
privada, em sintonia com Duarte Pacheco mas em desacordo com as propostas da 
Assembleia Municipal e da Câmara Corporativa35. Defende ainda a aplicação de 
princípios de urbanismo na construção e na arte de projectar a habitação, propondo a 
implementação de regulamentos urbanos para exercer o controlo da actividade 
urbanística. 

No que diz respeito à análise urbana, De Gröer utiliza os dados compilados por Emídio 
Abrantes em 1938, desenvolvendo uma análise complementar relativamente aos temas 
da construção e de alojamento (população, habitação, construção), espaços livres e 
análise regional. Nela fez uma crítica severa aos prédios de rendimentos, de 
arquitectura "fachadista", projectada por “construtores civis, cuja instrução geral e 

                                                                                                                                
Estes dois exemplos influenciaram o pioneiro urbanista Ebenezer Howard, que no entanto tinha uma visão 
mais ambiciosa, pretendia que se construíssem cidades inteiras com base nestes princípios, com 
abundante plantio, muito espaço e instalações e serviços de usufruto da comunidade, convicto de que as 
cidades-jardim viriam a ser as cidades do futuro. 
Howard publicou as suas ideias no livro intitulado Tomorrow; a Peaceful Path to Real Reform (1898), 
reeditado quatro anos depois com o titulo Garden Cities of Tomorrow. A cidade-jardim de Howard 
apresenta uma planta urbana circular, onde o centro era dominado por um jardim, de onde partiam várias 
avenidas, como raios de uma roda. Dispostos em círculo, em redor de um jardim, ficavam os edifícios 
públicos mais importantes, rodeados por um anel mais amplo de zonas verdes. Sucediam-se novos anéis 
concêntricos, com avenidas destinadas às zonas residenciais e escolas, em seguida uma linha férrea e o 
terreno circundante era reservado a terras de cultivo e criação de gado. Haward estava convencido que 
tanto a cidade como o campo tinham os seus atractivos, pelo que procurava uni-los num novo tipo de 
cidade. (Wilkinson, 2010, p. 96-99). 
35 A Câmara Corporativa foi prevista pela Constituição de 1933, tendo uma função consultiva. A 
Assembleia Nacional, o órgão parlamentar eleito por sufrágio directo, e o Governo recorriam à Câmara 
Corporativa procurando pareceres e opiniões, que não eram vinculativos, sobre as propostas legislativas 
e projectos lei, ou acerca de diplomas. 
A Câmara Corporativa estava, desta forma, subordinada tanto à Assembleia Nacional como ao Governo, 
tal como o corporativismo se encontra, de uma forma geral, subordinado às estruturas políticas do Estado 
Novo. Apesar da consulta à Câmara Corporativa ser obrigatória para todas as propostas e projectos de 
lei, muitos dos seus pareceres não eram sequer discutidos na Assembleia Nacional. 
A princípio a Câmara Corporativa funcionava como órgão consultivo apenas da Assembleia Nacional, mas 
passou a fornecer também pareceres ao Governo, a partir da revisão constitucional de 1935. 
Após a revisão de 1951, o papel da Câmara Corporativa foi de certa forma valorizado, passando a ter 
uma maior autonomia, equiparando-se à Assembleia Nacional. Nesta fase, a Câmara Corporativa iniciou 
o chamado "processo de sugestão ao Governo", não se limitando apenas a opinar, mas dando sugestões 
reais e estruturadas acerca de assuntos que considerasse pertinentes. 
Em 1959 a Câmara Corporativa passou a fazer parte do colégio eleitoral do Presidente da República, 
participando directamente nas decisões políticas. 
A Câmara Corporativa era constituída por procuradores, que eram representantes das autarquias e dos 
"interesses sociais". De acordo com a orgânica interna da Câmara, os procuradores encontravam-se 
divididos em 12 secções especializadas, que se debruçavam sobre os mais diversos sectores da 
sociedade. A saber: interesses de ordem especial e moral; interesses de ordem cultural; lavoura; 
comércio; indústria; pescas e conservas; transportes e turismo; imprensa e artes gráficas; espectáculos; 
crédito e seguros; autarquias locais; interesses de ordem administrativa. Muitas destas secções eram 
ainda compostas por subsecções, de acordo com a sua importância e interesse nacional. Estas secções 
ou subsecções reuniam-se, separadamente, em plenário apenas no início das sessões legislativas. 
A Câmara Corporativa, tendo entrado em funções em 1935, desenvolveu os seus trabalhos até 1974, ao 
longo de 39 anos, debruçando-se sobre os problemas e as necessidades do país. (Infopédia, 2012f). 
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profissional é bastante rudimentar”. Caracteriza as zonas de construção mais recente, 
de “feios e tristes bairros do fim do Século XIX e do começo do Século XX”. 

A sua crítica à cidade existente, leva-o a uma definição do urbanismo moderno como 
aquele que permite a introdução da ordem na cidade, através de um zonamento 
funcionalista, que possibilite a rentabilização das actividades urbanas:  

O exame do zonamento natural da cidade leva-nos às conclusões seguintes: 
Os quarteirões de Lisboa estão na sua maior parte constituídos por prédios de 
rendimento onde se encontram, no rés-do-chão, lojas de venda, oficinas e 
mesmo fábricas. A tudo isto acrescentam-se, segundo o capricho do acaso, 
moradias com jardins, perdidas entre as altas paredes dos grandes imóveis. 

(…) 

Sobre toda superfície da cidade (parte antiga e parte nova) estende-se uma 
zona mista, sem carácter determinado, nem saudável, nem agradável como 
lugar de habitação, nem mesmo prática para o negócio. 

É mesmo a negação do urbanismo. 

A instituição do zonamento moderno tem a maior urgência, para que possa 
acabar com esta desorganização urbana. 

No seu estudo dos espaços livres públicos faz um inventário de todos os espaços existentes 
que classifica em 4 grandes categorias: parques (áreas com mais de 10ha), jardins (mais de 
1ha), squares (menos de 1ha) e terrenos de desporto. Conclui que Lisboa é privilegiada no 
que diz respeito ao seu enquadramento natural, quer ao nível municipal, quer ao nível 
regional. Inventaria igualmente as principais vistas panorâmicas e algumas paisagens 
urbanas a proteger. 

Neste plano, aprovado em 194836, De Gröer propôs a ligação do Parque de Monsanto37 
com a área do Parque Periférico38, que, juntamente com a área do aeroporto e do Parque 
Oriental, dariam corpo à coroa verde de Lisboa, desenhada como uma cintura verde (green 
belt), em torno do centro da cidade. Por oposição à tão discutida linha de desenvolvimento 
no sentido Norte (o eixo Baixa Pombalina/Avenida da Liberdade), resultado da influência 
haussmanianna39 no pensamento de Ressano Garcia e no traçado da cidade pós-

                                            
36 Em 1948 o plano (PGUEL) estava concluído e foi aprovado pela CML, embora nunca tivesse tido 
aprovação governamental. (Lisboa, 2012b). 
37 Definido o ordenamento da Cidade de Lisboa através do plano GROER, foi executado um projecto para 
o Parque Florestal da Cidade da autoria do Arquitecto Keil do Amaral, iniciado nos anos 40, mas que não 
viria a ser completamente implementado. O Parque, então designado por Parque Florestal (Ocidental) da 
Cidade, constituía o envolvimento do troço final da auto-estrada Estádio Nacional - Lisboa. Destinado a 
"pulmão verde" da cidade e zona de lazer da população, contrapunha-se ao Vale do Jamor (florestado no 
mesmo período), mas onde se inseria um numeroso equipamento desportivo. (Lisboa, 2012c). 
38 Na configuração espacial da estrutura ecológica de Lisboa, o Parque Periférico apresenta um traçado 
circular em relação à cidade. O Parque Periférico é constituído por uma estrutura contínua reticulada que 
vai desde o Parque de Monsanto até à Ameixoeira. Abrangia quintas, os conjuntos históricos de Carnide, 
Paço do Lumiar e Ameixoeira, a Estrada Militar, cemitérios e áreas industriais que se estendem ao longo 
da faixa limítrofe Norte do concelho de Lisboa. (Lisboa, 1998). 
39 Frederico Ressano Garcia frequentou a École Impériale des Ponts et Chaussées, de Paris, onde 
concluiu o curso de engenharia, no ano de 1869. Uma experiência que lhe valeu não só uma formação 
técnica actualizada, como a observação in loco do trabalho de renovação urbanística de Paris 
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pombalina, Étienne De Gröer propôs um modelo radio concêntrico que invertia o modelo 
que tinha vindo a ser aplicado no desenho de Lisboa. Ao grande eixo barroco, de influência 
francesa, de Gröer contrapôs o modelo inglês de estrutura menos rígida e adaptado às 
características morfológicas e à topografia da cidade de Lisboa.40 (Brito; Camarinhas, 2007, 
p. 182-184). 

 
Ilustração 2 - Planta Síntese do primeiro Plano Director de Urbanização de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1948. (Brito; 
Camarinhas, 2007, p. 185). 

De Gröer procura com base nos estudos de Emídio Abrantes, na sua experiencia 

profissional e convicções pessoais, assim como nas necessidades e linhas traçadas 

pelo poder político, do qual Duarte Pacheco é simultaneamente o mentor e decisor, 

traçar um plano em que deveriam ser observados os seguintes princípios: 
                                                                                                                                
desenvolvido por Georges-Eugène Haussmann, durante as décadas de 1850 e 1860, na vigência de 
Napoleão III, que influenciou os seus conceitos técnicos e estéticos. (Lisboa, 2000). 
40 Estas ideias foram influenciadas pela sua actividade docente no Instituto de Urbanismo de Paris onde 
os modelos ingleses vinham sendo divulgados e aplicados à escala das cidades francesas, num programa 
"realista", definido por Henri Sellier em 1919 para o Office public d'habitations à bon marché de la Seine. 
(Brito; Camarinhas, 2007, p. 184). 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  48 

- Criação de uma rede viária radiocentrica a partir de um eixo construído pela 
Av. A. Augusto de Aguiar e o seu prolongamento até à estrada Lisboa-Porto; 

- Organizar densidades populacionais decrescentes do centro para a periferia; 

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

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

- Construir um aeroporto internacional na parte norte da cidade; 

- Criar um parque em Monsanto com cerca de 900ha, e uma zona verde em 
torno da cidade que incluiria o Parque de Monsanto e que se prolongaria pela 
várzea de Loures até ao Tejo. 

Trata-se de um marco para a cidade de Lisboa, que pela primeira vez é dotada de um 

documento orientador, que embora, seja definido à escala local, apresenta igualmente 

definições à escala regional e nacional, de que é exemplo a limitação do número 

máximo de habitantes a 1 milhão (10% da população estimada para o país), de modo 

a não comprometer nem absorver núcleos urbanos vizinhos. 

A aplicabilidade deste plano e o seu sucesso dependiam igualmente da capacidade de 

contenção do desenvolvimento urbano da cidade, De Gröer defendia a criação de uma 

cintura verde, não só de contenção para que os núcleos urbanos vizinhos 

continuassem a ter uma matriz própria e não fossem absorvidos, assim como reserva 

permanente de ar puro. 

Estas cintura verde assim como as zonas rurais envolventes à cidade deveriam 

observar legislação especifica, de modo a limitar o crescimento destes núcleos 

urbanos para os quais definia igualmente um limite máximo de 10.000 habitantes, de 

modo a que não se tornassem muito importantes, assim como evitar o contagio e 

fusão entre eles e com o grande centro urbano, estando aqui presente o conceito de 

Parkway41, em que cada um destes núcleos deveria afirmar-se separadamente, mas 

dotados de vias de circulação rápidas entre si. 

                                            
41 Vias de circulação rápida isoladas por áreas arborizadas e ajardinadas de enquadramento envolvente. 
O conceito de Parkway surgiu em 1869, no âmbito do plano para Riverside, nos arredores de Chicago da 
autoria dos arquitectos paisagistas Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, autores do Central Park em 
Nova Iorque. O conceito foi sendo aplicado em diversos casos nos Estados Unidos da América: Mystic 
Valley Parkway (1895), Bronx River Parkway (1907), Long Island Parkway (1908), Blue Ridge Parkway 
(1912) e foi exportado para a Europa nos inícios do século XX. Em Portugal este conceito foi introduzido 
pelo engenheiro Frederico Ressano Garcia, no Plano Geral de Melhoramentos da capital de 1904, 
quando propôs a definição de um bosque "destinado principalmente a carruagens de cavalheiros". 
GARCIA, Frederico Ressano - Plano Geral de Melhoramentos. Memória justificativa e descritiva. 29 de 
Dezembro de 1903. Portugal, Arquivo Municipal de Lisboa, Arquivo do Arco do Cego. (Brito; Camarinhas, 
2007, p.186) 
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De Gröer, defende no seu plano a miscigenação social (ao gosto do regime e tida 

como tradicional nos bairros lisboetas) assim como a baixa densidade populacional, na 

defesa da casa unifamiliar, fundamental para a baixa densidade habitacional que se 

pretendia assim como para um dos principais instrumentos do plano, o princípio de 

zonamento. 

O plano director de De Gröer, impulsionado por Duarte Pacheco, foi de facto um 

marco no desenvolvimento urbano de Lisboa, considerando Sandra Vaz Costa (2012, 

p. 133) que “Subjacente a todas as obras estruturais e infra-estruturais realizadas por 

Duarte Pacheco na cidade de Lisboa estaria o plano de urbanização, esse grau zero 

planificador e regulador da extensão e edificação da capital.”   

 
Ilustração 3 - Planta Geral do Plano Director da Cidade de Lisboa, CML. (Lisboa, 2012b). 

Os planos seguintes, quer o de 1958, coordenado pelo Eng.º Guimarães Lobato, quer 

o de 1967 coordenado pelo urbanista francês Georges Meyer-Heine, mantiveram 

muitos dos conceitos do Plano De Gröer, introduzindo óbvias e necessárias alterações 

e ajustamentos, decorrentes de alterações sociais, económicas e até políticas, ficando 

no entanto indelével a sua marca no desenvolvimento urbanístico de Lisboa.   
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2.2.2. PLANO DIRECTOR DE URBANIZAÇÃO DE LISBOA (PDUL) – 
GABINETE DE ESTUDOS DE URBANIZAÇÃO (GEU) CML, 1954-1959 

O Plano Director de Urbanização de Lisboa, foi elaborado no seguimento de um 

período de estudos e de realização de trabalhos complementares ou parcelares, 

esclarecedores dos problemas a considerar e das soluções a adoptar. Manteve-se a 

continuidade da orientação geral definida para a estruturação urbanística da cidade 

que estava a ser processada desde 1938, com o notável impulso inicial dado em 1940 

por ocasião das Comemorações dos Centenários da Independência da Nação42.  

O ordenamento urbanístico de Lisboa, devidamente planeado e à escala da cidade 
data essencialmente do após terramoto de 1755 com as reconstruções da Baixa 
Pombalina e do Bairro Alto. 

No último quartel do século XIX a cidade sofreu novo impulso de expansão por 
iniciativa de Rosa Araújo43 e com a colaboração do Eng.º Ressano Garcia44. É neste 
período que se rasga a Avenida da Liberdade e que se elaboram os planos de 
urbanização de novas áreas de Lisboa. Estabelecem-se as directrizes de urbanização 
das Avenidas Novas, dos Bairros de Camões, da Estefânia e outros, que no decorrer 
dos tempos vão sendo sucessivamente executados, completando-se o 
desenvolvimento da cidade com a construção de outros como os de Campo de Ourique 
e de Almirante Reis. 

A partir de 1938 estrutura-se o planeamento de Lisboa até ao seu termo. Rasgam-se 
algumas das penetrações de acesso à cidade que tinham sido previstas: a estrada da 
Encarnação, a Avenida do Aeroporto, a Avenida Duarte Pacheco e auto-estrada de 
Cascais e a marginal do Cais do Sodré a Algés ligando à estrada marginal da Costa do 
Sol. 

                                            
42 As comemorações dos centenários da independência da Nação (oito séculos depois de 1140, data 
entendida como a da independência nacional, e três séculos passados sobre a Restauração e 1640) 
culminaram com a Exposição do Mundo Português. 
43 José Gregório da Rosa Araújo (1840-1893). Comerciante, deputado, par do Reino, presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa. A sua obra, mais notável foi, sem dúvida, a Avenida da Liberdade, que só a 
extraordinária boa vontade e energia de Rosa Araújo poderia conseguir, lutando com as numerosas 
dificuldades que se levantaram para a sua realização. Os habitantes da cidade, em grande parte, 
opuseram-se à demolição do antigo Passeio Público. (Amaral, 2012) 
44 Frederico Ressano Garcia (Lisboa 1847–1911). Ao serviço da Repartição Técnica da Câmara Municipal 
de Lisboa, Ressano Garcia protagonizou, a partir de 1874, a intervenção urbanística de maior relevo em 
Lisboa após a reconstrução pombalina, para além dos trabalhos do Mercado da Ribeira Nova (24 de 
Julho) e dos Paços do Concelho (conclusão), a figura do Engenheiro está intimamente associada à 
expansão sistemática da cidade para norte. Consignada no Plano Geral de Melhoramentos da Capital 
(Comissão de 1876-1881), traduziu-se no traçado de eixos viários, largos e rectilíneos – os modernos 
boulevards – a delimitar quarteirões ortogonais para loteamento, com rotundas, passeios, vegetação e 
mobiliário urbano, de que as Avenidas 24 de Julho (o Aterro), da Liberdade e das Picoas ao Campo 
Grande (depois Fontes Pereira de Melo e República), são os exemplos mais significativos. À ilharga 
dessas vias, planearam-se zonas residenciais, devidamente infra-estruturadas, como foram os casos dos 
bairros Barata Salgueiro, Camões, Campo de Ourique, Estefânia e Avenidas Novas, ex-libris da intenção 
civilizadora oitocentista. A Ressano Garcia e à sua equipa (Arq. José Luís Monteiro e Eng.º António Maria 
Avellar), devem-se ainda as obras do Porto de Lisboa, do Parque da Liberdade (actual Eduardo VII) e a 
nova linha de Circunvalação (Reforma Administrativa de 1885). (Lisboa, 2005). 
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Em 1944 inicia-se a vasta urbanização dos sítios de Alvalade e do Areeiro, que passam 
a ser caracterizadamente zonas da cidade com vida própria e ambiente de actualidade, 
emprestando novas em amplas visões a Lisboa. 

Verificou-se porém, e em breve, novo surto de desenvolvimento urbano que obrigou a 
prever um ordenamento urbanístico mais amplo. 

Em 1948 o Arquitecto De Gröer elaborou o Plano Director de Urbanização de Lisboa 
que abrangia toda a cidade. 

O crescente desenvolvimento da Capital obriga em 1954 a retomar o plano director 
para o remodelar e aprofundar em maior escala, de modo a corresponder às exigências 
da construção habitacional e à necessidade de uma coordenação com os Serviços 
Públicos para resolver os problemas de maior interesse da cidade, mas que 
transcendiam a capacidade do Município e exigiam a intervenção do Estado. Tais 
foram, por exemplo os problemas da ponte sobre o Tejo, do sistema rodoviário, de 
interesses regional e nacional, do nó ferroviário, da localização de grandes edifícios 
públicos, da localização de estabelecimentos de ensino, do estabelecimento de nova 
divisão administrativa e de muitos outros que seria aqui ocioso de referir. 

O Gabinete de Estudos de Urbanização (GEU), criado para realizar os estudos e 
trabalhos indispensáveis para a elaboração do plano director, também estudou e 
elaborou uma grande série de estudos orientadores da urbanização local, devidamente 
integrados nas premissas já estabelecidas do planeamento da cidade, para que neles 
se pudesse apoiar o Município, nas decisões que era obrigado a tomar, sem contudo 
descoordenarem ou comprometerem soluções futuras de maior importância. 

Foram, deste modo, elaborados diversos planos parcelares e arranjos locais, bem 
como vários estudos-base de urbanização, suficientemente desenvolvidos para 
orientarem as urbanizações locais, em aplicação imediata ou no seu desenvolvimento 
em planos definitivos de urbanização, tudo num total de cerca de 200 trabalhos.45 
(Lisboa, 1954-1959). 

Dos estudos referidos houve um que mais preocupou o GEU desde o seu início, foi o 

das comunicações urbanas. 

O aumento do parque automóvel da cidade criou problemas de circulação e de 

transportes públicos que exigiam estudos desenvolvidos. 

Assim, integrado no plano de coordenação de transportes estabelecidos em 1948, o 
metropolitano começou a construir-se em 1955. Esta construção determinou amplas 
remodelações das redes dos serviços públicos instalados no subsolo e também dos 
perfis e traçados dos arruamentos abrangidos pelo traçado das linhas de carros 
eléctricos e à melhoria das condições de circulação rodoviária, aumentando as suas 
capacidades de tráfego, disciplinando a circulação e diminuindo os riscos de acidentes 
de trânsito.46 (Lisboa, 1954-1959). 

                                            
45 In PDUL 1954-1959, Cap. I - Introdução Geral. 
46 Idem. 
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Além dos condicionalismos já enunciados, o plano director de urbanização de Lisboa 

teve de ser elaborado considerando certas premissas de ordenamento urbanístico 

regional que foram estabelecidas para que ao planear-se a Capital, ela continuasse a 

integrar-se num todo que compreendesse as áreas limítrofes sujeitas à influência geral 

e mais directa, constituindo um região que passou a conhecer-se por Grande Lisboa. 

Todavia, foi possível acertar premissas de ordem genérica, com orientações que já 

estavam a ser seguidas pelos diversos departamentos do Estado interessados na 

questão e que serão considerados na elaboração do plano regional de Lisboa, por que 

há muito se esperava.47 (Lisboa, 1954-1959). 

 
Ilustração 4 - Volume I do Plano Director de Urbanização de Lisboa 
1954-1959, In: Arquivo Municipal Arco do Cego, Lisboa, 2012 (Ilustração 
nossa, 2012). 

Eram há muito conhecidos os grandes inconvenientes de ordem social, económica e 

higiénica e até de defesa nacional, resultantes do crescimento excessivo dos grandes 

aglomerados urbanos, muito principalmente quando esses núcleos populacionais se 

tornam desproporcionados em relação ao restante país.   

                                            
47 Idem. 
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Reconhece-se, por isso, que a execução do planeamento urbano de uma grande 
cidade deverá ser acompanhada, de perto, pelo desenvolvimento paralelo do 
planeamento de uma região directamente influenciada pela cidade.48 (Lisboa, 1954-
1959). 
 
Consegue-se assim evitar a grande concentração urbana, limitando a sua expansão à 
custa de uma distribuição, adequada e operada indirectamente, dos excedentes 
populacionais pelos núcleos urbanos regionais, sem, contudo em qualquer momento se 
perder a necessária coordenação para que a região, integrando a cidade, constitua 
uma unidade de interesse social, no mais amplo do seu significado moral, cultural e 
político, e também de interesse económico, contribuído ordenadamente para o 
desenvolvimento da nação.49 (Lisboa, 1954-1959). 

No que respeita ao alojamento da população, ou seja, na resolução do problema 

habitacional, assume particular importância que o planeamento urbano possa 

estabelecer as directrizes necessárias para a sua resolução. 

Simultaneamente, deverão ser fixadas as regras indispensáveis que hão-de evitar os 
excessos de concentração populacional indesejável, acompanhados dos problemas 
graves de sublocação, de habitações anti-higiénicas e dos fenómenos de quebra de 
nível moral, arrastando consigo a dissolução familiar e o incremento do crime.50 
(Lisboa, 1954-1959). 

Revestia-se assim de grande importância o problema da concentração populacional 

nos aglomerados urbanos. O planeamento urbano de uma cidade deveria, por isso, 

basear-se no valor máximo admissível da população que ela poderá alojar em boas 

condições de higiene e de vida moral, social e económica, sem os inconvenientes, já 

apontados, resultantes da excessiva concentração do número dos seus habitantes. 

A fixação desse máximo de população dependerá, como vimos, não só das condições 
locais como também da necessidade que o valor adoptado seja proporcionado e 
ponderado em relação à população total do país e à própria conveniência de não se 
criar um núcleo macrocéfalo na nação, polarizador de populações de província ou 
rurais. 

No caso específico de Lisboa, estudada a evolução e a distribuição ponderada da 
população da cidade, planeou-se que o seu valor não deveria exceder a ordem de 
grandeza de 1.100.000 a 1.200.000 habitantes, o que aliás veio somente confirmar as 
previsões globais feitas nos planos anteriores. 

Esta concentração de população está proporcionada com a ordem de grandeza da 
população de dez milhões prevista para o país, por altura em que a população de 
Lisboa atingir aquele valor. 

                                            
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Idem. 
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A distribuição da população prevista para Lisboa obedeceu aos critérios de melhoria 
das condições de alojamento nas zonas antigas, super habitadas, e de planeamento de 
novas unidades urbanas devidamente organizadas e apetrechadas, dispondo de 
espaços livres, de grupos escolares, de escolas secundárias e de mercados, etc. 

Foram estudados os condicionantes naturais e os restantes factores específicos que 
concorrem para a organização e apetrechamento da cidade, para a tornar cómoda e 
agradável de habitar e menos complexa de administrar. 

O planeamento urbano da uma cidade só terá valor objectivo quando for possível 
acompanhar a sua realização para que não se verifiquem desvios que desvirtuem a 
orientação definida e estabelecida no plano director. Para os efeitos estudaram-se 
pormenorizadamente todas as zonas da cidade para se lhes atribuírem as 
características de urbanização que estabelecem os volumes de construção admissíveis 
e proporcionados à distribuição populacional estudada e prevista para Lisboa. 51 
(Lisboa, 1954-1959). 

      

      
Ilustração 5 - Exemplos da situação habitacional em Lisboa à data da execução do PDUL. (Lisboa, 1954-1959). 

Sendo o problema da concentração populacional uma das principais preocupações do 

plano, esta só faria sentido com uma monitorização eficaz, assim e de acordo com a 

informação disponível no PDUL: 

Só deste modo será possível acompanhar, a para e passo, o desenvolvimento urbano 
de Lisboa e o correspondente crescimento da população, evitando que se criem 

                                            
51 Idem 
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situações urbanísticas indesejáveis e de futura resolução impraticável, porquanto 
interessa fundamentalmente qua as premissas essenciais do planeamento urbano não 
sejam desvirtuadas na sua execução. E dentro aquelas é indiscutível o controlo da 
população prevista a que mais importa salvaguardar, para diminuir todos os 
inconvenientes já apresentados de um crescimento populacional exagerado e 
desproporcionado em relação às condições locais do país.52 (Lisboa, 1954-1959). 

Importa agora elencar o modo como o Plano Director de Urbanização de Lisboa se 

encontra estruturado, assim como os temas estudados, para a definição dos caminhos 

a tomar na persecução dos objectivos definidos. 

 
Ilustração 6 - Bases do Planeamento Urbano - Planta de Zonamento da Cidade - Zonamento 
Geral - Cap. V, CML – GEU, 1959. (Lisboa, 2012b). 

Teremos assim no Capitulo I, as bases de planeamento regional, em que se estuda a 

evolução populacional da região de Lisboa, a orgânica regional, o planeamento 

regional e evolução da sua população e as comunicações regionais com especial 

incidência no sistema rodoviário e ferroviário. 

No Capitulo II, temos a evolução e distribuição da população de Lisboa, em que se 

estuda a evolução populacional, populações activas e a distribuição populacional e as 

suas previsões. 

                                            
52 Idem 
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No Capitulo III, temos os condicionamentos naturais (geofísica), em que se estuda a 

topografia, orografia e hipsometria, bacias hidrográficas e orientação das encostas, 

geologia, litologia e sismologia, elementos de caracterização climatológica, radiação 

solar e orientação das fachadas, e iluminação natural. 

No Capitulo IV, temos as comunicações e transportes, em que se estuda, o esquema 

geral de circulações, estudos de trafego, coordenação dos transportes públicos, nós 

ferroviários, servidões e o aeroporto de Lisboa e Montijo. 

No Capitulo V, temos as bases do planeamento urbano, em que se estuda, o inquérito 

urbano à cidade, o seu apetrechamento em termos de equipamentos, serviços e 

administração central e local, condicionamentos históricos e estéticos, planeamento 

urbano (zonamento), planeamento e zonamentos gerais e estudos de urbanização 

local.  

O Capitulo VI e final, debruça-se sobre a orgânica urbana e as suas divisões, 

paroquial, administrativa, fiscal e judicial da cidade. 

No âmbito do presente trabalho importa filtrar a informação vertida no PDUL, de modo 

a enquadrar à data as características e disposições com influência no caso em estudo. 

Assim no que diz respeito ao zonamento das áreas habitacionais o plano baseou-se 

na população de 1.200.000, limite desejável para a qual a cidade devia tender, se 

fossem tomadas as indispensáveis medidas de carácter nacional e regional em ordem 

a fixar as populações que anualmente emigravam para grandes centros procurando 

encontrar melhores condições de vida. 

Dentro da estrutura de Lisboa, já estabelecida para aquela população limite, foram 
consideradas as grandes malhas da cidade, definidas por muitas das mais importantes 
vias de comunicação urbana - circulares e radiais -, cabendo, na distribuição racional 
daquele volume populacional, uma população limite em cada uma dessas malhas, em 
função da sua estrutura, características das malhas ou categoria social ai instalada.53 
(Lisboa, 1954-1959). 

A distribuição da população respeitante a cada malha, pelas diversas zonas 

habitacionais, e em consequência a determinação das densidades locais, foi o que 

constituiu o maior trabalho do capítulo do plano director que trata da população. 

                                            
53 In PDUL 1954-1959, Cap. V - Bases do Planeamento Urbano. 
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No zonamento das áreas habitacionais foram considerados os seguintes tipos de 
zonas: a) zonas estabilizadas ou zonas feitas, aquelas que pela sua idade, estrutura, 
acerto, saturação, valor estético, se deverão considerar sem evolução notável em 
qualquer sentido como as zonas velhas da cidade, a grande mancha de Alvalade, a 
grande zona do Areeiro, etc., b) novas zonas de expansão da cidade como a unidade 
de Benfica ou a malha dos Olivais e c) zonas em que se admite reconstrução e 
remodelação que constituem à data a maior mancha da cidade.54 (Lisboa, 1954-1959). 

Assim não poderia o Plano Director deixar de basear o “controlo” da população na 

cidade no seguinte: 

- Atribuição, a cada malha, da população para que esta deverá tender, e que virá a 
integrar-se na distribuição logica da população global e limite previsto para a cidade. 

- Atribuição, a cada zona individualizada da malha, de uma população ajustada às suas 
características, tendo em conta as possibilidades de reconstrução, população existente, 
nível económico etc..55 (Lisboa, 1954-1959). 

Com a aproximação que parece ser devida a um Plano Director, procurou-se sintetizar 

esse conjunto de valores atribuídos a cada zona da cidade: 

- O índice de ocupação do solo, que dá a ideia da ordem de grandeza do volume da 
construção previsto. 

- A densidade populacional, que indica o grau de concentração populacional. 

- A área coberta média por habitante, que indica o tipo médio de habitação prevista e 
“grosso modo” a sua categoria económica.56 (Lisboa, 1954-1959). 

O Plano Director no que às características de urbanização e zonamento habitacional, 

diz respeito, contém a doutrina e os princípios. A ele deve seguir-se todo o trabalho de 

aplicação dessa doutrina e de materialização desses princípios, o trabalho de 

distribuição conveniente de volumes e espaços (isto é, de esquema) adaptando-o 

tanto quanto possível às condições locais das várias áreas das zonas referenciadas. 

Assim no que ao planeamento e zonamento geral diz respeito importa agora centrar a 

análise na Malha 13 – Olivais. A sua área está compreendida entre os limites da 

cidade ao Norte e o Rio Tejo a Nascente, e os grandes arruamentos, Estrada de 

Sacavém e a 2.ª Circular respectivamente a Poente e a Sul, subdividindo-se em três 

unidades das quais duas são de características habitacionais e a terceira industrial. 

                                            
54 Idem. 
55 Idem. 
56 Idem. 
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Olivais Norte e Olivais Sul, ocupam as duas vertentes bastante acentuadas de um 

pequeno vale secundário por cujo eixo será lançado o arruamento de ligação entre 

Aeroportos (Portela e Naval), que as separa e funciona como via local principal. 

A terceira unidade, zona industrial, serve-lhes de limite Nascente e está compreendida 

entre a Avenida Infante D. Henrique e o Rio Tejo. 

 
Ilustração 7 - Planta da Cidade com a localização das propriedades do Estado e Município, onde se 
assinalam as malhas de Olivais Norte, Olivais Sul e Chelas, a afectar pelo Decreto-Lei n.º 42454 de 18 de 
Agosto de 1959, (Heitor, 2001, p. 73). 

Nesta extensa área, quase exclusivamente rural durante muitos anos, comporta à data 

da execução do plano, já um conjunto de unidades de habitação como o Bairro de 

Casas Económicas da Encarnação, a antiga povoação dos Olivais e pequenos 

núcleos habitacionais. 

A malha é servida por uma rede de arruamentos de grande circulação que lhe permite 

a ligação fácil a todas as zonas da cidade, como a 2.ª Circular que estabelece a 

ligação com as zonas Central e Ocidental da Cidade e a Avenida Infante D. Henrique 

com a zona Oriental. 

No que diz respeito aos equipamentos colectivos existentes à data, são apenas os 

necessários e suficientes ao edificado existente. 
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Ponderados os condicionamentos resultantes das preexistências e zonas de servidão 

aos equipamentos57 e infra-estruturas existente, o plano considera para a unidade 1, 

Olivais Sul, 6 células, 5 das quais de características habitacionais, sendo a célula 4 

inteiramente ocupada pelo cemitério dos Olivais e por uma zona industrial. 

Para a unidade de Olivais Norte estabeleceram-se 3 células. A célula 1 a Poente da 

unidade, compreende o Bairro de casas económicas da Encarnação58, uma zona 

destinada a parque desportivo, prevendo-se a Nascente a localização de duas escolas 

técnicas. 

A célula 2 abrange a área compreendida entre o Bairro da Encarnação, a 2.ª Circular e 

o arruamento já existente que contorna aquele bairro e termina na praça de 

Moscavide. 

Segundo o plano esta célula é influenciada pela vizinhança do bairro económico da 

Encarnação e assim, “[…] com vista a estabelecer a desejada transição, predomina 

nela a habitação destinada às classes menos favorecidas.”59 (Lisboa, 1954-1959). 

A célula 3 a Nascente das anteriores, engloba a antiga povoação dos Olivais para a 

qual se prevê um arranjo local conservando os edifícios que se encontrem em boas 

condições e localizando novos blocos destinados ao realojamento da população que 

habite nos edifícios a demolir. 

Ainda nesta célula foi previsto a localização do mercado, de um liceu e de um parque 

desportivo para recreio da população local, além de uma pequena área industrial já 

existente. 

Na unidade 3, zona industrial, subdividida em 6 células industriais sendo conservado 

na célula 3 o pequeno núcleo habitacional existente. 

                                            
57 Onde o aeroporto de Lisboa assume papel predominante em função da superfície de desobstrução 
necessária. 
58 Constituído por moradias unifamiliares para os pobres e remediados eleitos pelo Estado Novo, no 
âmbito da política de habitação social dos primórdios do regime salazarista e do seu programa das casas 
económicas, o Bairro da Encarnação marca o início dos novos Olivais. Esse programa instituído pelo 
Decreto-Lei n.º 23 052, de 23/09/1933, que assentava na defesa da família e no acesso à propriedade da 
casa, definia no seu artigo 2º que, dentro das “preferências fixadas”, as casas eram distribuídas “aos 
chefes de família, empregados, operários ou outros assalariados, membros dos sindicatos nacionais, 
funcionários públicos, civis e militares, e operários dos quadros permanentes de serviços do Estado e das 
câmaras municipais”, que se responsabilizassem pelo pagamento das prestações mensais nas condições 
previstas nesse diploma. O projecto coube ao arquitecto Paulino Montez, que nele ensaiou, reproduzir um 
pretenso modelo de “aldeia portuguesa” adaptado à ideia de “cidade e jardim”. Construído entre 1940 e 
1946. (Carvalho, 2012) 
59 In PDUL 1954-1959, Cap. V - Bases do Planeamento Urbano.  



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  60 

A população a alojar nesta malha deverá ser de 52.000 habitantes, numa área total de 

605 hectares o que resulta noma densidade de 85 habitantes por hectare, que permite 

perfeitamente a adopção de habitação mista, unifamiliar (14%) e colectiva (86%). 

O plano prevê igualmente que a percentagem de famílias de menor condição 

financeira a alojar nesta zona, seja superior à média geral adoptada para a cidade, 

uma vez que existe o desejo que seja principalmente a população ligada à zona 

industrial que venha a habitar nos Olivais. 

De acordo com a experiência adquirida e tendo presente os ensinamentos da técnica 
de urbanização actual, adoptou-se francamente o princípio da independência dos 
blocos habitacionais, com todas as vantagens conhecidas de possibilidade de 
orientação conveniente, isolamento das habitações etc.. 

Por esta razão o espaço livre envolvente dos blocos constituirá um logradouro colectivo 
convenientemente arborizado. 

Quanto às moradias foi prevista a divisão do terreno em lotes privativos, para que cada 
um possua o seu logradouro dimensionado com a classe da habitação.60 (Lisboa, 
1954-1959). 

A localização dos edifícios destinados a habitação foi feita de acordo com a 

conveniência de estabelecer uma transição gradual entre os dois tipos de construção e 

entre as várias categorias de renda, evitando no entanto a segregação de qualquer 

das categorias de habitação adoptadas. 

Assim na célula 2 de Olivais Norte, as habitações unifamiliares foram localizadas na 

periferia da célula, junto ao Bairro da Encarnação e junto à 2.ª Circular, mas servidas 

por um arruamento interior e protegidas por uma zona de vegetação. 

O estabelecimento de cortinas de vegetação permitirá assegurar a independência 

mais conveniente entre casas de diversas categorias. 

No que diz respeito às circulações, as penetrações nas diferentes células fazem-se a 

partir dos arruamentos principais ou de vias principais locais, através de arruamentos 

de penetração de modo a não perturbar a circulação nas grandes artérias. 

Relativamente aos equipamentos colectivos, encontram-se previstos seis novos 

grupos escolares dos quais dois localizam-se em Olivais Norte na célula 2. 

                                            
60 Idem. 
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O centro cívico, recreativo e comercial geral será o centro de atracção dos habitantes 
de toda a unidade; nele se situarão os serviços oficiais necessários à vida do novo 
bairro, uma casa de espectáculos, cafés, restaurantes e outros estabelecimentos 
comerciais adaptados à necessidades de toda a população. Ficará constituído um 
conjunto de forma a limitar um espaço livre público só acessível por arruamentos de 
peões e devidamente arborizado. Neste conjunto integram-se também dois blocos de 
edifícios onde se poderão instalar as profissões liberais, escritórios comerciais e 
industriais e actividades afins.61 (Lisboa, 1954-1959). 

Encontra-se igualmente previsto no plano zonas de amplos parques de 

estacionamento de modo a garantir uma acessibilidade versátil dos transportes 

privados e público, assim como vários parques desportivos. 

Os espaços verdes ocupam um papel de relevo, prevendo o plano, que estes se 

deveriam comportar como o logradouro colectivo da população, que deste modo 

sentiria o dia a dia, o pulsar da natureza e o equilíbrio de uma paisagem ordenada e 

humanizada. O espaço verde desempenhará assim uma indispensável e importante 

função ao procurar reatar o convívio entre o homem actual da cidade e a natureza, 

laço indispensável para o equilíbrio da sua mentalidade.62 (Lisboa, 1954-1959). 

Assim e como conclusão, podemos dizer que com o final da II Guerra Mundial se 

verificam alterações no panorama económico, social e político nacional e internacional. 

No domínio da habitação em Portugal, a Lei n.º 203063 de 1948, constitui a charneira 

entre dois períodos distintos a que correspondem políticas antagónicas por parte do 

Estado. 

Nesta lei, que surge na sequência da Lei n.º 201864 de 1946, é reintroduzida a fase 

judicial nos processos de expropriação, o que vem por termo ao chamado Regime dos 

Centenários65, substituindo-o por uma política de solos que favorece a especulação 

imobiliária, contra a qual era De Gröer. A liberalização do mercado pela entrega à 

iniciativa privada da política de solos (modelo adoptado durante a Ditadura Militar), é 

em grande parte uma das razões que iriam inviabilizar a implementação do Plano 

Director. 

                                            
61 Idem. 
62 Idem.  
63 Lei nº2030, D.R. n.º143, Série I de 1948-06-22. Promulga disposições sobre questões conexas com o 
problema de habitação. 
64 Lei nº2018, D.R. n.º164, Série I de 1946-07-24. Altera algumas das disposições actualmente em vigor 
respeitantes a expropriações por utilidade pública quando feitas por arbitragem. 
65 Decreto-Lei nº 28797, D.R. n.º150, Série I de 1938-07-01. 
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Outra alteração importante, foi a substituição dos princípios da cidade-jardim de 

Howard, presentes ao longo das propostas de De Gröer no PDUL de 1948, pelos da 

Carta de Atenas66. A casa unifamiliar cede lugar à plurifamiliar. 

Assim no início dos anos 50, a CML vê-se forçada a rever o plano De Gröer, que se 

revelava ultrapassado em muitas das suas propostas, tendo por isso sido criado o 

Gabinete de Estudos e Urbanização (GEU), que conclui o PDUL em 1958 e o 

apresenta em 1959. 

O PDUL de 1959, estabelece o zonamento da cidade, para que cada uma das zonas 

reflicta a concepção global da cidade, previa uma população máxima desejável de um 

milhão e duzentos mil habitantes, estrutura a malha urbana com base nas principais 

circulares e radiais ao longo das quais distribui a população, define a densidade média 

de cada malha, distribui a população pelas diversas zonas individualizadas, em função 

das suas características, nomeadamente quanto às possibilidades de reconstrução, 

população existente e nível económico da mesma. 

No fundo o PDUL manteve no essencial a estrutura do Plano De Gröer, embora 

tivesse introduzido alterações importantes (alem das anteriormente citadas), das quais 

se destacam, a construção da Ponte sobre o Tejo a partir de Alcântara ligando a 

Almada, uma auto-estrada contornando o Parque de Monsanto (de Alcântara por 

Campolide até à Buraca) e a construção de duas auto-estradas, uma para o Norte e 

outra para o Sul na continuação da Ponte. 

Quando o PDUL foi concluído o GEU, terminou a sua função e foi extinto, tendo sido 

aproveitada grande parte da sua estrutura técnica e matéria para a criação do 

Gabinete Técnico de Habitação67 (GTH) o qual tinha como principal função dar 

cumprimento à urbanização de vastas áreas da cidade a afectar à habitação social, de 

acordo com o previsto no PDUL. 

 

                                            
66 O 1º Congresso Nacional de Arquitectura realizou-se em 1948, tendo sido consagrados os princípios da 
Carta de Atenas. 
67 O Gabinete Técnico da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa (GTH) foi criado em 1959, no quadro 
da Câmara Municipal, para resolver a crise habitacional de uma parte significativa da população da capital 
e da zona suburbana. O âmbito da sua actuação circunscreveu-se durante vários anos, unicamente, às 
zonas definidas pelo Decreto-Lei n.º 42.454 de 18 de Agosto de 1959 – Olivais Norte, Olivais Sul e Chelas 
–, nas quais procurou estabelecer o equilíbrio entre as possibilidades disponibilizadas e as necessidades 
a satisfazer. O GTH constituiu-se como um verdadeiro laboratório reformista, tanto nas opções de política 
urbana, como na visão técnica dos seus autores, através de operações de grande escala, inovadoras no 
quadro do urbanismo. (Mangorrinha, 2010).  
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2.2.3. DECRETO-LEI N.º 42454 DE 18 DE AGOSTO DE 1959 

A crescente migração do meio rural para as cidades, nomeadamente Lisboa, onde a 

falta de soluções de habitação, remetia estas novas populações para condições de 

alojamento precário, agudizou em meados da década de 50 a crise de habitação na 

cidade. 

É neste cenário que ocorre a promulgação do regime especial consagrado no Decreto-

Lei n.º 42454 de 18 de Agosto de 1959, que de outras competências, autoriza a CML a 

criar um serviço técnico de caracter eventual, que resultaria na criação do GTH. 

O Decreto-Lei n.º 42454, tinha como objectivo: 

[…] assegurar as condições necessárias para que o Município de Lisboas possa dispor 
em maior escala de terrenos urbanizados destinados a novas construções, e também 
permitir o estabelecimento de instalações necessárias comuns, como igrejas, escolas, 
mercados e outras.”68 (DL 42454, p. 965) 

No entanto a maior parte dos terrenos seria utilizado na construção de habitação pelas 

entidades definidas no decreto.  

O Decreto-Lei n.º 42454, representa o reconhecimento por parte do Regime, da 

ineficácia das soluções até então preconizadas para a resolução do problema da 

habitação social.   

Podemos assim dizer que o GTH, procurou ser o meio para atingir os fins definidos 

neste decreto, sendo as suas competências definidas, na preparação de trabalhos, na 

elaboração de projectos, direcção e fiscalização de obras, ou seja abrangendo todas 

as fases inerentes a uma obra. 

A elaboração dos projectos dos edifícios seria assegurada por um conjunto alargado 

de arquitectos contratados para esse fim, que trabalharia em estreita colaboração com 

o GTH. 

O Decreto-Lei n.º 42454, previa que as novas unidades a construir incluíssem todas as 

categorias económicas, de modo a evitar segregações sociais inconvenientes, aliás, 

alheias à tradição dos bairros lisboetas. 

                                            
68 Decreto-Lei n.º 42454, D.R. n.º188, Série I de 1959-8-18. Estabelece o plano para a construção na 
cidade de Lisboa de novas habitações com rendas acessíveis aos agregados familiares de mais fracos 
recursos. 
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Ainda de acordo com o Decreto-Lei no seu Artigo1.º competia à CML de um modo 

claro: 

1- A urbanização de novas zonas habitacionais na área administrativa da cidade por 
forma a poder oferecer às entidades interessadas, tanto oficiais como particulares, os 
terrenos necessários para a construção de construções tendo em vista: 

a) A satisfação das necessidades actuais da população e as resultantes do seu 
desenvolvimento, em ordem especialmente à protecção dos agregados familiares 
de menores recursos; 

b) A substituição gradual dos chamados «bairros de lata» por habitações adequadas 
e de renda módica; 

c) O realojamento das famílias atingidas por obras de urbanização ou vivendo em 
partes de casa e quartos arrendados ou outras formas de habitação social e 
moralmente inconvenientes. 

2- A execução de trabalhos de grande urbanização – em especial arruamentos 
principais e rede de esgotos – necessários para os fins do número anterior.69 (DL 
42454, p. 966) 

Os terrenos das novas áreas urbanizadas, destinados à construção de habitação, 

destinavam-se principalmente a instituições públicas ou entidades com fins de 

assistência social70, no entanto admitia-se igualmente a possibilidade de associar a 

este esforço as cooperativas de construção e a indústria de construção civil a quem 

era reservado uma parte dos terrenos urbanizados. 

As habitações a construir foram distribuídas por quatro categorias71, I, II, III e IV, 

definidas pelo custo máximo dos terrenos urbanizados em relação ao preço total das 

habitações, com implicação directa no valor limite das rendas mensais e qualidade dos 

acabamentos, área e equipamento do fogo. Era igualmente definido para cada 

categoria uma percentagem a ser implementada como se pode verificar no quadro: 

Categoria das habitações Valore-limites das rendas 
mensais 

Percentagens das diferentes 
categorias 

Custo máximo dos terrenos 
urbanizados em relação ao 
preço total das habitações 

I 200$00 a 300$00 40 % 10 % 

II 400$00 a 600$00 30 % 15 % 

III 700$00 a 900$00 20 % 18 % 

IV Até 1500$00 10 % 20 % 

Quadro 1 - Categorias, valores limite de rendas mensais e % por categoria a observar nas novas áreas a urbanizar, Decreto-Lei n.º 
42454, D.R. n.º188, Série I, 1959-8-18. (DL 42454, p. 967). 

                                            
69 Decreto-Lei n.º 42454, D.R. n.º188, Série I de 1959-8-18, Artigo 1.º 
70 Idem, Artigo 2.º 
71 Idem, Artigo 3.º 
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A zona escolhida para a implementação deste diploma, situava-se na zona Oriental da 

cidade, nomeadamente na zona de olivais e chelas ambas previstas nos planos de 

1948 e 1959, para fins habitacionais. 

2.3. O MODERNISMO EM PORTUGAL 

2.3.1. INTRODUÇÃO 

É importante abordar o modernismo em Portugal, de modo a compreender as 

influências que estão na origem dos modelos de habitação do Estado Novo, período 

temporal em que se insere o presente estudo, distinguindo-se dois momentos 

importantes, referenciados à II Guerra Mundial: 

Um primeiro momento anterior a esta guerra, em que o discurso ideológico assume 

um papel preponderante na representação arquitectónica. Surge aqui uma primeira 

geração de modernistas, influenciados pela Bauhaus72. 

O segundo momento posterior à II Guerra, inteiramente dominado por uma nova 

geração de arquitectos, caracterizados por um discurso baseado no “modernismo 

internacionalista” da Carta de Atenas, adoptando-a como seu manifesto no Congresso 

Nacional de Arquitectura em 1948. 

2.3.2. O CONTEXTO ANTERIOR À II GUERRA MUNDIAL 

Entre 1926 até ao estabelecimento da Constituição de 1933 (período de consolidação 

do Regime), o poder mostra-se indiferente às características formais da arquitectura, 

tendo como preocupação fundamental o reequilíbrio financeiro do país, no entanto a 

                                            
72 Em 1907 foi fundada uma organização denominada Deutsche Werbund, que reuniu um grupo de doze 
designers e artistas progressistas e doze firmas de produtos artesanais, que abordaram o design sem 
procurar imitar ou encontrar inspiração nos estilos passados. Este grupo desenvolveu um trabalho 
pioneiro no domínio do design e da arquitectura, mas não suficientemente radical para um jovem 
arquitecto, Walter Gropius, que aspirava a uma maior aproximação à indústria e ao design industrial. 
Assim em 1919, Gropius tornou-se director de ema escola de artes e ofícios em Weimar, que reorganizou 
e renomeou como Bauhaus. Walter Gropius, aspirava a harmonização entre o design de qualidade, o 
emprego das máquinas e adopção materiais modernos, na arquitectura. Defendia assim uma abordagem 
moderna à arquitectura, explorando a força e as qualidades visuais de materiais como o aço, o betão e o 
vidro e rejeitando o que entendia serem roupagens e embustes da arquitectura novecentista. Gropius, 
bem como os directores que o sucederam, Hannes Meyer e Ludwig Mies van der Rohe, contribuíram em 
grande medida para a promoção dos valores da arquitectura modernista através da escola Bauhaus, 
mantendo igualmente viva a versão modernista dos pressupostos do movimento Artes e Ofícios – 
segundo os quais cada objecto doméstico, desde as loiças ás cortinas, deveriam ser objectos bem 
desenhados. Esta abordagem holística é um dos mais importantes legados do período Bauhaus. 
(Wilkinson, 2010, p. 120-123). 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  66 

partir dai o Estado inicia uma política fortemente intervencionista de Obras Públicas, 

ao mesmo tempo que decorre o processo de institucionalização do Regime. 

Como referido anteriormente, de 1933 até final da década, o Regime inicia um período 

de forte intervencionismo de obras públicas, para o qual contribui a nomeação do 

Eng.º Duarte Pacheco em 1932, para Ministro das Obras Públicas, em que a ideologia 

tem um papel fundamental, procura-se que esta política seja a face visível do Regime 

em comparação à I Republica. 

O Regime cria assim condições de estabilização, a partir das quais se procura 

consolidar e desenvolver a ideia de uma arquitectura que exprima os grandes valores 

nacionais, associados a este processo. 

Procura-se assim através da fusão do modernismo internacional73 dos anos 20 e 30 

com as características da arquitectura tradicional, a definição de um “modernismo” 

nacional. 

Para a definição desta arquitectura como uma linguagem nacional, é importante e 

fundamental a contribuição de uma 1.ª geração de arquitectos modernista, 

representada por Cristino da Silva, Pardal Monteiro, Carlos Ramos, Cassiano Branco, 

Cottinelli Telmo e Jorge Segurado74, inicialmente influenciados pelo movimento 

moderno em torno da Bauhaus e de Le Corbusier75, em que o discurso ideológico 

assume um papel fundamental na representação arquitectónica. 

                                            
73 O estilo Internacional foi a designação escolhida para descrever a arquitectura modernista das décadas 
de 1920 e 1930, altura em que o trabalho de arquitectos como Mies van der Rohe, Walter Gropius e Le 
Corbusier foi exposto em Nova Iorque, em 1932. A sua arquitectura em planta livre e a sua estética 
funcionalista tornaram-se extremamente influentes e pareciam resumir as ideias dos arquitectos 
modernos nas décadas que antecederam e sucederam à II Guerra Mundial. (Wilkinson, 2010, p.124-127).   
74 Jorge de Almeida Segurado (1898-1990). Arquitecto, integra o grupo modernista português, 
participando activamente no I Salão dos Independentes (1930) e na I Exposição de Arte Moderna (1935). 
A sua extensa obra arquitectónica divide-se em projectos de edifícios públicos, pavilhões e stands para 
importantes exposições nacionais e internacionais e em projectos de casas de habitação. De entre a sua 
vasta obra como arquitecto destacam-se as escolas primárias do Centenário (1940), o Liceu D. Filipa de 
Lencastre (Lisboa, 1931), a Casa da Moeda (Lisboa, 1933) e Bloco Habitacional da Avenida do Brasil, 
(Lisboa, 1957). (Portugal, 2012). 
75 Charles-Edouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier) (1887-1965). Arquitecto, de origem suíça, formou-se 
como gravador de metais na sua cidade natal de La Chaux-de-Fonds, sob a orientação de Charles 
L’Eplattenier. Logo em 1905 construiu a sua primeira casa, a Villa Vallet. Depois disso visitou a Itália, 
Budapeste, Viena e Paris, onde sob a orientação de Auguste Perret, adquiriu conhecimentos sobre os 
potenciais usos de construção de aço reforçado (1908-1909). De 1910 a 1911 adquiriu experiencia no 
atelier de Peter Behrens, em Berlim. 
Em 1917 Jeanneret, instalou-se em Paris e mudou o nome para Le Corbusier. Em 1923, publicou a sua 
colectânea de artigos sob o titulo Vers une Architecture. O seu Pavillon de L’Esprit Nouveau, na 
Exposição Paris de 1925, tornou-se um bloco de construção modelo para um grande edifício de 
apartamentos. Os arranha-céus tornaram-se, de facto, a base do seu Plan Voisin para uma Paris Nova 
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Esta nova geração de arquitectos que desenvolveu as suas obas nas décadas de 20 e 

30, aposta numa renovação linguística, sem integrar os princípios ideológicos do 

movimento moderno internacional (nos quais o regime não se revia), que direccionou o 

seu enfoque para o problema da habitação, questões urbanas e entendimento da 

arquitectura como condensador social. Em Portugal esta nova geração continua a 

trabalhar num registo estritamente formal, aplicando quer uma expressão modernista e 

internacionalista, como ecléctica historicista e regionalista, permitindo assim ao estado 

afirmar uma arquitectura de regime. 

Numa primeira fase de afirmação do poder, a procura historicista e regionalista tende a 

suspender-se, sobrepondo-se uma crescente utilização de modelos internacionais 

temperados pela monumentalidade e pelos valores da dignidade que integram o 

sentido da obra pública.  

Os arquitectos são assim chamados a trabalhar em projectos de expressão 

modernista e internacional, sem prescindir da monumentalidade que serve os intuitos 

do Estado Novo, conforme expõe João Vieira Caldas (Caldas, 1997, p. 27-28): 

O Estado Novo, através de Duarte Pacheco, soube canalizar o desejo de renovação 
dos arquitectos que se vinha a manifestar em projectos e obras modernistas desde a 
segunda metade dos anos 20. Os arquitectos, salvo algumas excepções, viram no 
Estado Novo, mesmo quando não partilhavam a ideologia oficial e se assumiam 
pragmaticamente como técnicos disponíveis, a oportunidade de realização de uma 
obra que de outro modo não teria tido a mesma amplitude. 

É neste quadro, que os arquitectos desta geração produzem os seus trabalhos mais 

significativos como o projecto para o IST e o Instituo Nacional de Estatística de Pardal 

Monteiro, a Casa da Moeda de Jorge Segurado, o ex. Liceu Nacional Fialho de 

Almeida em Beja por Cristiano da Silva, o Hotel Vitória de Cassiano Branco entre 

outros.  

                                                                                                                                
(1925). Em 1927 entrou no concurso para o Palácio da Liga das Nações, e também projectou dois prédios 
de apartamentos para a exposição Werkbund em Weissenhof-Estugarda. Em ambos os projectos tentou 
implementar o seu programa em cinco pontos para uma arquitectura nova, contemporânea: os pilotis 
(pilares), o jardim na cobertura, a planta livre, a fenestração horizontal e a fachada independente. Um ano 
depois Le Corbusier tornou-se fundador do Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). De 
1929 a 1931 construiu a Villa Savoye, em Poissy, um prisma branco suportado por pilares delgados, com 
rampas e perspectivas surpreendentes no interior. 
Em 1933 o CIAM IV em Atenas foi o primeiro a ser dominado por Le Corbusier e pelos franceses e não 
pelos duros realistas alemães, onde foi produzido o documento mais olímpico, retórico e essencialmente 
destrutivo que já tinha surgido dos CIAM: a Carta de Atenas. 
Em 1945-1952 é construída outra obra emblemática de Le Corbusier a Unité d’Habitation em Marselha.     
Em toda a sua carreira assim com nos anos subsequentes a sua obra é extensa, diversificada e 
extremamente relevante, tornando-se um dos arquitectos mais importantes do século XX, assim como um 
teorista e pintor de nomeada. (Gössel, 1996, p.405). 
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Ilustração 8 - Instituto Superior Técnico, Lisboa, por Pardal Monteiro. (Ferraria, 194-). 

 
Ilustração 9 - Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, por Pardal Monteiro. (Cunha, post. 1935). 
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Ilustração 10 - Casa da Moeda, Lisboa, por Jorge Segurado. (Alvão, post. 1938). 

 
Ilustração 11 - Ex Liceu Nacional Fialho de Almeida, Beja, por Cristiano da Silva, (Santos, 1938). 
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Ilustração 12 - Hotel Vitória, Lisboa, por Cassiano Branco. (Tostões, 
2004, p.12). 

 
Ilustração 13 - Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Lisboa, 
por Pardal Monteiro, tendo como colaboradores Rodrigues Lima e Faria 
da Costa. Prémio Valmor de 1938, (Serôdio, 1959a). 

No entanto com o final da década de 30 este efémero modernismo, não apresentava 

condições de continuidade, pelo facto do seu internacionalismo se apresentar cada 

vez mais incompatível com o crescente nacionalismo, que já não se limitava aos 
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grupos de pressão em redor do regime, mas ao discurso do próprio regime ao qual 

Salazar dava voz. 

Se o IST marcou o início de um período, o liceu de Beja e a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário de Fátima em Lisboa de Pardal Monteiro marcam o seu fim inicio, com as 

campanhas reaccionárias contra a arquitectura moderna e a favor de um 

“portuguesismo”.  

Com o final dos anos 30 o monumentalismo nos programas de obras públicas do 

regime aproxima-se agora de um vocabulário historicista e regionalista (balizado entre 

um Império e um Portugal rural), apostando numa narrativa de raiz clássica, próxima 

dos modelos nazi e fascistas da época. 

Os arquitectos dessa primeira geração de modernistas assumiram essa mudança de 

objectivos (função da sua formação ecléctica), contra o que se designava de 

internacionalismo, ou seja, as suas propostas passam a acentuar um vocabulário 

historicista e pitoresco, assim como uma narrativa classicizante defendida como 

nacional.  

A Exposição do Mundo Português enquanto celebração das realizações do regime, é 

um exemplo destes dois momentos protagonizados pelos mesmos autores, vestígios 

de modernismo a par da afirmação de uma nova fase nacionalista. 

 
Ilustração 14 - Praça do Areeiro, Lisboa, por Cristiano da Silva. (Portugal, 1944). 
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Ilustração 15 - Praça do Areeiro, Lisboa, por Cristiano da Silva. (Serôdio, 1958a). 

Podemos assim considerar a Praça do Areeiro que Cristiano da Silva projecta a partir 

de 1938, como o paradigma da arquitectura do regime, desenho classicizante baseado 

num padrão tradicionalista de estilização da arquitectura erudita baseada no padrão 

tradicionalista de seiscentos ou setecentos, de modo a obter a necessária 

monumentalidade, e negando os postulados do moderno de que a técnica levaria à 

erradicação do estilo.  

Nuno Teotónio Pereira em resposta a um questionário feito pelo Jornal Ler em 

Março/Abril de 1953, define a Arquitectura feita em Portugal como sendo de duas 

espécies, e embora não se referindo a este exemplo da praça do Areeiro a sua 

resposta assenta na perfeição. 

Uma, a que pretende ser tradicional, e é geralmente uma mascarado – edifícios em 
esqueleto de betão armado são revestidos com pináculos, pilastras, volutas, cimalhas, 
pedras de fecho, tudo formas que já nada tem a ver com o nosso tempo. Aí, quase tudo 
é falso, desde os andares nobres acusados em fachadas (que por dentro são 
exactamente iguais aos outros) até aos cunhais de cantaria, que são apenas pedras de 
forro. Sobre esta arquitectura nada mais é necessário dizer. (Pereira, 1966, p. 15).  
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Os edifícios da Praça do Areeiro são a utilização de uma moderna estrutura de betão 

armado mascarada por uma fachada historicista e ornamentada. 

2.3.3. O CONTEXTO POSTERIOR À II GUERRA MUNDIAL 

Com o fim da II Guerra Mundial no final dos anos 40 surge uma nova geração de 

arquitectos influenciados pelo panorama internacional. Desta resulta uma crescente 

hostilidade relativamente à arquitectura de Regime. 

Os arquitectos apoiam-se nos princípios expressos na Carta de Atenas76, posição que 

demonstram em 1948, aquando do 1º Congresso Nacional de Arquitectura. 

Com o surgimento desta nova geração de arquitectos, assiste-se igualmente ao 

despontar de movimentos associativos com contornos políticos, como as Iniciativas 

Culturais Arte Técnica77 (ICAT), em Lisboa e a Organização dos Arquitectos 

Modernos78 (ODAM) no Porto, identificados com uma arquitectura internacionalista, 

reagindo culturalmente, por um lado contra aos modelos estéticos que consideram 

desenquadrados do contexto internacional do pós-guerra, e por outro contra a 

ostracização das encomendas de obras públicas por parte o Regime.  

Este período corresponde a uma época de mudança na produção arquitectónica em 

Portugal, em que se adoptam os princípios do Movimento Moderno, no pensar e 

projectar a arquitectura e no reequacionar dos valores da escala urbana – a cidade – e 

os utentes. 

É no domínio da habitação que se revelam as maiores inovações, tanto ao nível dos 

programas como a sua execução e conceptualização, e será na habitação colectiva 

que de acordo com Ana Tostões (1997, p. 51) se ensaiam novas implantações, 

organizações internas de fogos e linguagens “[…] acreditando, ingenuamente, no 

                                            
76 Designação do documento surgido do CIAM IV (Atenas), onde se encontram compiladas as noventa e 
cinco propostas, que constituem uma declaração sobre as condições das cidades e propostas para a 
correcção dessas condições, agrupadas sob cinco categorias principais: Habitação, Lazer, Trabalho, 
Circulação e Edifícios Históricos. 
77 Iniciativas Culturais Arte Técnica (ICAT), surge me Lisboa em 1946, e tal como o ODAM tem como 
objectivo divulgar os princípios em que deve assentar a arquitectura moderna. Muito ligado à escola de 
Lisboa e a Keil do Amaral, grupo de oposição ao regime ditatorial e muito influenciado pelas doutrinas 
racionalistas europeias e brasileiras, utilizando como veiculo as EGAP (Exposições Gerais de Artes 
Plásticas 1946-1956) e a revista Arquitectura. (Rodrigues, 2009, p. 11). 
78 Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM), surge no Porto (1948), constituído apenas por 
arquitectos do Porto e apesar de partilharem muitas das posições teóricas da ICAT, tiveram um papel 
muito influente e caracterizador, revelando um espirito forte e de consciência crescente sobre a 
modernidade. (Rodrigues, 2009, p. 11).  
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poder da arquitectura, transformadora do quadro de vida quotidiano contemporâneo, 

respondendo, com objectivos de eficácia, às solicitações de uma vida moderna”. 

As respostas apresentadas por estes arquitectos, distanciam-se da linguagem oficial 

até então praticada, seguindo, no entanto, duas direcções distintas: 

Por um lado, uma visão internacionalista, assente nos princípios da Carta de Atenas “o 

manifesto da Arquitectura do Movimento Moderno”, em plena expansão na Europa, e 

que mais tarde se institucionalizará como o “Estilo Internacional”. Propõem uma 

linguagem moderna, sendo a grande oportunidade de ensaio, e do movimento, testar 

os princípios da Unidade de Habitação de Marselha79 de Le Corbusier, “[…] lugar 

obrigatório de peregrinação e estudo para a maioria dos jovens arquitectos nacionais 

[…]”, (Tostões, 1997, p. 43). 

Como exemplo, o bairro das estacas (1949-1955), constituindo a célula VIII do Bairro 

de Alvalade, cujo desenho urbano e arquitectónico original, viria a ser pontualmente 

alterado – projectado por Formozinho Sanches80 e Ruy Jervis d’Athouguia81, mostra 

claramente estes novos propósitos. Desenvolvendo-se numa série de blocos de 4 

pisos dispostos perpendicularmente ao eixo viário82, apoiados sobre pilotis, criando 

assim uma extensa plataforma verde, prolongada em transparência sob os vários 

edifícios. 

Premiado na Bienal de São Paulo de 1954, e também Prémio Municipal no mesmo 
ano, apresenta pela primeira vez as vias de tráfego separadas das pedonais, o 
programa habitacional colectivo articulado em células duplex, a cobertura em chapa 
ondulada com caleira central permitindo um desenho puro dos volumes, com grandes 
varandas corridas modularmente interrompidas com as modernas grelhas. De um 
modo consciente, reivindicava a importância dos valores da topografia, da insolação, 
do programa, das zonas verdes úteis, da racionalidade e do funcionalismo. (Tostões, 
1997, p. 72-73). 

                                            
79 A geração mais nova será marcada por esta obra, onde Le Corbusier ensaia os seus princípios da 
cidade radiosa, “cidade-jardim vertical” e da máquina de habitar e cujas obras, terão decorrido entre 1947 
e 52. (Tostões, 1997, p. 43) 
80 Sebastião Pedro Leal Formosinho Sanches (1922-2004). Arquitecto e professor. Diplomado pela EBAL 
em 1948, onde leccionou desde 1964. Da sua obra é de salientar o Bairro das Estacas de Alvalade (1949-
1955), em co-autoria com Ruy Jervis d’Athouguia, Tribunal de Rio Maior (1956-1958) e o Tribunal do 
Redondo (1967). (Tostões, 2004, p. 382) 
81 Ruy Jervis d’Athouguia (1917-2006). Foi o arquitecto que melhor traduziu em Portugal as premissas 
modernistas da Carta de Atenas. Luz e sombra, relação interior-exterior, adaptabilidade do edifício ao 
meio envolvente face ao programa a que se destinava, de tudo isso se fazia o traço de Ruy Jervis 
d’Athouguia. O Museu e a Sede da Fundação Gulbenkian (1959/69), que concebeu com Pedro Cid e 
Alberto Pessoa, e que o IPPAR considerou monumento nacional - o primeiro do século XX - são 
testemunho dessa bem conseguida síntese racionalista, com raízes nas abordagens distintas de autores 
como Mies van der Rohe ou Le Corbusier. (Lobo, 2006) 
82 Esta proposta substitui os tradicionais quarteirões previstos no plano. 
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Ilustração 16 - Bairro das Estacas, Lisboa, por Formosinho Sanches e Ruy Jervis d’Athouguia, distinguido com o Prémio Municipal de 
Arquitectura de 1954. (Serôdio, 1958b). 

 
Ilustração 17 - Bairro das Estacas, Lisboa, por Formosinho Sanches e Ruy Jervis d’Athouguia, distinguido com o Prémio Municipal de 
Arquitectura de 1954. (Serôdio, 1959b). 
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Outro exemplo de referência, numa intervenção cosida com a cidade tradicional, é o 

conjunto da Av. Infante Santo (1955), projectado por Alberto José Pessoa83, Hernâni 

Gandra84 e João Abel Manta85. 

Mais uma vez os blocos são implantados perpendicularmente à via, sobrepostos numa 

plataforma de embasamento que faz a ligação entre dois níveis. 

 
Ilustração 18 - Blocos habitacionais da Av. Infante Santo, Lisboa, por Alberto José Pessoa, Hernâni Gandra e João Abel Manta. 
(Serôdio, 1958c). 

                                            
83 Alberto José Pessoa (1919-1985). Arquitecto, membro da ICAT e um dos directores da revista 
Arquitectura. Prémio Valmor 1950 (Moradia na Rua Duarte Pacheco Pereira, n.º37). Com extensa obra 
produzida da qual se destaca o conjunto habitacional da Av. Infante Santo (1955) em co-autoria com 
Hernâni Gandra e João Abel Manta, Associação Académica de Coimbra (1958-1959), Sede e Museu da 
Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa (1955-1969) em co-autoria com Ruy Jervis d’Athouguia e 
Pedro Cid e Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (1944). (Tostões, 2004, p. 381).  
84 Hernâni Guimarães Gandra (1914-1988). Arquitecto, membro fundador do ICAT. Da sua obra destaca-
se o conjunto habitacional da Av. Infante Santo (1955) em co-autoria com Alberto José Pessoa e João 
Abel Manta, Clube de Ténis do Parque de Monsanto (1947-1950), Blocos Habitacionais nos Olivais (1962) 
e Jardim do Campo Grande (1945), com Keil do Amaral e Abel Pessoa. (IPPAR. 2004, p. 380). 
85 João Abel Manta (1928-). Formou-se em Arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 
(1951), tendo-se dedicado como artista plástico, à pintura, cerâmica, tapeçaria, mosaico, ilustração, artes 
gráficas e cartoon. Na área da sua formação académica foi o responsável, com Alberto Pessoa e Hernâni 
Gandra, pelo projecto do conjunto habitacional da Av. Infante Santo (1955), referente de qualidade na 
arquitectura da cidade, com o qual ganhou o Prémio Municipal de Arquitectura (1957). Recebeu ainda o 
Prémio Nacional da Sociedade Nacional de Belas Artes (1949), o Prémio da Fundação Calouste 
Gulbenkian (1961) e a Medalha de Prata na Exposição Internacional de Artes Gráficas, em Leipsig (1965). 
(Lisboa, 2008) 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  77 

Os princípios do Movimento Moderno e da Carta de Atenas são visíveis nestes 

exemplos, cuja intencionalidade se vê reflectida na preocupação com a escala, 

desenho, orientação, racionalidade do programa e sua execução. 

Este repensar da ideia de fazer arquitectura em Portugal, é influenciado por vários 

arquitectos, nomeadamente Chorão Ramalho86, Viana de Lima87, Fernando Távora88, 

Keil do Amaral89, etc. 

                                            
86 Chorão Ramalho (1914-2001). Arquitecto, inicia a sua carreira pouco antes do 1.° Congresso Nacional 
de Arquitectura, em 1948, congresso esse em que participa e onde o ICAT - Iniciativas Culturais Arte e 
Técnica, e a ODAM - Organização dos Arquitectos Modernos, têm a sua intervenção mais importante, 
desempenhando um papel de particular significado na arquitectura moderna portuguesa. Chorão 
Ramalho, membro do ICAM lisboeta, desenvolve, até ao início da década de 50, trabalhos na área do 
urbanismo na Câmara Municipal de Lisboa juntamente com Keil do Amaral e Faria da Costa, donde sai 
para se dedicar em exclusivo a projectos de arquitectura. 
A coerência da sua obra, marcada pela forte capacidade de personalização, manteve-se relacionada com 
uma atitude comum a toda a geração de arquitectos do pós-guerra (1939-1945), que, lutando contra os 
modelos e linguagens vinculados politicamente ao Estado Novo, procuram afirmar-se numa lógica de 
depuração e de grande plasticidade formal, numa constante recusa do ornamento, entendido como 
artifício, e uma grande seriedade ética e profissional, acompanhada por um profundo conhecimento das 
questões tectónicas. 
Algumas das suas principais obras são: o Centro Comercial do Restelo, Lisboa (1949-1956); o Hospital 
Regional de Beja (1755-1770); a central eléctrica e habitação para funcionários, Madeira (1958-1971); o 
bloco habitacional nos Olivais, Lisboa (1962); a Escola Comercial Pedro Nolasco, Macau (1963-1969); a 
Caixa de Providência, Setúbal (1965-1969); a Caixa de Providência, Angra do Heroísmo (1968-1974); o 
Hospital Regional de Viana do Castelo (1970-1980); a Chancelaria da Embaixada de Portugal, Brasília 
(1971-1976); o edifício da Caixa Geral de Depósitos, Leiria (1979-1980); e a Assembleia Regional, 
Funchal (1982-1988). (Infopédia, 2012g). 
87 Alfredo Viana de Lima (1913-1991). Arquitecto, urbanista e professor universitário. Formou-se na 
Escola de Belas-Artes do Porto em 1941. Em 1948, apresentou ao I Congresso Nacional de Arquitectura, 
realizado em Lisboa, a tese sobre "O Problema Português de Habitação". Membro da ODAM, associou-
se, desde 1951, a todos os CIAM. Da sua extensa obra destacam-se a Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto, a Casa de Aristides Ribeiro, a Casa das Marinhas e o Hospital Regional e Centro 
de Saúde Mental de Bragança, consensualmente considerados como obras fundamentais para a 
compreensão da Arquitectura Moderna Portuguesa, e por esse motivo, em processo de classificação pelo 
IPPAR, para sua protecção e salvaguarda. (Universidade do Porto, 2009). 
88 Fernando Távora (1925-2005). Arquitecto, professor e ensaísta. Formou-se na Escola de Belas-Artes 
do Porto. Em 1947 publicou o ensaio "O problema da casa portuguesa. Falsa arquitectura. Para uma 
arquitectura de hoje", onde sintetizou a noção de uma arquitectura moderna, mas enraizada na cultura, e 
onde chamou a atenção para a necessidade de um estudo científico da arquitectura popular portuguesa. 
Em 1955, integrou a equipa responsável pelo "Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa", um trabalho 
pioneiro no estudo da arquitectura nacional, promovido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos e 
publicado em 1961. 
Os seus projectos arquitectónicos construídos, tais como o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira 
(1953-59), o Pavilhão de Ténis da Quinta da Conceição, em Matosinhos (1956-1960), a Casa de Férias 
no Pinhal de Ofir, em Fão (1957-1958), a Ampliação das instalações da Assembleia da República, em 
Lisboa (1994-1999) ou a Casa da Câmara/Casa dos 24, no Porto (1995-2002), reflectem um forte sentido 
de responsabilidade social na forma como associa a criatividade à criteriosa abordagem ao sítio, aos 
pormenores técnicos e à funcionalidade da obra. 
Na área da conservação do património deixou trabalhos inigualáveis, como a recuperação do Convento 
de Santa Marinha da Costa e sua transformação em Pousada (1975-1984) e a redescoberta e reabilitação 
do Centro Histórico de Guimarães (1985-1992), classificado como Património da Humanidade pela 
UNESCO em 2001; o projecto de remodelação e expansão do Museu Nacional de Soares dos Reis 
(1988-2001) e o restauro exemplar do Palácio do Freixo e áreas envolventes, no Porto (1996-2003). 
Ficou a obra de um dos maiores vultos da Arquitectura Contemporânea Portuguesa, fundador e mestre da 
"escola do Porto", que precocemente reconheceu talento no aluno Álvaro Siza e soube, como ninguém, 
fazer a síntese entre a arquitectura tradicional nacional, marcante na sua obra dos anos 50 e 60, e a 
arquitectura moderna internacional, bem presente nos seus projectos dos anos 80 e 90 do século XX. É 
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Nuno Teotónio Pereira90 é também um dos autores que se enquadra neste contexto, 

ao desenvolver pesquisas formais e conceptuais na linha destas preocupações, 

procurando novas formas espaciais tanto ao nível exterior como interior e integração 

de contexto. 

O outro modo encontrado por esta nova geração de arquitectos, de distanciam-se da 

linguagem oficial do Regime, assume uma compreensão de uma cultura e tradição 

Nacional, sem as conotações inerentes ao discurso oficial, mas entendida como uma 

cultura popular, consubstanciada numa ampla pesquisa de construções vernáculas em 

todo o país, realizada entre 1956 e 61 denominada por “Inquérito à Arquitectura 

Popular em Portugal”91.  

                                                                                                                               
um autor da continuidade, avesso a rupturas, para quem uma obra arquitectónica tem de ser entendida no 
contexto do ambiente envolvente. 
Como o próprio dizia, "eu sou a arquitectura portuguesa". (Universidade do Porto, 2008). 
89 Keil do Amaral (Lisboa 1910-1975 Lisboa). Diplomado pela ESBAL, trabalhou no atelier de Carlos 
Ramos antes de assumir o seu próprio atelier de arquitectura. Ao longo da sua carreira trabalhou com 
Alberto José Pessoa e Hernâni Gandra. Originário de uma família com tradição artística foi um dos mais 
importantes arquitectos portugueses da sua geração e um dos que maior influência exercera no 
desenvolvimento da arquitectura moderna em Portugal, principalmente no papel de liderança que assumiu 
à frente do ICAT. 
Trabalhou na CML onde se dedicou essencialmente ao traçado de grandes áreas verdes. Foi presidente 
do SNA, sendo ainda autor de vários livros: Moderna Arquitectura Holandesa (1936), A Arquitectura e a 
Vida (1942), Lisboa, Uma Cidade em Transformação (1969) e inúmeros artigos dispersos sempre 
colocados na reflexão da arquitectura. 
Da sua obra é de salientar o arranjo do Parque de Monsanto e do Campo Grande (anos 40), Estufa Fria 
de Lisboa (anos 40), a Piscina do Campo Grande (anos 60), Aeroporto de Lisboa (1940) e de Luanda 
(1950), edifício para a união Eléctrica Portuguesa, o pavilhão da exposição Internacional de Paris (1937) 
entre muitas obra. (Tostões, 2004, p. 377).  
90 Nuno Teotónio Pereira (Lisboa 1922-). Arquitecto diplomado pela Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa em 1949, colaborou no Atelier do Arq. Carlos Ramos entre 1940 e 1943. Participou no I Congresso 
Nacional de Arquitectura de 1948, ainda arquitecto estagiário, apresentando em co-autoria com Costa 
Martins a comunicação Habitação Económica e Reajustamento Social. Trabalhou como consultor de 
Habitações Económicas na Federação das Caixas de Previdência, de 1948 a 1972, tendo lançado o 
primeiro concurso de soluções arquitectónicas para habitação de renda controlada, que serviria de base 
ao recrutamento, pelo mesmo organismo, de projectistas modernos. Foi relator do primeiro plano sectorial 
de habitação - Plano Intercalar de Fomento - documento oficial que descreveu, pela primeira vez, as 
carências habitacionais do país. 
Em 1952, juntamente com alguns artistas plásticos e os arquitectos Nuno Portas, Luís Cunha, Diogo Lino 
Pimentel, Formosinho Sanches, entre outros, fundou o Movimento para a Renovação da Arte Religiosa, 
cuja acção propunha uma arte religiosa de cariz pastoral, moderna, em contraponto aos modelos 
tradicionais então em voga. 
No Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa constituiu equipa com António Pinto Freitas e Francisco 
da Silva Dias, tendo efectuado o levantamento da Zona 4 – Estremadura, Ribatejo e Beira Litoral. 
Ao longo da sua carreira recebeu vários prémios de arquitectura: Prémio da I Exposição Gulbenkian, 
1955, com o Bloco das Águas Livres; 2º Prémio Nacional de Arquitectura da Fundação Gulbenkian, 1961. 
Prémio AICA de 1985. Prémios Valmor de 1967, 1971, 1975, respectivamente Torre de Habitação nos 
Olivais Norte, Edifício Franjinhas na Rua Braamcamp e Igreja do Sagrado Coração de Jesus. (Coelho, 
2010).  
91 Teve como base uma ideia dos arquitectos José Huertas Lobo e Francisco Keil do Amaral publicada em 
1947 na revista Arquitectura. 
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Ilustração 19 - Mercado Municipal de Vila da Feira (1953-1959) de Fernando Távora. (Távora, 1993, p. 63). 

É com base neste trabalho que se define gradualmente uma tendência libertadora da 

arquitectura Portuguesa das influências Americanas, e a reinterpretação das ideias 

europeias adequadas à realidade portuguesa, pela utilização da expressão natural dos 

materiais de construção, de que são exemplo o Mercado de Vila da Feira92, de 

Fernando Távora ou ainda muitas das primeiras obras de Siza Vieira. 

 
Ilustração 20 - Mercado Municipal de Vila da Feira (1953-1959) de Fernando Távora. (Távora, 1993, p. 60). 

                                            
92 Mercado Municipal de Vila da Feira (1953-1959), projectado por Fernando Távora é um edifício que 
marca a arquitectura da década de 50 em Portugal, exemplo de integração dos valores tradicionais com 
os valores do movimento moderno. Na construção predomina o betão armado nos pilares e lajes de 
cobertura e o granito nos muros e paredes. A construção parece referir-se ás normas e princípios do 
movimento moderno, no entanto o seu desenho geral, organizando os vários corpos em torno de uma 
fonte, dá-lhe um sentido protector, conseguindo uma extraordinária sensação de envolvência, que 
representa uma libertação aparente desses princípios, que propõe a noção de espaço aberto. (Machado, 
2006, p. 231-273).  
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É neste contexto que em 1948, ano do 1º Congresso Nacional de Arquitectura, se 

realiza a exposição, “Quinze Anos de Obras Públicas”93. Uma mostra da “obra feita” 

pelo regime, que se insere num propósito de reforçar o discurso ideológico, num 

tempo de contestação e de mudança. 

Durante a década de 50, o Regime através do Ministério da Obras Publicas por um 

lado endurece e reforça a linguagem “oficial”, intensificando a linha dos modelos 

autoritários, monometalistas, conotados com os valores do Estado e da Nação e por 

outro assume um discurso mais pragmático na abordagem à questão habitacional ao 

promover um vasto programa de habitação social. 

No final da década com a autonomia crescente dos organismos paraestatais e do 

sector privado, a censura instalada na administração pública inicia um período de 

permissividade, deixando passar esta nova arquitectura. 

Embora sem por de parte do seu discurso, os seus valores essenciais, o regime a par 

de uma abertura ao exterior, adopta na prática os princípios modernistas trazidos no 

pós-guerra, sendo o modelo de habitação colectiva, sustentado pela necessidade de 

uma resposta rápida e eficaz ao problema habitacional, disso um exemplo. 

2.3.4. O 1º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUITECTURA 

O então Sindicato Nacional dos Arquitectos94 (SNA), promove em Maio e Junho de 

1948 em Lisboa, o 1º Congresso Nacional de Arquitectura, com iniciativa por parte do 

Governo e no quadro da exposição “Quinze Anos de Obras Públicas”, que visava 

homenagear o trabalho desenvolvido pelo Regime.  

A oportunidade de realização do Congresso, tem por base o “orgulho do trabalho feito” 

e a consolidação dos valores de Salazar e do seu Império. 

O panorama arquitectónico português, mantem uma certa estabilidade (dadas as 

oportunidades que Duarte Pacheco dá à classe) até ao surgimento de uma nova 

geração de arquitectos, a chamada “geração do Congresso”, que em conjunto com 

                                            
93 No início de 1948, com a abertura da Exposição “15 Anos de Obras Públicas 1932-1947” instalada no 
IST, em Lisboa, fechava-se o primeiro ciclo da política de “grandes obras” do Estado Novo iniciada em 
1932. 
94 Com o Estado Novo, o Sindicato Nacional dos Arquitectos substitui, em 1933, a anterior Sociedade dos 
Arquitectos Portugueses. Porfírio Pardal Monteiro e Francisco Keil do Amaral marcam profundamente 
este período associativo, respectivamente antes e depois do Congresso de 48. (AO, 2012a). 
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arquitectos recém-licenciados, viriam a participar no Congresso, propondo uma visão 

mais actual e internacionalista da arquitectura. 

 
Ilustração 21 - Cartaz da Exposição dos 15 anos de 
Obras Publicas, 1948. (Tostões, 2004, p. 43) 

 
Ilustração 22 - Relatório da comissão executiva, teses, 
conclusões e votos do 1º Congresso Nacional de 
Arquitectura, 1948. (Ordem dos Arquitectos, 2012). 
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Debatem-se segundo José Augusto França, “interesses novos que representavam 

uma nova mentalidade arquitectónica” (1997, p. 436), sendo no âmbito do Congresso, 

que se vai desencadear uma acção por parte dessa nova geração de arquitectos 

relativamente à arquitectura do regime, em busca da confirmação das convicções do 

Movimento Moderno, tomando assim um rumo diferente daquele que as autoridades 

desejavam. 

Com uma vontade colectiva de mudança no que diz respeito ao exercício da profissão 

e à até então arquitectura promovida pelo Regime de Oliveira Salazar, o congresso 

reivindica e propõem novos modos de ver a arquitectura, contrariando o 

tradicionalismo do gosto oficial. 

Focam-se essencialmente dois temas “A Arquitectura no Plano Nacional” e “O 

Problema Português da Habitação”. 

Sobre o primeiro tema são apresentadas vinte e três teses, sendo o confronto entre 

questões formais ou “estilísticas” da arquitectura em Portugal, e as visões 

nacionalistas ou internacionalistas em confronto. 

Sobre o segundo tema são apresentadas nove teses, em que se debata o problema 

dramático da habitação no País, centrando-se sobretudo na crítica à cidade 

tradicional, numa visão da Carta de Atenas (traduzida e publicada na revista 

Arquitectura em 1948),95 em que se consagra a habitação colectiva como a melhor 

solução para o problema português da habitação. 

Viana de Lima na sua tese sobre o problema português da habitação: “Que não só nas 

edificações urbanas e rurais, mas também nos planos de urbanização de todos os 

centros populacionais, sejam adoptados os princípios orientadores expressos e 

definidos na CARTA DE ATENAS.” (OA, 2008, p. 222). Revelador da importância que 

este documento teve nos arquitectos desta geração. 

Com o final da II Guerra Mundial, as condições económicas alteram-se, reflectindo-se 

significativamente nos aspectos sociais inerentes às questões habitacionais, com 

grande incidência nos centros urbanos. 

Deste modo e como referido anteriormente, o Estado vê-se, nesta fase, obrigado a 

responder de maneira pragmática a estes acontecimentos, alterando os seus 
                                            
95 Tradução efectuada por Celestino Joaquim de Abreu Castro em parceria com Castro Rodrigues. 
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programas habitacionais, sem no entanto fugir ao conceito base da sua política, 

assente na “casa de família”. 

Influenciados pelo andamento dos acontecimentos fora do país, e conhecedores do 

conteúdo da Carta de Atenas, os arquitectos mais jovens exigem liberdade, pois a 

figura da casa unifamiliar, do “país dos pequenos proprietários”, e os modelos 

estéticos adoptados pelo regime, encontram-se distantes de um contexto Europeu do 

pós-guerra, para alem de não ir ao encontro da nova maneira de pensar dos 

arquitectos, que afirmam não resolver os graves problemas habitacionais. 

É neste quadro do final da II Guerra que se fomenta o surgimento destes movimentos 

em oposição ao regime, organizando-se e debatendo-se segundo os princípios 

expressos na Carta de Atenas e identificando-se deste modo com uma arquitetura 

mais “internacionalista”. 

Este período torna-se importante na vida dos arquitectos portugueses devido a uma 

“luta” entre a pressão do Governo – através da arquitectura por ele defendida – e esta 

nova geração de arquitectos que agora se quer impor. 

Para uma melhor compreensão deste ponto, numa das teses do Congresso, o 

Arquitecto Viana de Lima afirma com a esperança de que este acontecimento seria um 

grande passo para o país: “Oxalá que deste Congresso resulte não só uma melhor 

compreensão das tarefas que nos cabem, mas também a adopção destes princípios 

por parte das autoridades”. (OA, 2008, p. 221). 

Como verificámos o 1º congresso foi um acontecimento pleno de significado político e 

cultural, que de acordo com José-Augusto França: 

“[…]o tratamento dos temas candentes ‘a arquitectura plano nacional’ e ‘o problema 
português da habitação’ redundou numa entusiástica manifestação cultural e 
profissional da maior importância, a partir da qual pode considerar-se definido um 
segundo período da arquitectura moderna em Portugal, após a breve fase dos 
pioneiros da ‘primeira geração’, e após o compromisso dos anos 40 com um novo 
gosto oficial.” (1997, p. 434). 

2.3.5. CONCLUSÃO 

No período que antecede a II Guerra Mundial, verifica-se que é fundamental para a 

definição dos modelos de habitação, o discurso ideológico. 
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A ”moradia de família”, é um tipo de habitação que tem como origem a moradia 

unifamiliar da “casa Portuguesa”, à qual o regime introduz um valor ideológico na sua 

composição formal. 

É importante para a contribuição desta linguagem oficial (aportuguesamento dos 

modelos de habitação e das grandes obra públicas), de uma 1.ª geração de 

arquitectos modernistas que, apesar de trabalharem em projectos de expressão 

modernista, não prescindem da monumentalidade que serve os intuitos do estado 

novo. 

No pós-guerra aparecem as primeiras organizações de arquitectos, constituído uma 

2.ª geração de modernistas, os quais opondo-se aos princípios e à linguagem oficial, 

adoptam a Carta de Atenas como seu manifesto no 1º Congresso Nacional de 

Arquitectura. 

Com o decorrer dos trabalhos do 1º Congresso, esta nova geração de arquitectos que 

participa activamente, aponta para uma chamada de atenção para o gravíssimo 

problema da habitação, e o papel preponderante que a arquitectura e o urbanismo têm 

na sua solução. 

Defensores dos princípios expressos na Carta de Atenas e conhecedores da 

arquitectura que se desenvolve pela Europa do pós-guerra, a nova geração aposta 

numa arquitectura marcadamente diferente daquela que as esferas oficiais praticam. 

O Congresso marca assim o início de um novo período da arquitectura moderna em 

Portugal, sendo notório nas conclusões das teses apresentadas, que a arquitectura e 

o urbanismo modernos, são vistos como a solução para o então presente, problema 

da habitação. 

Paralelamente e com a situação decorrente dos efeitos da II Guerra Mundial, o Estado 

aposta por razões pragmáticas noutros programas habitacionais, indo desta maneira 

ao encontro de algumas teses apresentadas no Congresso, no que diz respeito à 

adopção do bloco de habitação colectiva como meio de resolver a crescente dimensão 

do problema habitacional. 

No entanto, e apesar desses princípios terem sido claramente expressos nos 

colóquios realizados aquando da Exposição de Obras Públicas também em 1948, 
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verifica-se claramente que existe a adopção de critérios operativos semelhantes por 

ambas as partes, embora em contextos políticos completamente distintos. 

Verifica-se efectivamente uma ruptura no pós-guerra, no que respeita à linguagem 

arquitectónica, abrindo-se uma maior aproximação aos modelos decorrentes do 

Movimento Moderno e do Internacionalismo. 

Contudo, é o próprio regime com o Bairro de Alvalade que apresenta, desde o nível do 

seu traçado, à própria composição dos edifícios, uma significativa aproximação ao 

“racionalismo moderno”. 

Trata-se do primeiro caso em termos de desenho urbano, que adopta uma estrutura 

mista: em matriz relativamente às estruturas fundamentais, e em árvore, no que 

respeita ao desenvolvimento interno de cada célula. 

No que respeita ao bloco de habitação colectiva, o Estado Novo adopta-o como única 

maneira de atingir eficazmente o problema habitacional, aproximando-se por isso dos 

tipos edificatórios avançados pela Carta de Atenas, e seguindo os seus métodos 

operacionais. 

 

  



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  86 

  



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  87 

3. A UNIDADE COLECTIVA – CASOS DE ESTUDO  

3.1. AS INFLUÊNCIAS DO MOVIMENTO MODERNO 

3.1.1. CONGRESSOS INTERNACIONAIS DA ARQUITECTURA MODERNA 
(CIAM) 

Congressos Internacionais da Arquitectura Moderna ou Congrès Internationaux 

d’Architecture Moderne (CIAM), constituíram um conjunto de eventos, que reuniram os 

principais nomes da arquitectura moderna europeia, com o fim de discutir o rumo da 

arquitectura, urbanismo e design, tendo sido responsáveis pela definição e difusão do 

movimento moderno.  

 
Ilustração 23 - Fotografia de grupo96 no CIAM I, em La Sarraz, Suíça, 1928. (Mumford, 2000, p. 16). 

Criados em La Sarraz em 1928 na Suíça, cuja declaração foi assinada por vinte quatro 

arquitectos representando a França (6), Suíça (6), Alemanha (3), Holanda (3), Itália 

                                            
96 Da esquerda para a direita; fila de cima: Mart Stam, M.E. Haefeli, Rudolf Steiger, Hans Schmidt, Paul 
Arataria, Frederich Gubler da imprensa; segunda fila: Richard Dupierreux do Institut Cooperation-
Iintellectuelle de Paris, Pierre Chareau, Victor Bourgeois, Ernest May (tapado), Gabriel Guévrékian (de 
braços cruzados), Hugo Häring, Juan de Zavala, Lucienne Florentin, Le Corbusier (tapado), Madame de 
Mandrot, Rochat (imprensa), André Lurçat, H. R. von der Mühll, Gino Maggioni, Huibrecht Hoste, Sigfried 
Giedion, Werner M. Moser, Josef Frank; terceira fila: Pierre Jeanneret (mão no bolso), Gerrit Rietveld, 
Alberto Sartoris (tapado por Guévrékian); sentados: Fernando García Mercadal, Ms. Weber, Tadevossian. 
(Mumford, 2000, p. 16). 

http://histarq.files.wordpress.com/2012/08/ciam01.jpg
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(2), Espanha (2), Áustria (1) e a Bélgica (1), enfatizaram a construção e não a 

arquitectura como a “actividade elementar do homem, intimamente ligada à evolução 

ao desenvolvimento da vida humana” (Frampton, 1997, p. 327). Nesta declaração 

afirmavam que o destino da arquitectura era o de exprimir o espirito de uma época, 

perturbada pela máquina, reconhecem que a transformação da estrutura social e da 

ordem económica está inexoravelmente ligada a transformação da arquitectura. 

Procuravam colocar a arquitectura no seu verdadeiro plano, fazendo o seu uso, para 

colocar a ordem económica (que não deveria procurar a maximização do lucro, mas 

apenas uma produção suficiente ás necessidades humanas) e sociológica ao serviço 

do ser humano. 

No que ao urbanismo diz respeito os CIAM, definiam três funções fundamentais, a 

habitação, o trabalho e o lazer, tendo como objectivos a ocupação do solo, a 

organização da circulação e a legislação. 

Era ainda fundamental para os seus objectivos que os arquitectos exercessem 

influência sobre a opinião pública, porque bem informada possuía uma maior 

capacidade reivindicativa para a solução dos problemas da habitação. 

Desde a sua fundação até à última conferência em 1956 em Dubrovnik, os CIAM 

passaram por três etapas de desenvolvimento. 

1928 – CIAM I – La Sarraz (Suíça) – Fundação dos CIAM. 

1929 – CIAM II – Frankfurt (Alemanha) – A unidade mínima de habitação. 

1930 – CIAM III – Bruxelas (Bélgica) – Desenvolvimento racional do lote. 

Este primeiro período de 1928 a 1933, foi dominado pelos arquitectos de língua alemã, 

quase todos com tendências socialistas, voltaram-se num primeiro momento para os 

problemas dos padrões mínimos de vida e em seguida para as questões da altura 

ideal e do espaço entre blocos, tendo em vista o uso mais eficiente tanto da terra 

como do material. 

1933 – CIAM IV – Atenas (Grécia) – A cidade funcional. 

1937 – CIAM V – Paris (França) – A moradia e recreação. 
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O segundo estagio dos CIAM foi de 1933 a 1947, dominado pela personalidade de Le 

Corbusier, fazendo incidir a enfase dominante sobre o planeamento urbano, período 

este de onde surgiram os artigos da Carta de Atenas (CIAM IV). 

1947 – CIAM VI – Bridgwater (Inglaterra) – Reafirmação dos objectivos dos 

CIAM; As nossas cidades podem sobreviver?  

1949 – CIAM VII – Bérgamo (Itália) – Sobre a cultura arquitectónica. 

1951 – CIAM VIII – Hoddesdon (Inglaterra) – O coração da cidade. 

1953 – CIAM IX – Aix-en-Provence (França) – A carta da habitação. 

1956 – CIAM X – Dubrovnik (Croácia) – Surgimento do Team X. 

O terceiro e último estagio dos CIAM, o idealismo liberal triunfou completamente sobre 

o materialismo do período anterior. A velha guarda dos CIAM não deu nenhum sinal 

de que era capaz de avaliar realisticamente a complexidade de uma situação difícil do 

pós-guerra, pelo que “os novos filados, oriundos de uma geração mais nova, foram 

ficando cada vez mais desiludidos e inquietos.” (Frampton, 1997, p. 329). 

3.1.2. A CARTA DE ATENAS 

O CIAM IV realizou-se entre Julho e Agosto de 1933 a bordo do S. S. Patris, em 

Atenas, e em Marselha no fim da viagem. 

Deste congresso surgiram os artigos da Carta de Atenas, que por razões inexplicáveis 

só foi divulgada oito anos depois. Em Portugal a sua tradução deveu-se a Celestino 

Joaquim de Abreu Castro em parceria com Castro Rodrigues, sendo publicada na 

revista Arquitectura em 1948.  

O tema escolhido para este congresso foi “A Cidade Funcional”, sendo o primeiro a ser 

dominado por Le Corbusier e pelos franceses e não pelos duros realistas alemães, 

onde foi produzido segundo Reyner Banham o documento “[…] mais olímpico, retórico 

e essencialmente destrutivo que já tinha surgido dos CIAM: a Carta de Atenas” (apud 

Frampton, 1997,   p. 328). 

Tornada publica só em 194197, por iniciativa de Le Corbusier, que redige o texto final e 
terá sido o seu principal mentor, (e, ao que hoje se sabe, acrescentando muito de seu e 
modificando com total liberdade o rascunho inicial), a Carta evidencia a coincidência de 
posições e identificação da sua obra com os CIAM. (Lamas, 1993, p. 344).  

                                            
97 Em (Corbusier, 1975, p.5), num texto assinado por Corbusier, este refere como 1942 a data da 1.ª 
impressão da Carta de Atenas. 
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Neste documento encontram-se compiladas as noventa e cinco propostas, que 

constituem em parte uma declaração sobre as condições das cidades, e estabelecidos 

critérios para a sua organização e gestão, agrupadas sob cinco categorias principais: 

Habitação, Lazer, Trabalho, Circulação e Edifícios Históricos. 

Este documento procurava definir o conceito de urbanismo moderno, aplicável 

internacionalmente, considerando que a cidade devia ser concebida como um 

organismo funcional, em que as necessidades do homem eram colocadas e 

resolvidas. 

O CIAM IV teve como base de trabalho a análise efectuada a 33 cidade, Amsterdão, 

Atenas, Bruxelas, Baltimore, Bandung, Budapeste, Berlim, Barcelona, Charleroi, 

Colónia, Como, Dalat, Detroit, Dessau, Frankfurt, Génova, Haia, Los Angeles, Vitoria, 

Londres, Madrid, Oslo, Paris, Praga, Roma, Roterdão, Estocolmo, Utrecht, Verona, 

Varsóvia, Zagreb e Zurique. Ilustrativas dos problemas colocados às cidades e sobre 

as quais o congresso de debruçou. 

A cidade enquanto elemento mutável, não raras vezes ultrapassava os seus limites 

administrativo, quer por crescimento descontrolado ou por englobar outras 

comunidades vizinha, sejam residenciais ou industriais, pelo que o planeamento de 

uma cidade deve estar intimamente ligado com o planeamento de uma região. 

Foram igualmente analisados as condicionantes naturais como a topografia, clima, 

hidrologia, biodiversidade, recursos naturais, fundamentais ao surgimento e 

crescimento das cidades, assim como os condicionantes de origem humana como a 

situação económica, social, política, militar, administrativa e científica, motores do seu 

desenvolvimento. Sobre todos estres temas se debruçou o congresso e as suas 

implicações no planeamento e crescimento das cidades. 

O advento da era da “máquina”, corrompeu um equilíbrio de séculos entre as funções 

da habitação, lazer, trabalho e circulação, proporcionando condições para uma 

migração das zonas rurais para as cidades, promovendo a precariedade destas 

relações, sobre as quais versa a Carta de Atenas. 

No que à habitação diz respeito, o interior dos núcleos históricos das cidades ou em 

determinadas zonas de expansão industrial do século XIX, a densidade ultrapassava 

largamente os limites do aceitável, fruto das reduzidas condições técnicas para a 
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construção em altura, pelo que as condições de salubridade ai existentes são 

deficitárias, nomeadamente no que diz respeito à superfície habitável por individuo, 

vãos de reduzida dimensão, ausência de luz solar, ausência de instalações sanitárias, 

geradoras de mal-estar social e proliferação de doenças.   

Consideram ainda que o crescimento da cidade não respeita as condições naturais 

indispensáveis a uma vivência digna e humana, como o acesso ao sol, espaço e 

vegetação, sendo esse um dos deveres do urbanismo, defender as necessidades 

fundamentais do ser humano, defendendo assim o seguinte postulado: “O sol, a 

vegetação, o espaço são as três matérias-primas do urbanismo.” (Brasil, 2012, p. 7). 

A localização dos vários estratos sociais de uma cidade é função das condições 

económicas de cada um desse grupos, no acesso ás melhores localizações, ou seja, 

os de menores recursos apenas tem acesso ás zonas negligenciadas pelos poderes 

públicos, situação considerada inaceitável, pelo que deveriam ser promovidas acções 

regulamentares com o intuito de serem reservado para este estrato da população 

localização propicia a uma habitação moderna. Assim a proposta passa pelo 

zonamento de modo a atribuir a cada função e estrato social, um localização justa e 

equilibrada de acordo com as necessidade ou funções de cada um. 

Agregada à definição de zonamento encontra-se igualmente a da densidade 

populacional que deveria ser estudada e definida pelo poder público para o médio e 

longo prazo. 

A presença de habitação introduz obviamente a questão dos equipamentos colectivo 

(com especial enfase nas escolas) indissociável da função habitação. A sua 

localização encontra-se geralmente fragmentada e desvinculada das necessidades da 

comunidade. 

A era da “máquina”, criou um dos maiores malefícios para a cidade, o subúrbio, 

insalubre, mal infra-estruturado, sem equipamentos ou espaços verdes, considerado a 

sórdida antecâmera das cidades, pelo que proponham que as novas localizações 

destes bairros habitacionais fossem planeadas, com boas localizações de modo a 

promover a salubridade.  

A promoção da salubridade das edificação nomeadamente da função habitar, 

encontrava-se de acordo com os participantes do congresso, intimamente ligada ao 
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período de insolação de cada habitação, o sol deveria penetrar em toda a habitação 

algumas horas por dia, pelo que os construtores deveriam demonstrar numa planta 

que no solstício de inverno o sol penetrava em cada habitação. 

 
Ilustração 24 - Desenho presente na Carta de Atenas sobre a jornada solar de 24 horas, ritmo de 
actividade dos homens, Corbusier, 1942. (Corbusier, 1975, p. 9). 

As habitações edificadas ao longo das vias de circulação e cruzamentos, são 

consideradas prejudiciais à habitação e deveriam até ser proibidas, pelo que propõem, 

zonas independentes para a habitação e para a circulação, o edifício como até ai, não 

deveria estar dependente da via de circulação que o margina, mas ter uma 

implantação independente, função da melhor exposição solar. 

Defendia-se a construção em altura (a definir de acordo com cada caso) fruto das 

novas disponibilidades técnicas, de modo a criar melhores condições de insolação, ar 

puro, proximidade com os equipamentos colectivos, mas suficientemente afastadas 

para libertar o solo para ai constituir amplos espaços verdes.  

Sobre a função lazer a Carta de Atenas considerou que a criação e manutenção dos 

espaços verdes são uma necessidade e até uma questão de saúde pública, no 

entanto estes devem localizar-se junto às zonas residenciais, para um usufruto diário 

dos cidadãos. 

Estas novas superfícies verdes deveriam acolher equipamentos claramente definidos 

como jardins-de-infância, escolas e todo o tipo de construções de uso comunitário. 

Encontra-se ainda definido na Carta de Atenas um conjunto bastante alargado de 

premissas sobre os espaços destinados ao lazer, na cidade, ou na sua periferia, no 

http://arquitetonica.files.wordpress.com/2011/08/a-carta-de-atenas.jpg
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entanto o fio condutor de todas essas observações e propostas de solução é a de que, 

o solo disponibilizado para esses amplos espaços deve ficar ao serviço do individuo na 

persecução do seu bem-estar. 

A função trabalho, intimamente ligada com a industrialização dos processos produtivos 

dissolveu a relação até então instalada, entre a função habitar e trabalhar, o cidadão 

vê-se assim perante dois cenários, ou existe proximidade do trabalho com a habitação, 

com a consequente poluição que dai advém ou o trabalho é localizado nos subúrbios 

da cidade advindo dai, intermináveis períodos de circulação. 

Propõe-se que as distancias entre os locais de trabalho e os locais de habitação sejam 

reduzidos ao mínimo possível, o que implica uma nova distribuição dos locais de 

trabalho através de planos cuidadosamente elaborados. 

No que à indústria diz respeito, deveriam ser transferidas para locais de fácil acesso e 

escoamento de matérias-primas e produtos, ao longo das grandes vias fluviais, 

terrestres e férreas, estas cidades industriais, de concêntricas passariam a lineares, 

independentes das zonas habitacionais que lhe seriam paralelas, pela criação de 

zonas de vegetação. 

As restantes actividades, artesanais, de comércio e de serviços, consideram-se 

intimamente ligadas à vida urbana, pelo que a sua localização deveria ser nos pontos 

de maior intensidade do tecido urbano. 

Relativamente às circulações são feitas várias considerações históricas sobre o 

desenho das cidades e da sua inadaptabilidade ao novo mundo da máquina, no 

entanto propõem um conceito bastante claro, cada via de circulação deve ter um 

destino preciso, pedestre ou viário, atribuindo-lhe características em função do seu 

destino. 

Propõem assim várias medidas, separar as circulações pedestres das viárias nas 

zonas de congestionamento; criar um circuito de circulação particular para o trânsito 

pesado; atribuir às grandes artérias de circulação vias independentes das ruas com 

trafego reduzido; na circulação interna os cruzamentos deveriam proporcionar 

circulação contínua com recurso a mudanças de nível; nas grandes artérias as 

ligações com as redes secundárias deverão ter distâncias adequadas de modo a 
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proporcionar a fluidez do trânsito; diferenciar os arruamentos de acordo com a sua 

função, de residência, de passeio, rede secundária e artérias principais. 

É também bastante clara a intenção de proteger o individuo do mundo da máquina, as 

circulações devem preservar as áreas destinadas à habitação e ao uso colectivo, 

sendo o acesso automóvel apenas o estritamente necessário à vida quotidiana na 

protecção da premissa referida. 

O património histórico das cidades é um testemunho do passado, de um 

acontecimento contínuo do edificado construído, é a alma de uma cidade, pelo que 

estes valores arquitectónicos devem ser preservados. 

Não tem no entanto uma visão fundamentalista, de preservação de todo o passado, 

admitem que sendo garantida a preservação tudo o que é de real significado, outras 

edificações possam ser modificadas se útil e plenamente justificado.  

Defendiam ainda que a salubridade das edificações em bairros antigos não se poderia 

sobrepor, à simples preservação histórica, era um problema a ser estudado para 

encontrar as melhores soluções que conciliassem estes dois pontos de vista. 

O património histórico de uma cidade representa um avolumar de camadas com 

características próprias de cada época, que devem ser preservadas, pelo que 

qualquer intervenção em zonas históricas não deveria procurar uma representação do 

passado, seria construir algo falso, contranatura da própria história em que se inseria, 

e de desacreditação de tudo o que se procurava preservar. 

Assim, as trinta e três cidades estudas pelo CIAM IV, permitiram-lhes chegar à 

conclusão que a sua maioria apresenta uma imagem caótica, não correspondendo ao 

seu desígnio fundamental, satisfação das necessidades fundamentais das populações 

que albergam. Todas apresentam o mesmo fenómeno, desordem, e a mesma causa, 

“a máquina”. 

Apontam igualmente o interesse privado e individual (motivado por motivos 

económicos), como propulsor desse caos, em detrimento do interesse colectivo que 

deveria estar na base da construção da cidade, motivando assim desequilíbrios 

tremendos entre os vários estratos sociais, onde os mais frágeis saem quase sempre 

prejudicados. 
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Apontam a extrema importância dos órgãos administrativos na persecução dos 

princípios fundamentais de um urbanismo moderno essencial para corrigir uma 

situação já comprometida. 

Assim o urbanismo deve transformar a cidade, com base nas suas quarto funções, 

habitação, lazer, trabalho e circulação. 

A habitação deve libertar-se dos princípios até ai instituídos (construção ao longo das 

vias) e ganhar outra dimensão (a vertical, função dos novos técnicas de construção), 

de modo a proporcionar melhor salubridade onde a exposição solar tem um papel 

fundamental, e disponibilizar área no solo, para que a segunda função possa ganhar 

forma. 

O lazer deve estar intimamente ligado à habitação, os espaços verdes a disponibilizar 

pelo novo modo de conceber a cidade, devem ser uma continuação da habitação e 

proporcionar-lhe condições de proximidade com os equipamentos colectivo. 

O planeamento da cidade deve ser o mais racional possível, de modo a que possa 

existir um equilíbrio saudável entre as anteriores funções e o trabalho. 

A circulação proporcionaria a ligação entre as restantes funções e deve ser 

estratificada e preservar o individuo em detrimento da máquina. 

Assim e uma vez elencados todos os pressupostos e propostas contidas na Carta de 

Atenas, podemos hoje reconhecer que de facto esta teve forte influência na produção 

teórica e realizações no período pós guerra até ao final dos anos sessenta, não 

querendo com isso dizer que a cidade moderna é uma representação da Carta, uma 

vez que raras vezes as condições propiciadas permitiram a sua implementação 

integral. 

A grande divulgação, aliada ao dogmatismo, clareza e sistematização com que os 
pontos doutrinários são redigidos estarão na origem do impacte deste texto polémico e 
apaixonado. (Lamas, 1993, p. 344). 

3.1.3. NOVOS POGRAMAS HABITACIONAIS – A HABITAÇÃO COLECTIVA 

Na vasta produção arquitectónica da década de 50, o domínio da habitação destaca-

se dos restantes, não só pela necessidade decorrente dos problemas habitacionais, 
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como pela abordagem inovadora que estabelece, quer no âmbito dos programas, quer 

na concepção espacial adoptada. 

O programa convencional a tipologia e a função habitar, constituirão o campo de 

intervenção, estudo e experimentação de qualificados profissionais entre os quais se 

destaca a classe dos Arquitectos, experimentando novas espacialidades e materiais 

nas casas unifamiliares, elegendo no entanto a habitação colectiva como a área de 

referência, em que se ensaiam novos jogos plásticos, novos modos de agrupamento, 

organização interna e distribuição de acesso nos fogos, revelado uma singular 

capacidade de investigação e destreza, conduzidos pela convicção do poder da 

Arquitectura, enquanto disciplina transformadora da sociedade, através de soluções 

eficazes às solicitações da vida moderna e problemas emergentes. 

A habitação é por estes motivos a área onde a arquitectura moderna, melhor 

representa e revela a estrutura da sociedade, além de desenvolver e aplicar a teoria 

funcionalista, explicitada na generalização simbólica de “forma segue a função” ou à 

metáfora tecnológica de Le Corbusier da “casa máquina de habitar”. 

A habitação unifamiliar, constituirá um importante campo na prática dos arquitectos, 

enquanto elemento de experimentação e inovação de escala reduzida, aplicação de 

novos materiais, espacialidades e novos modos de habitar, no entanto é na habitação 

colectiva que se expressam mais vincadamente as características do movimento 

moderno. 

Assim é no caso da habitação colectiva em altura, inserida em contexto urbano, que a 

sua complexidade programática, exige uma maior profundidade de análise, quer na 

organização e articulação entre fogos e edifícios, quer na definição de uma imagem 

urbana estruturante do tecido da cidade. 

É nos programas de habitação colectiva, concebidos paradoxalmente para as classes 

presentes nos dois extremos da escala social, altas e baixas (habitação social), em 

que se irão verificar os ensaios caracterizados por um maior radicalismo formal e 

funcional, com novos sistemas de acessos, organização dos fogos (fruto das 

exigências da vida moderna) e definindo áreas mínimas de acordo com os novos 

conceitos de habitar. 
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O bloco de habitação colectiva construído em altura, assume assim um enorme 

protagonismo urbanístico, ultrapassando a sua dimensão arquitectónica, sendo 

encarado como uma unidade autónoma construtora de imagem urbana estruturante do 

tecido da cidade, e única resposta ás necessidades de habitação de uma sociedade 

urbana em galopante expansão. 

No final dos anos 20, a ideia da “Nova Objectividade”98, veiculada pela ideologia 

radical socialista dos arquitectos alemães iria dominar os três primeiros Congressos do 

CIAM, caracterizada por diversas cooperativas de habitação, servidas por um conjunto 

de equipamentos de usufruto comum, como creches, lavandarias colectivas, comércio 

de primeira necessidade, salão comunitário, piscina, jardins, em que são 

experimentados inovadores esquemas de acessos, racionalização de espaços, 

funções e percursos dos fogos, dominados pela ideia da habitação mínima, conceito 

este, que será reinterpretado por Le Corbusier no Plano de Cidade Radiosa, 

desenvolvido segundo “Unidades de Habitação” autónomas. 

3.1.4. A UNIDADE DE HABITAÇÃO DE MARSELHA 

As unidades de habitação corbusianas, traduziam-se na concentração em altura das 

necessidades inerentes à vida moderna, criando blocos mistos de habitação, 

comércio, escritórios e serviços, fazendo uso das coberturas em terraço enquanto 

espaços de lazer, piscinas e outros equipamentos de uso colectivo. 

Este modelo apenas seria concretizado nos finais dos anos 40, na conhecida Unidade 

de Habitação de Marselha, construída entre 1945 e 1952, considerada por J. M. 

Richards (1961, p. 84) “[…] uma construção que é talvez a mais significativa de toda a 

Europa do pós-guerra” e de maior impacto internacional, influenciando 

determinantemente todos os arquitectos daquela época. 

                                            
98 Desenvolvida na Alemanha a partir de 1923, esta corrente influenciou e integrou, para além da pintura e 
da escultura, a arquitectura, a fotografia e a literatura. 
A Nova Objectividade (Neue Sachlichkeit) apresenta-se contrária aos valores plásticos propostos pela 
agonizante estética expressionista e volta-se para a ordem e para o realismo, procurando interpretar 
objectivamente (sem a carga emotiva e a explosão sentimental do expressionismo) a realidade social da 
época. Foi herdeira do movimento alemão Neue Sezession e revela características próximas da corrente 
italiana Pintura Metafísica. O seu interesse positivista pela tecnologia e pela produção industrial bem 
como a atenção especial dada aos fenómenos sociológicos foram fortemente influenciados pelo clima 
cultural e pelo desenvolvimento económico do pós-guerra, crença positivista na tecnologia e na produção 
industrial. (Infopédia, 2012h). 
No início dos anos 1930 com a ascensão do nazismo, e a perseguição destes artistas o estilo da nova 
objectividade havia desaparecido. (Frampton, 1997, p. 170).  
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Ilustração 25 - Desenho esquemático da unidade de habitação de Marselha “Um homem, em pé, ante uma fachada de vidro (sol, 
Espaço, Verde)”. (Monteyes, 2005, p. 190-191). 

A Unidade de Habitação de Marselha, assume-se como proposta de um novo modelo 

arquitectónico, propondo uma solução inovadora para a habitação, fazendo convergir 

os aspectos essenciais da arquitectura e do urbanismo de Le Corbusier, grandes 

edifícios colectivos com um imaginário formal próximo da máquina, envoltos por 

grandes espaços verdes. 

Corbusier aplica assim os seus “cinco pontos para uma Nova Arquitectura”, que 

marcam profundamente a geração do pós-guerra: 

1- A Casa Assente em Pilotis – a libertação do espaço térreo para jardim, 

soltando o edifício do solo; 

2- A Planta Livre – com a aplicação das potencialidades do betão armado, e 

sem necessidade de paredes portantes, tornando-se possível um novo 

conceito de flexibilidade espacial dando-lhe um carácter funcionalista; 

3- O Alçado Livre – resultado de um planta concebida de forma racional, 

respondendo a funções concretas e não a esquemas de composição; 

4- A Janela em Comprimento – é possível rasgar grandes fenestrações através 

da separação da estrutura e das paredes exteriores, permitindo uma relação 
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intima entre o interior e o exterior, e também uma exploração formal com uma 

grande diversidade de soluções: as varandas, palas, brise-soleil, etc.; 

5- A Cobertura em Terraço – a cobertura em terraço parece ser o ponto com 

consequências mais determinantes em termos de linguagem. Este espaço 

passa a ter uma função, ser utilizável, uma zona de estar ao ar livre.  

 
Ilustração 26 - Vista aérea da Unidade de Habitação de Marselha. (Boesiger, 1976, p. 151). 

Este enorme bloco de betão armado suspenso sobre grande pilotis, que suportam 

todas as cargas e por onde passam as infra-estruturas prediais, baseia-se na 

articulação das células residenciais que se desenvolvem em dois pisos, servidas por 

corredores interiores que se assemelham a ruas, com pisos de serviços comuns e 

uma cobertura utilizável destinada à fruição dos residentes, com piscina, campo de 

jogos, creche, teatro e ginásio, assumindo-se como um edifício autónomo, à imagem 

de um transatlântico, e em que a arquitectura e o urbanismo se fundem num só e a 

sua repetição estrutura a imagem da cidade. 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  100 

 
Ilustração 27 - Unidade de Habitação de Marselha. (Boesiger, 1976,     
p. 153). 

 
Ilustração 28 - Unidade de Habitação de Marselha. (Monteyes, 2005,     
p. 196) 
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Ilustração 29 - Provence-Alpes-Côte d’Azur region, Town of Marseille, Unite d’Habitation, 1959. (Burri, 1959). 

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2K1HZOJ5GWPA6&PN=30&IID=2S5RYDZQFQFQ
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2K1HZOJ5GWPA6&PN=13&IID=2S5RYDZ3Z47M
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2K1HZOJ5GWPA6&PN=18&IID=2S5RYDIFYNVL
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2K1HZOJ5GWPA6&PN=5&IID=2S5RYDZX4PKW
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopupPage&VBID=2K1HZOJ5GWPA6&PN=22&IID=2S5RYDMJXWH
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Esta emblemática obra do movimento moderno, rapidamente se transforma num ícone 

e local de peregrinação obrigatório para os arquitectos modernos do pós-guerra, onde 

se incluem obviamente os arquitectos portugueses, marcando, no que à habitação diz 

respeito, profundamente a produção arquitectónica nacional, levada a efeito pelos 

mais jovens arquitectos portugueses, como Formosinho Sanches, Ruy Jervis 

d’Athouguia, Celestino de Castro99, Nuno Teotónio Pereira, Raul Chorão Ramalho, 

Fernando Távora, José Carlos Loureiro100, entre outro, que visitaram a Unidade de 

Habitação de Marselha entre 1948 e 1950, (Tostões, 1997, p. 71). 

3.1.5.  OS PRIMEIROS ENSAIOS EM PORTUGAL 

Com o decurso da década de 40, verifica-se um crescente interesse pelos aspectos 

sociais resultantes da prática da arquitectura, uma vez que o desejo manifestado 

colectivamente no 1º Congresso Nacional de Arquitectura de 1948, em alcançar uma 

“Nova Arquitectura” liberta dos cânones do Regime, ultrapassava a mera dimensão 

estética, impondo-se como modo de resolução do problema da habitação e suas 

consequências sociais e políticas. 

No panorama nacional, destaca-se o contributo dado por Nuno Teotónio Pereira, 

enquanto funcionário da Federação das Caixas de Previdência101 (FCP), e o seu papel 

fundamental na promoção de concursos para projectos de habitação social, dando 
                                            
99 Celestino Joaquim de Abreu Castro (Porto 1920-2007 Lisboa). Arquitecto. Terminada a formação 
académica, na Escola de Belas Arte de Lisboa em 1944, estagiou com o Professor Cristino da Silva na 
Direcção de Edifícios de Lisboa, do Ministério das Obras Públicas, entre 1944 e 1947. Durante essa 
década, Celestino participou nas Exposições Gerais de Artes Plásticas da Sociedade Nacional de Belas 
Artes (1946/1956); integrou um grupo de arquitectos de Lisboa que visitou, a título profissional, os colegas 
da cidade do Porto (1947); associou-se ao I Congresso Nacional de Arquitectura e ao I Congresso da 
União Internacional dos Arquitectos, em Lausanne (1948), e viu publicada na revista "Arquitectura" a 
primeira tradução integral da "Carta de Atenas", um documento fundamental para as novas gerações de 
arquitectos, elaborada em parceria com Castro Rodrigues (1948). 
Da sua obra arquitectónica devem salientar-se a Habitação José Braga, na Rua Santos Pousada, Porto 
(1950/1951), a Habitação do Amial, Porto (projecto de 1949, construção de 1950-1952), que hoje se 
encontra muito descaracterizada, e o Bloco de Citologia do Hospital de Santo António (1989), também no 
Porto; e os blocos residenciais da Avenida dos E.U.A., em Lisboa, em colaboração com Huertas Lobo, 
João Simões, Hernâni Gandra e Francisco Castro Rodrigues. (Universidade do Porto, 2010a). 
100 José Carlos Loureiro (Covilhã 1925). Arquitecto. Ingressou na Escola de Belas Arte do Porto, no ano 
lectivo de 1941-1942. Durante a licenciatura, na qual se distinguiu, recebeu o prémio Carlos Ramos, em 
1945, por ter alcançado a nota mais alta na cadeira de Arquitectura (18 valores), e o prémio Associação 
Industrial Portuguesa, em 1947. Em 1950, terminou o curso com a classificação de 19 valores na prova 
final, e iniciou a sua actividade profissional como arquitecto e docente (2.º assistente) da ESBAP. 
Em 1972 abandonou o ensino para se dedicar a tempo inteiro ao exercício da Arquitectura. Quatro anos 
mais tarde criou o Galp, Lda. (Gabinete de Urbanismo, Arquitectura e Engenharia, Lda.) com o colega 
Pádua Ramos que com ele colaborava desde 1955. Esse Gabinete iria tornar-se um dos espaços mais 
criativos da arquitectura portuense. (Universidade do Porto, 2010b). 
101 Em 25 Abril de 1946, o Decreto-Lei nº 35611cria a Federação das Caixas de Previdência - Habitações 
Económicas, com o intuito de canalizar os capitais das instituições de previdência (todas as caixas 
sindicais de previdência ou reforma, dependentes do Ministério das Corporações e Previdência Social) 
para o fomento da habitação económica. (Portugal, 2011). 
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oportunidade aos jovens arquitectos, de contribuírem no desenvolvimento deste tipo 

de programas. 

Em Portugal o uso e desenvolvimento das premissas do “Estilo Internacional” 

permitiram à habitação colectiva atingir um novo estado de dignidade, primeiramente 

por serem encaradas pontualmente como experiencias casuísticas e até subversivas, 

para posteriormente serem encarados como objectos arquitectónicos repetíveis em 

função dos valores urbanos, sendo através dos novos bairros resultantes deste uso 

que se atinge a imagem de uma cidade mais contemporânea. 

É em Lisboa que o uso deste novo programa para a habitação colectiva terá a sua 

expressão mais significativa, iniciado com a construção de um bairro totalmente 

planeado pelo Município, que assinala a expansão a partir da década de 40 e o 

assumir por parte do Estado, do papel de principal responsável pela construção de 

habitação. 

O Plano de Urbanização do Sítio de Alvalade, inicialmente designado Plano de 

Urbanização da Zona a Sul da Av. Alferes Malheiro102, actual Av. do Brasil, apresenta-

se como o primeiro conjunto integrando de tipologias habitacionais e desenho urbano. 

O bairro de Alvalade, com uma área de 230ha, desenhado por Faria da Costa103 e 

iniciado em 1947, com a construção de aproximadamente 2000 habitações 

distribuídas por 302 edifícios de 3 e 4 pisos sem elevador, localizadas nas células I e II 

(organizadas em torno de um equipamento escolar), do Plano propunha pela primeira 

                                            
102 Promovido pelo Decreto-Lei 33921. D.R. n.º197, Série I de 1944-9-5 - Torna obrigatório às câmaras 
municipais do continente e ilhas adjacentes promover o levantamento de plantas topográficas e a 
elaboração de planos gerais de urbanização e expansão das sedes dos seus municípios, em ordem a 
obter a sua transformação e desenvolvimento segundo as exigências da vida económica e social, da 
estética, da higiene e da viação, com o máximo proveito e comodidade para os seus habitantes. (ver 
Artigo 10.º) e pela Lei n.º 2007. D. R. n.º 98, Série I de 1945-5-7 - Estabelece as bases a que deve 
obedecer a construção de casas de renda económica, em que o regime procurava dar resposta à crise de 
habitação no clima do pós-guerra. 
103 João Guilherme Faria da Costa (1906-1971). Diplomado pela ESBAL seguiu para Paris, para estudar 
no Instituto de Urbanismo, onde se diplomou em 1935. De regresso à capital trabalhou na CML no mesmo 
gabinete onde já se encontravam Francisco Keil do Amaral e Inácio Peres Fernandes, tendo elaborado 
estudos urbanizados para a Encosta da Ajuda e Bairro de Alvalade (os dois de cerca de 1940) e que 
constituem no nosso país os primeiros estudos de urbanização moderna enquanto disciplina autónoma. 
Colaborou com Duarte Pacheco na revitalização das obras públicas em Portugal na viragem dos anos 30-
40. Autor de inúmeros trabalhos, são de salientar obras como o plano de urbanização de Portalegre 
(1942, parceria com M. J. Rosa), e Costa da Caparica (1947). Edifícios de Habitação em Alvalade (1945-
1947), Plano da faixa marginal do Tejo (Moscavide / Vila franca de Xira; Seixal/ Montijo), moradia no 
Restelo (1952, de parceria com Fernando Silva que ganhou o Prémio Municipal de arquitectura de 
Lisboa), Plano de Prolongamento da Avenida da Liberdade (1962). (Tostões, 2004, p. 378-379). 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  104 

vez a construção de edifícios colectivos destinados a habitação social através do 

programa de casas de renda económica.104 (DL 23052, 1933, p. 1664). 

 
Ilustração 30 - Plano de Urbanização da Zona a Sul da Av. Alferes Malheiro, Planta de Apresentação, CML, 1945. (Tostões, 2004,       
p. 292). 

Para esta primeira fase (célula I e II) foram apresentados por Miguel Jacobetty 

Rosa105, nove tipos de anteprojectos, agrupados em três séries de três, 

correspondendo as séries aos diferentes níveis sociais dos agregados familiares e os 

tipos ao número de pessoas a abrigar em cada casa. (Ver Anexo A).  

                                            
104 Decreto-Lei 23052. D.R. n.º 217, Série I de 1933-9-23. Autoriza o Governo a promover a construção de 
casas económicas, em colaboração com as câmaras municipais, corporações administrativas e 
organismos do Estado. O programa de casas económicas definiu os parâmetros fundamentais da 
intervenção do estado na promoção da habitação social, com vista à solução do problema da habitação 
das classes trabalhadoras. 
105 Miguel Simões Jacobetty Rosa (1901-1970). Arquitecto, do qual se destacam como obras mais 
importantes o edifício na Rua da Infantaria 16, n.º92 a 94 (projecto conjunto com António Maria Veloso 
dos Reis Camelo) - Prémio Valmor 1931, edifício na Av. António Augusto de Aguiar, n.º9 – Prémio Valmor 
1943 e o projecto para o Estádio Nacional do Jamor (como coordenador do projecto inicial). (Lisboa, 
2012d), (Instituto Português do Desporto e da Juventude, 2012). 
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O bairro de Alvalade enquanto conjunto urbano, é composto por edifícios que não 

ultrapassavam os 4 pisos e constitui um marco na concepção de bairros sociais de 

promoção estatal, tradicionalmente caracterizados pela unidade unifamiliar com 

quintal, consubstanciando os ideais do Regime, baseados falaciosamente na 

importação do modelo da cidade-jardim inglesa (Silva, 1994, p. 100) e no exemplo do 

“Heimatstil”106 Nazi. 

 
Ilustração 31 - Fotografia aérea do Bairro de Alvalade107. (Fotografia, 1950).  

Este novo bairro pretende promover a miscigenação social, tida pelo Estado Novo 

como tradicional dos bairros de Lisboa (DL 42454, 1959, p. 966), prevendo diferentes 

regimes de construção que iam desde as casas de renda económica financiadas pela 

FPC, até às casas de renda limitada e renda livre, e apresentando um desenho urbano 

tradicional (mais tarde pontualmente subvertido), mas com sugestivos traçados 

racionalistas que indiciavam uma forte influência dos princípios da Carta de Atenas.  

                                            
106 Com a subida de Hitler ao poder os nazis, definiram a arquitectura em quatro modelos, “arte e poder”, 
com o classicismo nos grandes edifícios do estado, a arte vernácula “Heimatstil”, reflexo dos valores 
agrários e rurais, aplicados aos bairros operários e escolas, albergues da Juventude Hitleriana e nas 
sedes do Partido, o funcionalismo nos edifícios industriais estritamente sujeitos à função utilitária e o 
revivalismo nas escolas do Partido (neomedievalismo) e nas casas de espectáculo (néo-rococó). 
(Rosmaninho, 2005, p. 19) 
107 Fotografia aérea do Bairro de Alvalade. Direita: Campo Grande; Cima: Av. do Brasil; Esquerda: Av. 
Almirante Gago Coutinho; Baixo: Av. EUA. 
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Ilustração 32 - Bairro de Alvalade, Lisboa. (Fernandes, 195-). 

 
Ilustração 33 - Bairro de Alvalade, Lisboa, (Serôdio, 1964). 
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Ilustração 34 - Fotografia aérea do Bairro de Alvalade, Direita: Campo Grande; Cima: Av. do Brasil; Esquerda: Av. Roma; Baixo: Av. 
EUA. (Filmarte, 195-). 

Assim o bairro de Alvalade, de Faria da Costa, constitui uma referência obrigatória 

enquanto primeiro momento de ruptura com o modelo de bairro social anteriormente 

imposto pelo Regime, pela sua dimensão, pela sua concepção estruturada sob o 

inovador conceito de “unidades de vizinhança”108, pelo facto de ser planeado 

integrando simultaneamente a solução urbanística e arquitectónica, rompendo com o 

modelo da casa individual e propondo habitação colectiva (4 pisos), não sendo menos 

relevante o facto de ser na sua periferia que irão surgir as primeiras experiencias, 

umas mais ortodoxas e radicais que outras, da utilização dos códigos do Movimento 

Moderno. 

O conjunto habitacional do Bairro das Estacas da autoria de Formosinho Sanches e 

Ruy Jervis d’Athouguia (1949-1955), encontra-se integrado na célula VIII do Plano de 

Alvalade, e pela primeira vez é abandonada a concepção tradicional de rua-corredor, 

propondo a segregação entre o peão e o automóvel, com a separação entre as vias de 

trafego e as pedonais, além de uma implantação livre dos edifícios, com 

consequências directas na salubridade das unidades habitacionais e criação de 

espaços verdes entre os edifícios. 

                                            
108 A unidade de vizinhança tinha como base uma área residencial, autonomizada pela existência de 
equipamentos (dos quais a escola era o mais importante, ancora de todo o conjunto), bens e serviços, de 
modo a suprir as necessidades dos seus moradores. (Costa, 2010, p. 143-144).   
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Ilustração 35 - Bairro das Estacas, Lisboa, por Formosinho Sanches e Ruy Jervis d’Athouguia, distinguido com o Prémio Municipal de 
Arquitectura de 1954. (Fernandes, 1958). 

Este conjunto é composto por quatro blocos isolados, com as respectivas frentes 

orientadas a Nascente e a Poente, “libertados” do solo por pilotis (elementos que 

popularmente serão baptizados de estacas e emprestam o nome ao bairro), permitido 

assim uma enorme mobilidade do peão, permeabilidade visual de todo o conjunto e 

prolongamento das zonas verdes. 

O programa habitacional comporta no essencial dois tipos base de fogos (T2 e T3), o 

piso térreo é ocupado pelas habitações das porteiras, núcleo de acessos verticais e 

algumas lojas, desdobrando-se as tipologias base no 2º e 3º piso, com os fogos 

dispostos em ambas as frentes, e em duplex nos 4º e 5º pisos, com uma única frente e 

sem ventilação transversal. A sua estrutura funcional propõe uma clara marcação da 

zona diurna e nocturna, ocupando frentes opostas nos fogos de um só piso, dispondo-

se em pisos distintos nos fogos em duplex, além de preverem uma zona de tratamento 

de roupa contígua à cozinha, denunciada na fachada por uma moderna grelhagem de 

cimento que pontua a horizontalidade e os cheios e vazios gerados pelas varandas. 

Este projecto seria entusiasticamente recebido pela revista Arquitectura como um 

passo em frente na solução dos problemas do Urbanismo e Arquitectura (Pessoa, 
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Simões, 1954, p. 2-3) e merecedor da atribuição do Prémio Bienal de São Paulo de 

1954 e ainda do Prémio Municipal nesse mesmo ano. 

O bairro das Estacas torna-se desde então, segundo João Pedro Costa (2010, p. 103) 

“[…] um paradigma da evolução da arquitectura portuguesa, que se afasta de uma 

arquitectura de regime e entra definitivamente no modernismo”. 

É no contexto proporcionado pelo Bairro de Alvalade, enquanto referência obrigatória 

do primeiro momento de ruptura com o modelo de bairro social imposto pelo Regime e 

pelo seu inovador conceito de “unidades de vizinhança”, que surge entre 1951e 1952 o 

projecto de Celestino Castro, Hernâni Gandra, João Simões109, Francisco Castro 

Rodrigues110 e José Huertas Lobo111, para a Av. Estados Unidos da América. 

Este conjunto urbano representa a primeira solução funcional e formalmente 

internacional de habitação social em altura, propondo a implantação dos blocos 

segundo a melhor exposição solar, fogos de áreas mínimas estruturados em duplex e 

servidos por um inovador sistema de distribuição em galeria alternada a cada dois 

pisos, ligada por uma coluna de acessos verticais única, consideradas partes menos 

“nobres” da edificação, viradas para a grande avenida que se pretendia de 

representação. 

Os fogos são definidos como células habitacionais de uma pureza e racionalidade 

corbusiana, apresentando pela primeira vez a subdivisão das instalações sanitárias e 

o tão audaz quanto inédito pé direito mínimo de 2.40m, além do pé direito duplo da 

sala em “mezzanine”. 

                                            
109 João Simões (1908-1993). Arquitecto. Colaborou na Exposição do Mundo Português (1940) na 
elaboração do projecto dos pavilhões da “Secção da Vida Popular” (actual Museu de Arte Popular), em 
parceria com o arquitecto António Reis Camelo. Da sua obra destaca-se os edifícios sito na Praça Duque 
de Saldanha, n.º31, e Rua da Artilharia Um, n.º105, em Lisboa, distinguidos respectivamente com o 
Prémio Municipal de Arquitectura em 1945 e Prémio Valmor em 1949. Participa na Comissão das Obras 
do Instituto Português de Oncologia (Lisboa, 1927-33). (Portugal, 2012). 
110 Francisco Castro Rodrigues (Lisboa 1920-). Arquitecto. Formou-se na Escola de Belas Artes, sendo o 
seu percurso profissional repartindo entre Lisboa (1946-1953) e Angola (1953-1988), do qual se destaca a 
direcção da Sociedade Nacional de Belas Artes (1945/53); membro da Comissão Organizadora das 
Exposições Gerais de Artes; Coordenador da Revista Arquitectura (Outubro 1951 / Fevereiro 1954); 
Director dos Serviços de Urbanização e Arquitectura na Câmara Municipal do Lobito (1953/75). 
Dos seus projectos merecem especial referência, os planos do Lobito e da Catumbela do final dos anos 
60, baseados nos conceitos do urbanismo moderno da “Carta de Atenas”; os projectos das unidades de 
vizinhança do Alto do Liro (7.500 habitações de autoconstrução); e os edifícios do Liceu, Mercado, Cine-
Esplanada Flamingo e Aerogare do Lobito e a Catedral do Sumbe. (AO, 2012b) 
111 José Ferreira Huertas Lobo (Figueira da Foz 1914-1987 Lisboa). Arquitecto diplomado pela Escola de 
Belas Artes de Lisboa em 1951. Participou no 1º Congresso Nacional de Arquitectura em 1948 enquanto 
tirocinante, onde apresentou, com João Simões e Castro Rodrigues a tese “Alojamento Colectivo”, 
inserida no tema II, “O Problema Português da Habitação”. Publicou em 1985 “A Arte e a Revolução 
Industrial nos Séculos XVIII e XIX”. (Agarez, 2009, p. 275).  
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A audácia revelada e a proposta de “subversiva” modernidade apresentada, conduziu 

a uma reprovação por parte da CML, que não aprovaria o projecto, o que viria a 

acontecer apenas nos anos 70.   

Filipe Figueiredo112 e Jorge Segurado projectaram em 1952 para o cruzamento da Av. 

EUA com a Av. de Roma, quatro blocos de 13 pisos implantados obliquamente à rede 

viária, sendo dois blocos implantados de topo relativamente ao cruzamento e os outros 

dois implantados com o maior alçado relativamente ao cruzamento, subvertendo assim 

o plano inicial que previa um contínuo de edificações paralelas à via. 

 
Ilustração 36 - Planta de divisão de lotes no cruzamento da Av. EUA com a Av. Roma, CML, 1951. (Costa, 2010, p. 107). 

Também neste caso o programa funcional (em projecto) foi influenciado pelas 

premissas da unidade de habitação, o sétimo piso, charneira do conjunto, tinha um 

tratamento diferenciado, com a introdução de uma alheta de separação que distingue 

e identifica o piso comercial, terciário e de serviços, no entanto a quando da sua 

execução este piso seria convertido também ele em habitação, remetendo essas 

funções para o piso térreo. 

                                            
112 Filipe Nobre de Figueiredo (1913-1989). Arquitecto. Formou-se na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto em 1943. Ao longo da sua carreira trabalhou durante vários anos com José 
Segurado. Da sua obra é de salientar o conjunto de edifícios para o cruzamento da Av. EUA com a Av. 
Roma (1952) e o Projecto Geral de arquitectura do Casino do Estoril (1966), ambos em conjunto com 
Jorge Segurado. (Tostões, 2004, p. 379). 
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Ilustração 37 - Blocos de habitação no cruzamento da Av. EUA com a Av. Roma, Lisboa. (Serôdio, 1963). 

Tirando esta alteração ao programa inicialmente previsto, foi mantida a expressão 

formal de todo o conjunto, evidenciando-se a alheta separadora dos dois volumes, o 

colorido vibrante do magenta e a exuberante variedade de materiais e texturas, além 

do escultórico desenho das varandas como “caixas” salientes da fachada. 

A imagem do início do bairro da Alvalade encontrava-se agora superada, assumindo-

se a Av. dos EUA como o eixo onde se localizavam as mais recentes e modernas 

produções arquitectónicas. 

Já e 1955, Manuel Laginha113, Pedro Cid114 e Vasconcelos Esteves115 propõem para o 

lado Norte da Av. dos EUA, um conjunto de blocos (10 pisos)116, dispostos 

                                            
113 Manuel Maria Cristóvão Laginha (Loulé 1919-1985 Lisboa). Arquitecto. Diplomado em 1947, pela 
Escola de Belas Artes do Porto. Membro do SNA (1952-54). Funcionário da CML entre 1948-58. 
Desenvolveu ampla actividade arquitectónica das quais se destacam os centros de assistência social 
polivalente de Loulé e Olhão, a Casa de Paderne, o Instituo Luso-Fármaco em Lisboa, o conjunto urbano 
para habitação multifamiliar na frente Norte da Avenida dos Estados Unidos da América. (Loulé, 2007). 
114 Pedro Anselmo Braamcamp Freire Cid (Lisboa 1925-1983). Em 1952 formou-se em arquitectura na 
EBAL. Trabalhou, entre outros, com os arquitectos Celestino de Castro, Eduardo Anahory, Manuel 
Laginha, João Vasconcelos Esteves, Fernando Torres, Alberto Pessoa, Ruy Jervis d’Athouguia e Daciano 
da Costa. Em 1975 integra o Ministério da Administração Interna, participando no lançamento do GAT, 
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perpendicularmente à via de tráfego, assente sobre pilotis, permitindo o 

prolongamento das zonas verdes e percursos sob os edifícios, de inspiração evidente 

nos pressupostos do movimento moderno. 

 
Ilustração 38 - Bloco de habitação no cruzamento da Av. EUA com a Av. Roma, Lisboa. (Serôdio, 
1965). 

                                                                                                                                
tomando a direcção, em 1979, do GAT de Montemor-o-Novo. Das suas obras principais, destacam-se os 
blocos de habitação na Av. dos EUA (Lisboa, 1955-57, com Manuel Laginha e João Vasconcelos 
Esteves), o Pavilhão de Portugal na Exposição Internacional de Bruxelas (1956-58), o Hotel de Porto 
Santo (Madeira, 1962, com Eduardo Anahory), as Bandas de Habitação em Olivais Norte (Lisboa, 1962, 
com Fernando Torres), o Plano Sub-Regional de Cacela (Vila Real de Santo António, 1966, com Manuel 
Laginha e João Vasconcelos Esteves), a Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 1969, 
com Alberto Pessoa e Ruy Jervis d’Athouguia, Prémio Valmor 1975), o Edifício do Banco Borges & Irmão 
na Av. da Liberdade (Lisboa, 1970) e o Edifício Jean Monet (Lisboa, 1974). (Milheiro, 2009,p. 130-131). 
115 João de Barros e Vasconcelos Esteves (Lisboa 1924-). Arquitecto. Diplomado em 1952 pela Escola de 
Belas Artes de Lisboa. Desenvolveu ampla actividade arquitectónica das quais se destacam os blocos de 
habitação na Av. dos Estados Unidos da América, para a Câmara Municipal de Lisboa, de 1953, com 
Laginha e Cid e realizado até 1961, merecedor do Prémio Municipal de Arquitectura de 1957. Blocos de 
habitação na célula A do novo bairro dos Olivais (Norte), conhecidos como "Tipo Y" e concretizados em 
22 unidades ao longo da R. Alferes Barrilaro Ruas, de 1958 até 1960. (Portugal, 2010) 
116 Prémio Municipal de Arquitectura - 1957. (Lisboa, 2012d) 
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Ilustração 39 - Conjunto de blocos de habitação, sito na Av. EUA, troço entre Av. Rio de Janeiro e Av. Aeroporto (actual Av. Almirante 
Gago Coutinho), Lisboa. (Madureira, 1960). 

Importa ainda destacar o Bloco das Águas Livres117, projectado em 1953 por Nuno 

Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral118, como obra de charneira na adopção 

dos códigos do Movimento Moderno, de sentido revolucionário e de oposição ao 

nacionalismo vigente. 

                                            
117 2º Prémio Nacional de Arquitectura da Fundação Calouste Gulbenkian em1961. (Núcleo de 
Arquitectura do LNEC, 2003). 
118 Bartolomeu Costa Cabral (lisboa 1929-). Arquitecto. Iniciou a sua actividade profissional em 1956 no 
Gabinete de Urbanização do Plano Director de Lisboa. Salientou-se nas áreas da habitação, equipamento 
educativo para o ensino superior e urbanismo, quer em associação com outros colegas – de que se 
destacam Maurício de Vasconcelos (ateliê GPA) e Nuno Teotónio Pereira, com quem inicia colaboração 
no edifício das Águas Livres. (AO, 2011b). 
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Esta obra, encomenda da Companhia de Seguros Fidelidade, demonstra uma nova 

atitude de maior maturidade e apreensão do método internacional aplicado a uma obra 

de grande dimensão em Lisboa, onde “a intenção de criar um quadro de vida mais do 

que um simples local para conter gente […] traduz o programa básico deste imóvel 

particularmente estudado, com grande clareza formal e imaginação na sua autêntica 

prática, que inovou profundamente as estruturas portuguesas de habitação” (apud 

França, 1997, p. 449), ultrapassando largamente os elementares princípios 

funcionalistas do Movimento Moderno aplicados até então. 

 
Ilustração 40 - Bloco das Águas Livres, Lisboa, por Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral. (Matias, 1959). 

Apresenta um programa formalmente inovador, revelando uma certa proximidade com 

os conceitos aplicados na “unité d’habitation” de Marselha, procurando a autonomia, 

destinado a uma comunidade residente dotando-a de serviços e espaços comuns 
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(lavandaria colectiva na cave, sala de condomínio no terraço etc.), indo no entanto 

mais longe ao propor uma organização interna do fogo mais versátil, com um novo 

conceito de estar e receber. 

O Bloco das Águas Livres, destaca-se assim pelo modo como consegue congregar um 

ideia qualificadamente inovadora, pelas soluções que desenvolve, pelas articulações 

tipológicas que propõe, pela qualidade global que sintetiza e sobretudo pela proposta 

de cidade que preconiza. 

 
Ilustração 41 - Bloco das Águas Livres (1956) por Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral, Fernando Manuel Jesus Matias, 
1959. (França, 1997, p. 448). 

            
Ilustração 42 - Bloco das Águas Livres (1956). Vista da cobertura em terraço; galeia de acessos exteriores e núcleo de escadas; salão 
de festas na cobertura (Sant’Ana, Paula, 1959, p. 10,11,14). 

http://lh6.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/TSiTb5WO_vI/AAAAAAAAMSY/QchP0gjMGXg/s1600-h/al10[1].jpg
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Uma unidade de habitação do Corbusier? "O princípio de uma unidade de habitação, 

mas para a classe média-alta. Estávamos preocupados em criar um espaço que 

funcionasse bem para a vida moderna."119 

Como ultimo exemplo importa ainda apresentar o conjunto habitacional da Av. Infante 

Santo120 que Abel Pessoa e Hernâni Gandra (a quem se junta João Abel Manta), 

projectam em 1953, que sobressai pela relação de escala do embasamento e pelo 

rigor modular dos grandes blocos, colocados como objectos sobre a magnífica 

plataforma que domina altaneira a via de trafego. 

 
Ilustração 43 - Blocos habitacionais da Av. Infante Santo, Lisboa, por Alberto José Pessoa, Hernâni Gandra e João Abel Manta, 
(Serôdio, 1959c). 

                                            
119 Resposta de Nuno Teotónio Pereira em entrevista publicada no Jornal Público a quando da 
classificação do Bloco das Águas Livres. (Salema, 2012). 
120 Prémio Municipal 1956. (Lisboa, 2012d). 
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Ilustração 44 - Blocos habitacionais da Av. Infante Santo, Lisboa, por Alberto 
José Pessoa, Hernâni Gandra e João Abel Manta, (Serôdio, 1959d). 

 
Ilustração 45 - Revestimento a azulejos do embasamento dos blocos 
habitacionais da Av. Infante Santo, por Carlos Botelho, (Madureira, post. 1959). 
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A repetição sistemática dos blocos, interrompida pelos jardins suspensos, dramatizada 

pela curva e declive acentuado da Av. Infante Santo, que se desenha no 

embasamento, aliados ao tratamento plástico do muro de suporte ao qual se adoçam 

as extensas escadarias, expressam de um modo radical um novo entendimento da 

cidade. 

Apesar de se tratar de um imponente conjunto habitacional constituído por blocos de 9 

pisos, limita a sua implantação ao mínimo indispensável, nomeadamente com os 

núcleos de escadas e elevadores. 

No que diz respeito ao programa habitacional também aqui é resolvido com recurso à 

articulação de células em duplex, servidas por galerias alternadas, onde se efectua o 

acesso aos fogos, zona diurna, encontrando-se a zona nocturna no pavimento 

superior. 

O modo purista como estes blocos são tratados, aparenta encontrarem-se suspensos 

por pilotis, rasgados por esguias varandas e galerias protegidas por grelhagem 

vertical, numa composição moderna que tira partido do jogo claro-escuro e da tensão 

gerada pela verticalidade e horizontalidade das fachadas. 

Também aqui se prevê a utilização da cobertura para fins colectivos. 

Em 1956 este conjunto seria distinguido com o Prémio Municipal de Arquitectura e 

emblematicamente escolhido como capa do catálogo da exposição de arquitectura 

portuguesa em Londres em 1958. 

A conjugação de factores como o fim a II Guerra Mundial, com as consequências 

evidentes na alteração das condições económicas, o crescimento vertiginoso das 

populações nos centros urbanos, a realização do 1º Congresso de Arquitectura, onde 

um dos principais temas foi “O Problema Português da Habitação”, o surgimento de 

uma nova vaga de arquitectos que contestava o modelo habitacional do Regime, 

obriga o Estado a adoptar um novo modelo de habitação, onde o bloco de habitação 

colectiva construído em altura, passa a assumir um papel de enorme protagonismo, 

não só na resolução das questões habitacionais mas também em termos urbanísticos 

de construção da cidade. 

Neste contexto o bairro de Alvalade se constitui como uma referência charneira 

enquanto primeiro momento de ruptura com o modelo de bairro social imposto pelo 
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Regime, pela sua dimensão, pela sua concepção estruturada sob o inovador conceito 

de “unidades de vizinhança” e do zonamento funcional, assim como pelo facto de ser 

planeado integrando simultaneamente a solução urbanística e arquitectónica, 

rompendo com o modelo da casa individual e aproximando-se do racionalismo 

moderno. 

 
Ilustração 46 - Desenho de João Abel Manta (Barbosa, 1972, p. 17). 

Outro factor de extrema importância, prende-se os princípios plasmados na Carta de 

Atenas e com a “unité d’habitation” de Le Corbusier, com enorme influência sobre os 

arquitectos Portugueses, de que são exemplo as obras elencadas nos paragrafos 

anteriores, pela procura de uma planta livre liberta do solo, pelo uso da 

perpendicularidade relativamente ás vias na implantação dos blocos, pelo uso e 

repetição de unidades de habitação mínimas e novos modelos de distribuição interior, 

pela procura da melhor exposição solar e valorização não só da função habitar como 

do bem estar social de toda uma comunidade, que apesar de serem intervenções 

pontuais no todo da cidade, introduzem a arquitectura portuguesa no panorama da 

modernidade internacional. 

 

http://lh3.ggpht.com/_FkKgTDI7ngU/TSiSrub0rcI/AAAAAAAAMOk/Bxk8SdWCipo/s1600-h/odam2[1].jpg
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3.2. O PLANO DOS OLIVAIS NORTE  

3.2.1. O DECRETO-LEI N.º 42454 COMO PRECURSOR 

Na década de 1950 o crescimento anual médio da cidade de Lisboa era de 0.3% 

enquanto no aglomerado suburbano era de 4.5% (CML, 1967, p.14), o que se traduzia 

numa saturação das estruturas existente e numa migração para a periferia, onde os 

níveis de renda praticados eram comparativamente inferiores.  

A população activa do aglomerado suburbano atingia nesse período, quase dois terços 

da população de Lisboa, população esta que em grande parte trabalhava na capital. 

De referir ainda as baixas condições de salubridade a que esta população suburbana 

se encontrava sujeita, onde proliferavam as barracas, sublocação, agregados 

multifamiliares em alojamentos sem casa de banho e cozinha ou só com cozinha, 

avaliadas em cerca de 160 000 famílias mal alojadas (Lisboa, 1967, p.15). Factos 

estes comprovados não só pelos sensos de 1960, como pelo inquérito do GTH 

igualmente em 1960. 

Compreende-se assim a exigência da tomada de medidas rápidas para que este 

deficit de habitação não se acentuasse ainda mais. 

Assim é neste enquadramento que é promulgado o Decreto-Lei n.º 42 454 de 18 de 

Agosto de 1959, que procura “assegurar as condições necessárias para que o 

Município de Lisboas possa dispor em maior escala de terrenos urbanizados 

destinados a novas construções […].”121 

Este diploma, único até então, cria condições de excepção no âmbito do planeamento 

urbano e da política de habitação dotando o Município das condições necessárias à 

persecução dos seus objectivos, onde cria um enquadramento legal para levar a efeito 

as expropriações necessárias122, assim como autoriza a CML a criar a título eventual 

um serviço técnico incumbido de dar cumprimento ao plano e que viria a ser o 

Gabinete Técnico de Habitação (GTH). 

O Decreto-Lei n.º 42454, definia no seu Artigo 6º que a CML submeteria até 31 de 

Outubro, do corrente ano, à homologação da Presidência do Conselho o plano de 
                                            
121 Decreto-Lei n.º 42454, D.R. n.º188, Série I de 1959-8-18. Estabelece o plano para a construção na 
cidade de Lisboa de novas habitações com rendas acessíveis aos agregados familiares de mais fracos 
recursos. 
122 Artigo 13º e seguintes do Decreto-Lei n.º 42454, D.R. n.º188, Série I de 1959-8-18. 
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utilização de lotes de terreno urbanizado e disponível para construção, prorrogado 

pelo Artigo 24º até 30 de Novembro, pelo que, para dar cumprimento aos prazos 

legislados a CML fez uso da célula A de Olivais Norte cujo estudo base se iniciara em 

1955. 

Assim os lotes existentes na célula A de Olivais Norte, em função do curto lapso de 

tempo disponível, foram a primeira realização ao abrigo do Decreto-Lei n.º 42454, para 

onde na maioria dos casos já havia anteprojectos de arquitectura devidamente 

aprovados. 

Facto apenas possível pela circunstância de existir uma afinidade entre esses 

projectos e o espirito que norteava o Decreto-Lei. 

A maioria dos edifícios previstos inseria-se dentro de um escalonamento de categorias 

e rendas muito próximo do que era estipulado pela legislação. Assim, com pequenos 

ajustamentos nalguns aspectos, foi possível ao Município satisfazer, embora com um 

certo sacrifício financeiro, uma das cláusulas que mais dificuldades apresentavam 

naquela altura. 

Assim e uma vez que o Município era proprietário123 de um conjunto de terrenos 

contíguos ao Bairro da Encarnação (Zúquete, 2000, p. 108), agilizado que estava o 

processo de expropriações, os arruamentos principais estavam construídos, os 

estudos de urbanização estavam particamente concluídos, e os projectos das 

habitações estavam definidos, embora com rectificações a fazer exigidas pelo decreto.  

O Decreto-Lei n.º 42454 representava assim um meio para atingir os fins definidos, 

que se traduziam num regime especial de expropriação, na concessão de recursos 

financeiros à CML, na criação de um serviço municipal para a execução dos 

empreendimentos (GTH) e na criação de uma Comissão da Habitação na própria 

Presidência do Concelho para acompanhar o processo. 

Em Março de 1960 é assim aprovado o plano de Olivais Norte e a distribuição de lotes 

pelas entidades promotoras das construções. 

 

                                            
123 Fruto da já longa política de aquisição de terrenos, promovida por Duarte Pacheco, (Almeida, 1964, 
p.12), os terreno eram todos municipais à excepção da Quinta dos Serrões, (Lisboa, S.d.a, p. 3). 
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3.2.2. OLIVAIS-NORTE, CÉLULA A E A IMPLEMENTAÇÃO DOS POSTULADOS 
DA CARTA DE ATENAS 

Os Olivais-Norte, são assim resultado da política da CML, de criação de unidades 

habitacionais, fruto dos graves problemas habitacionais que o município sofria. Trata-

se de um empreendimento planeado entre 1955 e 1958 (Tostões, 1997, p. 76), 

portanto anterior à publicação do Decreto-Lei n.º42454, e que foi usado como meio 

para dar cumprimento atempado à legislação, prevendo criar um grande conjunto 

habitacional na zona oriental da cidade onde se previa a construção de 1717 fogos, 

(1565 + 152 do MOP), (Lisboa, S.d.a, p. 3) e posteriormente aumentado para um total 

de 2315 fogos e cerca de 9620 habitantes. (Lisboa, 1967, p.31).  

A célula A dos Olivais-Norte fruto desta política de expansão para Oriente (Olivais 

Norte e Sul), representa segundo o Arq. Leopoldo de Almeida, uma fracção, uma 

célula,  

[…] escalão habitacional intermediário entre a unidade de vizinhança em que se 
subdivide  e a malha em que se integra. Com efeito, criar-se-ão relações de apoio, 
principalmente de equipamento, entre a célula Olivais Norte e a malha já em 
realização, dos Olivais Sul (e também entre estas e vizinho Bairro da Encarnação). 
(1964, p. 12)  

Para melhor compreender o interesse desta realização, quer ao nível do planeamento 

urbano, quer ao nível da escala de agrupamento de fogos, importa estabelecer uma 

análise comparativa com o Bairro da Encarnação, não só pela sua contiguidade, mas 

também pela sua escala, além de se tratar como os Olivais Norte, de um programa 

habitacional de caracter económico e social (modelo das Casas Económicas). 

O Bairro da Encarnação (1940) era um modelo do programa das casas económicas 

(Costa, 2010, p. 17), no cumprimento “[…] do Decreto-Lei 23052 de 1933, propondo o 

modelo vigente da arquitectura tradicionalista, em que a unidade elementar é a 

moradia geminada de dois pisos, quer se tratasse de moradias tipo A, de renda mais 

baixa , ou do tipo D de renda mais elevada.” (Zúquete, 2000, p. 110). É um programa 

que tem por base alojar cada família numa moradia própria, rodeada de um pequeno 

jardim, tão ao gosto do regime, com defendida Salazar, “Vamos começar a obra da 

casa económica, da casa dos mais pobres, […] ajeitada como um ninho – lar da 

família operaria, lar modesto, recolhido, português.” (apud Costa, 2010, p. 18). 
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Trata-se de um modelo de repetição exaustiva e monótona do lote com a moradia 

geminada, o que somado aos arruamentos necessários à distribuição viária perfaz 

grande parte da área de intervenção, subalternizando não só os diminutos espaços 

colectivos, como os equipamentos de interesse geral, em benefício da unidade familiar 

fortemente individualizada. Tratava-se assim de um modelo que obrigava a elevadas 

despesas de urbanização e de manutenção, e que se revelava incapaz de resolver o 

problema de carência habitacional na cidade, pelo que esta realização do Arq. Paulino 

Montez124, deu lugar a uma progressiva “[…] aceitação das propostas que a nova 

geração de arquitectos vinha fazendo desde o congresso de 48 e que no essencial, 

seguiam as recomendações do CIAM e particularmente, aquelas que estavam 

expressas na Carta de Atenas, que a classe aclamava.” (Zúquete, 2000, p. 110-111). 

Com os Olivais Norte dava-se assim início a uma importante revolução no urbanismo e 

na habitação em Portugal. Como promotor “independente” dos poderes do estado, o 

Município dava oportunidade às ideias contemporâneas de uma geração que visitava 

os bairros do Estado de Previdência, construídos no pós-guerra em países como a 

Holanda, frança, Inglaterra e nos países nórdicos, exemplos e estímulos das teses 

modernistas, antagónicas com o estilo tradicional vigente. Contíguo ao Bairro da 

Encarnação exemplar do modelo “casa económica”, aparecia agora o mais recente 

exemplar do regime, feito pelos seus opositores, o Bairro Olivais Norte. (Zúquete, 

2000, p. 112). 

E como poderia assim surgir uma intervenção com base nas revolucionárias teses 

modernistas enquanto “Salazar ainda estava bem assente na cadeira” (Torres, Portas, 

1995, p. 63) senhor de certezas e vontades de um país nacionalista e pitoresco com 

habitação e beirais de telhados a condizer? Nuno Portas responde-mos a esta 

questão: 

                                            
124 Paulino António Pereira Montez, (Peniche, 1897-1988). Arquitecto, formado em 1926 pela EBAL, 
orientou a sua intervenção para o plano urbanístico tendo sido autor de alguns dos principais bairros 
económicos de Lisboa edificados durante o final da década de 30 e início da seguinte. Destinados a uma 
população carente, a maioria localizou-se em zonas periféricas da cidade (Caselas, Alto da Ajuda, Madre 
de Deus, encarnação). O desenho modernista do Bairro do Alvito daria lugar, ao longo dos anos 40, a um 
compromisso ideológico patente na criação de um ambiente de forte ruralidade aprisionado num traçado 
de rígida geometria. Esta condição seria transmitida na inclusão de programas mínimos de equipamentos 
(escolas primárias, ambos os sexos, e igrejas), a partir dos quais organizava a vida social dos bairros. Foi 
ainda responsável por outros planos de urbanização (Costa do Sol e Mafra, Caldas da Rainha e Peniche). 
Enquanto director da EBAL, entre 1949 e 1967, contribuiu para uma certa resistência ideológica a 
inspirações externas ao Estado Novo, tendência que manifestou igualmente no âmbito dos textos teóricos 
que produziu (A Estética de Lisboa, 1935; História da Arquitectura Primitiva em Portugal, 1943). 
Obras principais: Bairro do Alto da Ajuda (Lisboa 1937); Bairro do Alvito (Lisboa, 1938-1947); Bairro da 
Encarnação (Lisboa, 1940-1946). (Becker, Tostões e Wang, 1997, p. 339-340).  
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A tão famosa censura do Estado Novo particamente nunca existiu em Lisboa. Salazar 
não podia gostar da Av. Estados Unidos da América, mas a verdade é que se tratava 
de uma promoção da CML! Reinava uma certa ideia de que Lisboa tinha de ser uma 
cidade moderna, tinha de estar à la page com o que de mais inovador se fazia pela 
Europa fora. Os técnicos visitavam os Bairros Providência construídos no pós-guerra 
na Holanda, em Inglaterra, em França, nos países nórdicos e, consequentemente, as 
ideias arejaram muito. (apud Torres, Portas, 1995, p. 63) 

Ainda segundo Nuno Portas, depois do Congresso de 48 em que a maioria dos 

arquitectos condenava o estilo tradicionalista e em oposição afirmava as teses 

modernistas, os Olivais foram uma intervenção em que se tolerou tanta coisa, porque 

sem sombra de dúvida o exemplo era também “a jóia do regime”. (apud Torres, 

Portas, 1995, p. 63). 

Nos Olivais a rua tradicional desaparece e em seu lugar surge uma rede circulatória 
baseada na separação, mais ou menos acentuada, entre os caminhos pedestres e as 
vias de circulação mecânica. As habitações agrupam-se em blocos de variadas formas 
e dimensões. Estes não formam volumes contíguos alinhados com os arruamentos, 
antes implantam-se isoladamente duma forma livre em relação àqueles, subordinando-
se quase sempre ás exigências de orientação solar mais conveniente. Os espaços 
entre blocos, fluidos, não cerrados, serão tratados […] como zonas ajardinadas ou 
preenchidas com órgãos de equipamentos de interesse geral. A espinha dorsal da 
organização urbanística é o arruamento principal de circulação que conduz 
rapidamente ao centro cívico e comercial, centro natural de convergência dos 
habitantes. (Almeida, 1964, p.13). 

Os Olivais foram uma oportunidade única e plena de inovação, a qual retoma de 

algum modo a experiência de Alvalade enquanto conjunto de construção de grandes 

dimensões criador de cidade, vocacionado sobretudo para a habitação, onde se 

pretende uma afirmação enquanto expressão moderna. 

De acordo com Nuno Teotónio Pereira,o desafio dos Olivais consiste na criação de um 

“Alvalade moderno ou até mesmo de um anti-Alvalade’125, (apud Francisco, 2002,        

p. 91), expoente da utopia do verde continuo, modelo de cidade desenhada em planta 

livre, abrangendo uma enorme diversidade de promotores e classes sociais desafio 

que Fernando Távora já havia anteriormente ensaiado no Bairro de Ramalde. 

De acordo com Teresa Valsassina Heitor, e no que à questão formal diz respeito, os 

conceitos urbanístico adoptados nos planos dos Olivais evidenciam a ruptura total com 

a prática da urbanística formal utilizada em Alvalade. (2001, p. 73). 

                                            
125 Nuno Teotónio Pereira com a colaboração de António Baptista Coelho – “Os Olivais – Experiência 
Colectiva de Uma Geração”, in 1º Encontro Fazer Cidade com Habitação, Lisboa, Associação dos 
Arquitectos Portugueses, 8 de Maio de 1998. 
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Na estrutura urbana proposta está implícita a procura de uma imagem para a cidade 

moderna, baseada numa ocupação racional do território pela inserção pontual dos 

edifícios num espaço livre, fluido e ajardinado. (Heitor, 2001, p. 73). 

É de salientar a influência recebida através dos programas de construção das novas 
cidades britânicas do pós-guerra. De entre as experiências concretizadas, refira-se a 
de Harlow, cidade satélite de londres (1947), cujo plano funcionou como paradigma de 
uma estrutura celular hierarquizada, bem como do núcleo habitacional de Roehampton, 
em Londres (London City Council, 1952 e 1955), considerado um exemplo de 
articulação e síntese entre o edificado e a paisagem envolvente. (Heitor, 2001, p. 73). 

Olivais Norte torna-se assim para Teresa Valsassina Heitor (2001, p. 73) o resultado 

“[…] de uma aplicação fiel do ideário expresso na ‘Carta de Atenas’ […].” 

Importa ainda realçar, as declarações do Eng.º Guimarães Lobato, que se mantinha 

em contacto com as novas experiências de planeamento urbanístico, tendo estado em 

Londres em 1945, onde contactou com a equipa de Abercrombie e tomou 

conhecimento dos princípios da reconstrução de Londres e da primeira geração de 

New Towns, “em Olivais Norte partimos da cidade-jardim, do Plano de Estocolmo, do 

Plano de Londres de Abercrombie”126, (apud Lourenço, 1999, p. 89) assim como as 

influências do plano de Harlow e as expansões residenciais como Roheampton, em 

que Lobato recorda: 

[…] a influencia do que viu e de quem contactou nas suas viagens, especialmente 
Leslie Martin, à época Director do Departamento de Arquitectura do Município de 
Londres. O papel de Leslie Martin foi, de facto, fundamental na concepção e promoção 
de Roheampton, experiência de modelo corbusiano, cuja realização, em meados da 
década de 50, é contemporânea dos estudos para Olivais. (Lourenço, 1999, p. 89). 

Da análise das peças escritas e desenhadas do estudo base de Olivais, encontram-se 

explicitas as orientações conceptuais de uma proposta urbanística de matriz 

racionalista, baseada em critérios funcionalistas “traduzidos num zonamento rígido” 

(Lourenço, 1999, p. 89). 

Os espaços exteriores de circulação constituem um sistema hierarquizado com clara 

diferenciação entre as redes de circulação viária e pedonal, O equipamento de apoio à 

habitação (comércio, cultura e recreio) constituem-se em núcleo, o centro cívico-

comercial e a escola aparece como um edifício isolado e intensionalmente segregado, 

com a clara intensão de separação de função, tal como preconizado na Carta de 

                                            
126 Depoimento prestado pelo Eng.º Guimarães Lobato a Ana Cristina Bento Lourenço no âmbito do seu 
Mestrado em Desenho Urbano pelo ISCTE. 
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Atenas. A superfície ocupada pela rede viária e estacionamento foi reduzida (16%) em 

benefício dos espaços livres (62.30%) e da área construída (21.70%). O Plano previa 

inicialmente um total de 1717 fogos para uma população de cerca de 8500 habitantes. 

 
 

 

Ilustração 47 - Planta geral do Plano de Olivais-Norte. (Lisboa, 1967, p. 31). 

A morfologia do plano apoia-se em conjuntos edificados amarrados pela estrutura 

verde e pelo esquema viário principal. Esta opção permitiu aos projectistas dos 

edifícios uma grande independência na elaboração da solução formal dos projectos.  

Os edifícios correspondem basicamente às tipologias de banda e torre. Nas soluções 

apresentadas distinguem-se duas escalas de intervenção, fortemente determinadas 

pelas categorias das habitações: os blocos em banda e as torres das categorias I e II 

(Excepto as de Teotónio Pereira que apresentam 8 pisos) apresentam uma menor 

escala (4 pisos) e propostas formais mais condicionadas, enquanto os blocos das 

categorias III e IV tem maior dimensão (8 e 12 pisos), dando expressão ao conceito de 

habitação colectiva. (Heitor, 2001, p. 74-75).  

No primeiro caso podemos falar de uma escala discreta, que não se impõe no local, 
enquanto que as edificações do segundo grupo, ligadas a valores e conceitos 
racionalistas, impõem-se pela presença volumétrica e aparenta-se, afinal com outras 
realizações mais antigas: Av. Estados Unidos da América, Av. Infante Santo etc. 
(Almeida, 1964, p. 14). 

Legenda: 
1- Núcleos Habitacionais 
2- Escola Primária 
3- Centro Cívico e Comercial 
4- Mercados 
5- Igreja 
6- Estação de Serviço 
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A concepção dos planos dos Olivais assenta principalmente em dois vectores 

geradores, a aplicação dos pressupostos da Carta de Atenas e de Le Corbusier e no 

conceito da unidade de vizinhança, de que Alvalade é um exemplo, com a organização 

em células. 

A aplicação destas premissas procura resultar numa imagem de verde contínuo 

enquanto domínio do peão, hierarquização da estrutura viária, implantação dispersa 

das construções em função da exposição solar ideal, em vez dos arruamentos e 

estruturação em células centradas em escolas e pequenos núcleos comerciais. 

Todo o espaço verde previsto deveria comportar-se como um logradouro colectivo da 

população, onde os conjuntos habitacionais deveriam ser separados por cortinas 

verdes das principais vias de circulação limítrofes, assim como uma segunda ordem 

de sebes perpendiculares aos ventos dominantes, permitiria não só a protecção como 

o enquadramento dos blocos de habitação. 

Os Olivais são assim uma oportunidade para a experimentação em grande escala das 

volumetrias que o desenho urbano descontinuo em planta livre permitia, 

nomeadamente o bloco de habitação colectiva (de acordo com as experiências 

descritas anteriormente, mas estas inseridas em malhas urbanas tradicionais) a banda 

importada através de obras panfletárias que chegavam de França e a torre, ensaiada 

na Suécia e que rapidamente se expande a toda a Europa do pós-guerra. 

 
Ilustração 48 - Vista aérea do Plano de Olivais-Norte. (Paula, 1964, p. 5). 
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Como vimos anteriormente os Olivais apresentam-se como uma solução para 

procurara resolver os problemas de habitação com a exponencial migração das zonas 

rurais para a cidade, pelo que se impunha encontrar soluções economicamente 

viáveis, que numa primeira fase consistia na redução da área construída e numa 

segunda fase pela maximização dos sistemas distributivos, surgindo assim em 

alternativa ao tradicional esquerdo-direito as colunas de acesso verticais, servindo três 

ou quatro fogos por piso e sobretudo a extremamente inovadora galeria, alem de 

outras soluções de conjugação destas duas soluções. 

Os acessos horizontais em galeria corrida exterior conhecem nos Olivais uma enorme 

aderência, ficando a dever-se ao enorme fascínio que a solução encerra, não só à 

redução do custo de construção, conjugado com a redução das caixas de escada e 

consequentemente alongamento das fachadas, mas sobretudo por se acreditar ser um 

importante meio de fortalecimento das relações de vizinhança, tema que na altura 

ganhava particular visibilidade devido à publicação dos estudos de Chombart Lauwe. 

“A solução de levar até ao interior dos edifícios os espaços de convívio que à escala 

do bairro eram traduzidos em zonas verdes e pelos equipamentos colectivos, tornou-

se assim numa posição ideológica que os projectistas abraçam com convicção”127. 

(apud Francisco, 2002, p. 92). 

Assim e de acordo com o ponto 3.2.1. é possível identificar claramente na célula A dos 

Olivais-Norte muitos dos princípios expressos na Carta de Atenas. 

No que à habitação diz respeito propõem-se densidades controladas e limitadas. 

Miscigenação de modo a evitar segregações sociais proporcionada pela constituição 

de fogos de várias categorias. A implantação dos edifícios em planta livre não se 

encontra condicionada pelas vias de acesso, procurando assim a melhor orientação 

solar. A instalação de equipamentos colectivos, distribuídos e acessíveis no interior da 

malha urbana, com localizações estratégicas e funções definidas. 

O espaço verde continuo, modelo de cidade desenhada em planta livre, assim como a 

existência de equipamentos como a escola, o centro cívico e a igreja (esta já na zona 

limítrofe do Bairro da Encarnação e contigua à Célula A) cumprem na perfeição a 

função lazer necessária à comunidade. Proporcionam assim condições de 

                                            
127 Nuno Teotónio Pereira com a colaboração de António Baptista Coelho – “Os Olivais – Experiência 
Colectiva de Uma Geração”, in 1º Encontro Fazer Cidade com Habitação, Lisboa, Associação dos 
Arquitectos Portugueses, 8 de Maio de 1998. 
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comodidade e proximidade necessárias a um padrão vida condizente com os 

postulados do movimento moderno. 

No trabalho, embora existam alguns pontos de contacto com os princípios da Carta de 

Atenas, esta função encontra-se fortemente ligada ás circulações disponíveis, ou seja, 

a hierarquização das circulações, onde toda a célula se encontra circunscrita por vias 

de trafego principais, que permitem o acesso e escoamento à célula, onde existe uma 

via distributiva, que tem pontos de contacto com estas vias principais em locais onde 

existem equipamentos (mercados e estação de serviço) fundamentais. Assim, a 

acessibilidade proposta, reduz os tempos de circulação, fundamental para o 

movimento pendular, casa-trabalho-casa, intensão do plano que procurava garantir 

possibilidade de habitação perto do local de trabalho. Intensão esta subvertida, uma 

vez que inicialmente esta área se destinava como apoio habitacional à zona industrial 

próxima à malha urbana, no entanto e função da legislação, que atribuía a organismos 

da previdência prioridade sobre os demais, foi adulterado este princípio fundamental 

de proximidade entre a função habitar e trabalhar128, uma vez que na generalidade 

esta malha de Olivais Norte acabou por acolher uma população diversa 

“[…]constituída essencialmente por beneficiários dos organismos de previdência” 

(Almeida, 1964, p. 12). No entanto é de ressalvar o espirito presente nas orientações 

do plano, proximidade estre as funções habitar e trabalhar proporcionadas por uma 

clara eficácia das circulações disponíveis.  

No que ás circulações diz respeito, a malha é servida por uma arruamento distributivo 

(Rua General Silva Freire), que percorre o interior da célula proporcionando a 

acessibilidade aos edifícios por meio de vias secundárias que terminam 

maioritariamente em impasse, ou seja, procura-se limitar de modo indelével o acesso 

de veículos ao estritamente necessário, na procura de uma separação clara entre o 

peão e o automóvel. 

Podemos assim dizer que a aplicação em Olivais Norte de todos estes princípios 

aliada à escala urbana, assim como aos projectos ai implementados, resulta na 

primeira intervenção urbanística verdadeiramente “moderna” em Portugal. 

Olivais-Norte constitui a primeira realização, em lisboa, dum plano habitacional de 
envergadura concebido em moldes verdadeiramente modernos. […] Esta iniciativa 

                                            
128 Era […] assim premente a necessidade de, pela execução de um plano parcial de urbanização 
cuidadosamente ponderado em todos os seus aspectos, garantir a possibilidade de vida perto do local de 
trabalho, à população que na Zona Industrial exerce a sua actividade.” (Arquitectura, 1964, p. 5). 
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fundamenta-se na entrada em vigor do Decreto-Lei n.º42454, último diploma publicado 
sobre o problema da habitação económica. (Almeida, 1964, p. 12). 

Os princípios urbanístico aplicados são claramente derivados da Carta de Atenas e 
constituem indiscutivelmente o ponto de partida de qualquer realização urbanística 
contemporânea. (Almeida, 1964, p. 13). 

3.2.3. O GABINETE TÉCNICO DE HABITAÇÃO – GTH 

A elaboração do Plano dos Olivais Norte, designado por célula A, é anterior à 

publicação do Decreto-Lei n.º42454, e foi elaborado pelo Gabinete de Estudos 

Urbanos (GEU), antecessor do GTH, entre 1955 e 1958, sob a direcção do Eng.º 

Guimarães Lobato129 e da autoria de José Sommer Ribeiro130 e Pedro Falcão e 

Cunha131, sendo apresentado o primeiro plano de distribuição de fogos em 1959, de 

modo a dar cumprimento aos prazos estabelecidos no referido Decreto. 

Assim o GTH que dará continuidade ao trabalho desenvolvido pelo GEU, iniciando a 

sua actividade em 1960, sendo dirigido pelo Eng.º Jorge Carvalho de Mesquita132 e 

cabendo ao Arq. Urbanista José Rafael Botelho133 a condução de todo o trabalho de 

                                            
129 Luís Maria Nolasco de Guimarães Lobato (1915-2009). De um vasto currículo destaca-se o seu 
trabalho enquanto director do Gabinete de Estudos e Urbanização da Câmara Municipal de Lisboa. Numa 
época de grande desenvolvimento científico e tecnológico, ficou associado a um programa de construção 
de infra-estruturas no âmbito do qual realizou algumas das obras mais emblemáticas da cidade, como o 
Aeroporto Internacional da Portela, o Metropolitano (de que viria a ser director geral), o Parque Florestal 
de Monsanto, a Ponte Salazar (agora Ponte 25 de Abril), a Universidade Católica Portuguesa, a Sede e o 
Museu Calouste Gulbenkian. Entre muitos outros cargos, presidiu ao Gabinete de Estudos e Planeamento 
de Transportes Terrestres, foi membro e inspector do Conselho Superior de Obras Públicas e 
Transportes, superintendente na coordenação dos trabalhos de reparação dos prejuízos causados pelas 
cheias do Ribatejo em 1967, chefe de estudos da Hidroeléctrica do Zêzere e responsável pela Barragem 
de Castelo de Bode. 
Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian durante quase três décadas, de 1969 a 1998, teve uma 
intensa vida profissional e uma empenhada actividade cívica. 
Natural de Macau, foi aí que realizou uma das suas últimas intervenções públicas, em Novembro de 2006, 
quando lhe foi atribuído o Prémio Identidade pelo Instituto Internacional de Macau. (Caramelo, Vaz, Pais, 
2009). 
130 Sommer Ribeiro (Lisboa, 1924-). Formou-se na EBAL em 1953. A sua actividade desenvolveu-se em 
conjunto com Pedro Falcão e Cunha e Guimarães Lobato, com os quais formou o GEU, tendo elaborado 
o Plano de Olivais-Norte (Lisboa, 1955). (Becker, Tostões e Wang, 1997, p. 343). 
131 Pedro Falcão e Cunha, (Gouveia, 1922-). Formou-se na EBAL em 1952. A sua actividade 
desenvolveu-se em conjunto com Sommer Ribeiro e Guimarães Lobato, com os quais formou o GEU, 
tendo elaborado o Plano de Olivais-Norte (Lisboa, 1955). (Becker, Tostões e Wang, 1997, p. 335). 
132 Jorge Carvalho de Mesquite (Figueira da Foz, 1939-). Diplomou-se na Universidade do Porto em 1942, 
tendo ingressado na CML em 1945. Em 1960 inicia funções como director do GTH, cargo que exerceu até 
à tomada de posse como Presidente do Fundo de Fomento da Habitação do MOP. Em 1972 é nomeado 
vogal da EPUL e em 1974 surge como Inspector-Geral de Obras Publicas. (Mangorrinha, 2010). 
133 José Rafael Botelho (Lisboa, 1923-). Diplomou-se na EBAL em 1952, depois de ter trabalhado com 
Keil do Amaral e Chorão Ramalho. Estudou Urbanismo em Paris com Robert Auzelle entre 1952 e 1954, 
dedicou-se de seguida em Portugal ao planeamento urbano, tendo sido responsável pela mais 
significativa operação do género realizada em Portugal, o Plano dos Olivais Sul, em Lisboa, […]. Ai 
expostos e explorados os princípios da Carta de Atenas. […] O seu empenho profissional, cívico e 
político, foi uma constante ao longo da sua vida, o que lhe valeu o afastamento de alguns cargos durante 
o regime de Salazar. Foi professor da ESBAL entre 1957 e 1959. Obras principais: Plano dos Olivais Sul 
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planeamento, em que o plano é encarado numa perspectiva dinâmica em estrita 

articulação com os projectistas dos edifícios e dos espaços livres, entretanto 

designados. 

A CML cria o GTH, com o objectivo de dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 42454, e 

com a função de centralização todo o processo conducente à execução dos 

empreendimentos. 

Tinha como funções a organização dos processos de expropriação, elaboração de 

planos urbanísticos, projectos de infra-estruturas, espaços exteriores, equipamentos, 

edifícios de habitação, organização de concursos e empreitadas, todo o processo de 

fiscalização de obra, assistência e coordenação do trabalho de técnicos exteriores 

contratados, em suma, abrangia todo o processo de planeamento, projecto e 

monotorização até à conclusão das habitações prontas a habitar, permitindo assim 

uma execução rápida e eficaz. 

Como referido anteriormente era intenção do plano a miscigenação social como 

estratégia fundamental de modo a evitar a segregação social e criação de ghettos que 

comprometessem a concepção pluralista do conjunto, pelo que a centralização numa 

única entidade permitiu uma visão global e permanente, distribuindo criteriosamente 

projectos diversificados pelas várias entidades promotoras e áreas de intervenção dos 

planos. 

É igualmente de destacar o trabalho desenvolvido pelo GTH na preparação de 

documentação técnica, com as definições a serem observadas na execução dos 

projectos, nomeadamente dimensão dos edifícios e fogos, equipamentos e 

características de construção, com a finalidade óbvia de controlo e reduzir custos, que 

se encontravam limitados pelo referido decreto. 

No que aos projectos diz respeito o GTH adoptou três modalidades, encomendas a 

equipas exteriores por convite directo (com assistência técnica do GTH), executados 

pelos serviços do Município e empreitadas de concepção – construção (a partir de 

programas pré-estabelecidos pelo GTH). No Caso dos Olivais Norte o GTH recorreu 

preferencialmente a equipas exteriores. 

                                                                                                                                
(Lisboa, 1959); Plano Director do Parque da Península de Setúbal (1963); Plano de Urbanização do 
Funchal (1968-1969). (Becker, Tostões e Wang, 1997, p. 333). 
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A atribuição de responsabilidades na feitura e controlo do plano ao município, teria 
outra consequência de enorme importância, o GTH daria a novos arquitectos a 
oportunidade de participar no plano, […] que poderiam assim expressar as suas 
inovadoras propostas, que como se disse, seriam directamente influenciadas pela 
Carta de Atenas e recomendações dos CIAM, na grande vitória do racionalismo 
europeu no primeiro congresso dos arquitectos portugueses. (Zúquete, 2000, p. 111). 

3.2.4. AS ENTIDADES PROMOTORAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI 

As entidades promotoras definidas no Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 42454, eram: 

1) Instituições de previdência social; 
2) Instituto Nacional do Trabalho e Previdência Fundo das casas Económicas); 
3) Serviços e instituições de interesse público designados pelo Ministério das 

Finanças para promoverem habitações destinadas a funcionários públicos […]; 
4) Serviços Sociais das Forças Armadas; 
5) Outras entidades com fins de assistência social interessadas no fomento da 

habitação económica; 
6) Cooperativas de Construção Civil; 
7) Indústria de Construção Civil. (DL 42454, p. 966-967). 

 
A atribuição dos terrenos urbanizados far-se-ia por acordos directos134 entre a CML e 

as entidades referidas nos pontos 1 a 5, mediante apresentação e homologação anual 

da Presidência do Conselho, indicando as respectivas bases do acordo que deveria ter 

em consideração os pedidos formulados e as necessidades e recursos invocados.135  

No caso das entidades a que se referem os pontos 6 e 7, a alienação de terrenos far-

se-ia em hasta pública136, igualmente mediante apresentação e homologação anual da 

Presidência do Conselho.137 

Os lotes de terrenos destinados às várias categorias definidas teriam de representar 

pelo menos 70% da totalidade de fogos permitidos pelos terrenos urbanizados em 

cada ano138. Restariam assim no máximo lotes destinados a 30% de fogos, para 

habitações de renda livre, ou seja de caracter não social. 

Este modelo conjugado com as restrições e definições aplicadas ás categoria 

constantes no decreto, limitava o processo especulativo, garantido condições muito 

favoráveis ás entidades e organismos interessados na aquisição de lotes, tornando os 

                                            
134 Decreto-Lei n.º 42454, D.R. n.º188, Série I de 1959-8-18, § 1.º do Artigo 2.º. 
135 Idem, 1do Artigo 6.º. 
136 Idem, § 1.º do Artigo 2.º. 
137 Idem, 2 do Artigo 6.º. 
138 Idem, § 1.º do Artigo 3.º. 
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Olivais Norte num empreendimento onde foi “[…]afastada a especulação […]” e foi 

possível “[…]concretizar um empreendimento no qual a incidência do custo dos 

terreno dentro do orçamento geral era particularmente baixa.” (Almeida, 1964, p. 12). 

3.2.5. AS CATEGORIAS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 42454, pelo qual o plano de Olivais Norte se regia, 

eram definidas quatro categorias de habitação, I, II, III e IV, (sendo adicionada mais 

tarde a categoria HR139 destinada a acções de realojamento) em função do custo 

máximo dos terrenos urbanizados com relação ao preço total das habitações140. 

Assim para a categoria I (mais baixa) deveriam ser constituídos lotes que permitissem 

a construção de 40% do total de fogos anual, para a categoria II 30%, categoria III 

20% e categoria IV apenas 10%. De referir igualmente que o Decreto apenas permitia 

a venda de lotes às cooperativas de habitação e indústria de construção civil onde se 

encontrassem previstas as categorias II, III e IV, reservando para as entidades 

públicas e semi-públicas a categoria I141. Verifica-se assim claramente o espirito social 

que norteava a legislação assim como a importância dada à miscigenação social.  

Como referido, as várias categorias encontravam-se definidas pelas percentagens 

para o custo máximo dos terrenos urbanizados em relação ao preço total das 

habitações, ou seja, mediante a definição do preço total do empreendimento, era 

possível aferir o custo máximo por fogo mediante a respectiva categoria, obvio 

condicionante das opções construtivas, áreas de construção e outras limitações 

quantitativas e qualitativas.  

 

 

                                            
139 A categoria HR (realojamento) destinava-se à eliminação da quota-parte do deficit habitacional das 
famílias sem alojamento (ou alojadas em habitações inaceitáveis) e com rendimentos inferiores ao mínimo 
vital; a categoria I, era prevista para as famílias com condições mínimas de subsistência; a categoria II 
dava resposta ao mínimo funcional capaz de resistir à evolução das necessidades; a categoria III 
correspondia ao limite superior das habitações sociais. A última categoria destinava-se já a uma 
população de nível socioeconómico e profissional mais elevado e era incluída nos programas 
habitacionais, justificada apenas como medida de compensação dos deficitários investimentos nas 
categorias HR e I. Refira-se que a categoria III situava-se ligeiramente acima das áreas mínimas 
internacionais definidas e fixadas em 1957, pela União Internacional da Habitação e do Urbanismo (UIOF) 
e pela Federação Internacional da Habitação e do Urbanismo (FIHU) designadas por 'Normas de Colónia'. 
(Heitor, 2004). 
140 Ver quadro da p. 64. 
141 Decreto-Lei n.º 42454, D.R. n.º188, Série I de 1959-8-18, Artigo 4.º. 
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3.2.6. ORIENTAÇÃO GERAL DO PLANO 

Os Olivais Norte, constituem um ensaio à escala reduzida (40ha) da operação mais 

vasta que lhe sucederá a Sul (187ha)142, denotando uma expressão urbana moderna e 

internacional, concretizada num conjunto urbano pensado de raiz no espirito da Carta 

de Atenas. 

No seu conjunto o plano de Olivais Norte inicial, aprovado em 18 de Março de 1960 

(Lisboa, S.d.a, p. 3), era composto por 1565 fogos: 

Categoria Renda Mensal N.º de Fogos 
I 200$00 a 300$00 604 

II 400$00 a 600$00 753 

III 700$00 a 900$00 128 

IV Até 1500$00 80 

Total:  1565 

Quadro 2 - Fogos por categoria previstos para a célula A dos Olivais Norte. 
(Lisboa, s.d., p. 3). 

A distribuição de terrenos destinados à construção de habitações, às entidades 

beneficiárias (4 públicas143, e 1 semi-publica144) do Decreto-Lei n.º 42454 e à Camara 

Municipal foi a seguinte: 

Instituições 

N.º de fogos 
Por categoria 

Total 
I II III IV 

Federação de Caixas de 
Previdência 

56 216 32 - 304 

Caixa Geral de Depósitos 139 189 - 20 348 

Cofre de Previdência do 
Ministério das Finanças 

17 45 32 - 94 

Serviços Socais das Forças 
Armadas 

35 79 64 20 198 

Fundação Cardeal Cerejeira 156 - - - 156 

Totais para as instituições 
beneficiárias 

403 529 128 40 1100 

Câmara - Realojamento 201 96 - - 297 

Câmara – Hasta pública - 128 - 40 168 

Totais para a Câmara 201 224 - 40 465 

Total Global 604 753 128 80 1565 

  Quadro 3 - Distribuição de fogos pelas entidades promotoras. (Lisboa, s.d., p. 3). 

                                            
142 Área total 186.66ha (Lisboa, 1967, p. 45). 
143 Federação das Caixas de Previdência, Caixa Geral de Depósitos, Cofre de Previdência do Ministério 
das Finanças, Serviços Sociais das Forças Armadas, Camara Municipal de Lisboa.  
144 Fundação Cardeal Cerejeira. 
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Além deste número de fogos, encontram-se incluídos na mesma zona 152 casas 

económicas edificadas pelo Ministério das Obras Públicas, pelo que no seu total o 

número previsto inicialmente para os Olivais Norte era de 1717 fogos. 

Encontrava-se igualmente previstas uma escola primária, uma escola pré-primária, 

uma escola técnica, um centro cívico-comercial (com anfiteatro polivalente, biblioteca, 

café-restaurante, lojas e escritórios) e duas garagens colectivas, sendo instalada numa 

delas uma estação de serviço. 

Seria revisto no início da década de 60 e elevando o valor do número total de fogos, 

para um total final de 2315 fogos com uma população de cerca de 9620 habitantes, e 

uma densidade de 230 hab./ha, com a seguinte distribuição:  

Categoria N.º fogos 
Tipologias 

T1 T2 T3 T4 

I 907 18 469 420 - 

II 754 49 417 216 72 

III 230 - - 166 64 

IV 72 - - 32 40 

HR 200 45 65 90 - 

MOP 152 - - - - 

Total: 2315 112 951 924 176 

Quadro 4 - Distribuição de fogos pelas tipologias e categorias. (Lisboa, 1967, 
p.33); (GTH-Boletim, 1971, p. 198). 

Para tal foram projectados cerca de dez tipos diferentes de edifícios de habitação de 4 

a 12 pisos, recorrendo às tipologias arquitectónicas de bloco, banda e torre, 

responsabilidade de várias equipes de projectistas, o que se traduziu no envolvimento 

de dezenas de arquitectos nesta missão. 

No quadro seguinte145 é possível identificar para as várias categorias a sua subdivisão 

em tipologias, onde as categorias I e II apresentam a maior subdivisão com quatro 

modelos diferentes cada. 

 

                                            
145 O quadro apresenta um total de 1889 fogos, pelo que se julga tratar, de um momento intermédio (o 
plano sofreu várias actualizações) na implementação do plano uma vez que não coincide nem com o valor 
inicial previsto nem com o valor final apurado, no entanto são explícitas as várias tipologias que deram 
origem aos projectos a executar. 
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Designação Categoria da 
habitação 

Número de 
pisos 

Composição de uma unidade de 
construção Total de 

fogos 
T1 T2 T3 T4 Soma 

I A I 4P - 8 8 - 16  

    98 105   203 

I A I 4P+1 - 10 9 - 19  

I B I 4P - 8 8 - 16  

    90 85   175 

I C I 4P+1 2 4 4 - 10  

   18 36 36   90 

I D I 4P - 4 4 - 8  

    168 168   336 

Categoria I   18 392 394   804 

II A II 4P - 4 4 - 8  

    96 96   192 

II B II 4P - 15  - 15  

    225    225 

II C II 8P 8 16 8 - 32  

   48 96 48   192 

II D II 4P - - 20 20 40  

     72 72  144 

Categoria II   48 417 216 72  753 

III A III 8P+L - - 16 16 32  

     64 64  128 

Categoria III     64 64  128 

IV A IV IOP - - - 20 20  

      40  40 

I V IV  - - - - 12* 12 

Categoria IV      40  52 

Totais   66 809 674 176  1737 

I II CE I       64 

 II       34 

III IV CE III       36 

 IV       18 

Totais        152 

TOTAL DA CÉLULA 1889 

  Quadro 5 - Tipológico das Habitações em Olivais-Norte célula A. (Paula, 1964, p. 10). 

Assim e tendo por base o princípio da independência dos blocos de habitação face à 

estrutura viária, esta tomou como ponto de referência, os vários nós de ligação 

centrados nas pré-existências de maior significado, como os equipamentos colectivos 

existentes no Bairro da Encarnação a Sudeste (os dois mercados) e nos limites da 

intervenção com a Av. Dr. Alfredo Bensaúde a Noroeste. A rede de circulação percorre 

o interior da malha estabelecendo apenas três pontos de penetração relativamente ás 

vias de circulação envolventes. 
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Quer os arruamentos principais, secundários, viários ou pedonais foram estabelecidos 

de acordo com as seguintes premissas: 

Arruamentos principais de ligação às grandes artérias, dispostos de forma a orientar as 
penetrações; 

Arruamentos de serviço local traçados de forma a facilmente darem acesso a todos os 
pontos da célula, mas sem a possibilidade de por eles se estabelecerem curto-circuitos, 
desviando a circulação dos arruamentos principais; 

Arruamentos para peões traçados com a preocupação de reduzir as distâncias a 
percorrer a pé e de facilitar o estabelecimento da rede de esgotos; 

Serventias dos blocos habitacionais estabelecidas de forma a permitir o rápido e fácil 
acesso às habitações, a eventual passagem das viaturas dos serviços de recolha dos 
lixos, bombeiros, ambulâncias, etc., e ainda, nos casos em que a distância aos 
arruamentos e o tipo de habitação o aconselhar, o estacionamento dos veículos dos 
moradores; 

Estacionamento ao longo dos arruamentos nas zonas de moradias unifamiliares 
geminadas, zonas comerciais ou de artesanato, e outros locais onde as necessidades 
o aconselhem. (Lisboa, 1967,p. 33). 

As instalações de interesse colectivo foram localizadas de maneira a servirem 

comodamente toda a malha e serem facilmente acessíveis do exterior da unidade, 

tendo por base a rapidez e a facilidade de acesso de qualquer ponto da célula a que 

se destinavam, chegando até ao ponto de relativamente ao centro comercial e grupos 

escolares definir uma distância máxima de 250m, além de alertar para que no caso 

dos grupos escolares, estes deveriam ser localizados de modo a que no seu acesso 

deveria ser evitado o atravessamento de qualquer arruamento de maior circulação.  

No Anexo B, encontram-se peças desenhadas, referentes a várias fases dos projectos 

elaborados pelo GEU, para a célula A dos Olivais Norte, que constam do Arquivo 

Municipal de Lisboa, Núcleo do Arco do Cego sob o Código de Referência: 

PT\AMLSB\CMLSB\UROB-PU\10\313\02, \04 e \11. 
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Ilustração 49 - Planta Geral de Olivais Norte - Célula A - Zonamento, localização de tipologias e equipamentos. (Paula, 1964, p. 7-8). 
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3.2.7. DESCRIÇÃO GERAL DO PLANO 

As rasantes dos arruamentos foram estudadas tendo em vista uma boa adaptação à 

topografia existente de modo diminuir tanto quanto possível a movimentação de terra, 

permitindo simultaneamente estabelecer uma transição para os terrenos marginais de 

modo a assegurar boas condições de implantação às construções vizinhas. 

Este objectivo conduziu ao estudo da regularização geral da área de intervenção, 

interessando não só à rede viária como ás áreas destinadas ás edificações e espaços 

verdes. 

A localização dos edifícios destinados a habitação, teve como já enumerei em pontos 

anteriores a preocupação duma exposição solar privilegiada, miscigenação social e o 

equilíbrio social da célula, potenciar os espaços verdes como logradouro colectivo, 

adaptabilidade ás condições topográficas, separação entre o peão e a “máquina”, 

assim como estabelecer uma transição gradual entre as várias tipologias existentes na 

célula e com as pré-existências exteriores. 

Os edifícios correspondem basicamente às tipologias de banda e torre, com fachadas 

orientadas maioritariamente a Nascente e a Poente, dentro do mais puro espirito da 

Carta de Atenas, implantados nos miolos criados pela principal via de distribuição que 

percorre o interior de toda a célula, onde os de menor volumetria intercalavam ou 

acompanhavam os blocos paralelos, enquanto as torres de maior volumetria eram 

implantadas livremente em plano aberto. 

As edificações de caracter colectivo de maior dimensão correspondentes às categorias 

III e IV, por razoes de ordem topográfica e resultantes de condicionamentos de ordem 

local e de critérios de transição foram localizadas nas zonas centrais, sendo as 

restantes categorias I e II implantadas na sua envolvente de modo a proporcionar 

condições de transição com o edificado existente, excepto as torres de Nuno Teotónio 

Perira que sendo da categoria II têm uma implantação livre no plano. 

3.2.8. ESPAÇOS VERDES 

Como referido, todo o espaço verde previsto comportar-se como logradouro colectivo 

da população. 
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Os maciços de arvoredo (mata) formando sebes, cortinas ou galerias, distribuir-se-iam 

em harmonia com a ecologia e com a função que desempenhavam. 

Previa-se em primeiro lugar que os conjuntos habitacionais fossem separados das 

principais vias de penetração e das circulações limítrofes por cortinas e galerias. Por 

outro lado, um segundo sistema seria previsto, constituído por uma série de sebes 

perpendiculares à direcção dos ventos do quadrante Norte, dominantes durante todo o 

ano e que caracterizam o clima do local, conseguindo-se desta maneira uma 

protecção aos blocos habitacionais, aliás já “na Memória Descritiva do Estudo-Base 

dos Olivais se faz referência à necessidade de utilizar cortinas de arvoredo e sebes 

para dificultar os ventos frios dominantes.” (Almeida, 1967, p. 12). 

Previa-se igualmente o recurso a bastantes perenifólias de modo a ocultar em 

pormenor a zona industrial e o cemitério. 

As oliveiras centenárias que ai existiam e que dão nome ao lugar eram consideradas 

elementos excelentes não só pelo porte, perfil, idade, como pela referência que dão ao 

lugar, permitindo a valorização de todo o espaço verde, pelo que se previa a sua 

manutenção ou transplantação em caso de necessidade. 

No entanto função das obras de urbanização, todo o coberto vegetal e oliveiras ai 

existentes foram arrancadas, pelo que no início da ocupação dos edifícios 

habitacionais, o conjunto apresentava um aspecto árido, e só com o plano paisagístico 

orientado pelo Eng.º Ponce Dentinho (que não chegou a ser cumprido como fora 

previsto) muitas outras árvores foram plantadas, como choupos por exemplo, que 

tinham a vantagem de atingir grandes dimensões rapidamente.  

3.2.9. EDIFICAÇÕES DE INTERESSE GERAL 

Os grupos escolares foram previstos tendo em atenção a percentagem de população 

da célula que os deveria frequentar. Assim e fundamentado em dados estatísticos, era 

estimado que a instrução primária absorveria “10% da população e educação pré-

primária 4%”. (Paula, 1964, p. 11). 

O centro cívico, recreativo e comercial geral, seria o centro de atracção dos habitantes 

de toda a unidade, nele estariam instalados os serviços necessários à vida no novo 

bairro, uma casa de espectáculos, cafés, restaurantes e outros estabelecimentos 
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comerciais adaptados às necessidades de toda a população. Constituído num 

conjunto de modo a limitar um espaço livre público só acessível por arruamentos de 

peões e devidamente arborizado. Neste conjunto encontrava-se igualmente prevista a 

construção de dois blocos de edifícios onde se poderiam instalar as profissões liberais, 

escritórios comerciais e industriais e actividades afins. 

        
Ilustração 50 - Planta da escola primária a instalar em Olivais 
Norte. (Lisboa, 1967, p. 41). 

Ilustração 51 - Planta do centro cívico a instalar em Olivais 
Norte. (Paula, 1964, p. 28). 

 

Amplos parques de estacionamento garantiriam a possibilidade de cómoda utilização 

deste agrupamento quer pelos veículos próprios dos utilizadores, quer pelos 

transportes públicos uma vez que se se encontrava localizado em local de 

acessibilidade privilegiada. 

3.2.10. AS TIPOLOGIAS 

Para a categoria I foram definidas quatro tipologias, IA, IA+IB, IC e ID, de quatro e 

cinco pisos, distribuídas nas zonas periféricas da malha, sendo as tipologias IA e 

IA+IB constituídas por edifícios em torre implantadas livremente no terreno (função da 

melhor exposição solar), enquanto as tipologias IC e ID constituídas por edifícios em 

banda encontram-se implantadas ao longo dos arruamentos contíguos embora sem a 

tradicional marcação de frente de rua (com orientações nascente-poente). 

As tipologias IA e IA+IB do Arq. João Esteves caracterizadas pela sua forma em Y são 

constituídas por quatro fogos por piso, sendo o acesso efectuado por uma única 

escada exterior, núcleo central do edifício. Destinam-se ás classes sociais mais 

modestas, de rendas mais acessíveis, pelo que as suas fachadas não apresentam um 

tratamento muito elaborado, com arestas puras e ausência de reentrâncias ou 
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balanços marcantes, onde são identificadas as estruturas horizontais (lajes). 

Apresentam ainda simetria em toda a sua concepção. 

As tipologias IC e ID, são edifícios em banda de cinco e quatro pisos respectivamente, 

assumindo-se a banda como modelo dominante sobre todas as restantes (57%). É 

neste contexto que se inserem as propostas de João Braula Reis e João Matoso para 

a tipologia IC e ID destinadas a habitações de categoria I, revelando um diferente valor 

de contextualização, adoptando o sistema de acesso às habitações esquerdo-direito e 

evocando as “experiências neo-realistas italianas no tratamento texturado do tijolo à 

vista e na composição da fachada com consolas avançadas de varandas no momento 

de recuo dos panos de tijolo.” (Tostões, 1997, p. 77) 

Para a categoria II foram igualmente definidas quatro tipologias, IIA, IIB, IIC e IID, de 

quatro pisos em banda para as tipologias IIA, IIB, e IID e oito pisos em torre para IIC, 

distribuídas maioritariamente nas zonas periféricas da malha, implantadas 

maioritariamente de um modo livre no terreno (função da melhor exposição solar). 

A tipologia IIA de Nuno Teotónio Pereira e António Freitas146, e a IIB de Pedro Cid e 

Fernando Torres147, ambas bandas de quatro pisos, recorrem ao tradicional esquema 

de acessos esquerdo-direito, no entanto apresentam abordagens quer interiores quer 

exteriores diferenciadas, enquanto na tipologia IIA, se faz uso de uma dinâmica 

proporcionada pela inclinação diversa dos panos de fachada, reentrâncias e balaços 

das varandas, na tipologia IIB a linguagem usada é depurada, trata-se de um edifício 

                                            
146 António Pinto de Freitas (1925-). Arquitecto, participou no Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa, 
com Nuno Teotónio Pereira e Francisco Silva Dias (Zona 4 - Estremadura). Obras Principais: Edifício da 
habitação colectiva sito na Rua General Silva Feire, n.º55 e 55A (Olivais Norte) com Nuno Teotónio 
Pereira e Nuno Portas (Prémio Valmor 1967). Membro Honorário da AO desde 2003. (AO, 2011a). 
147 Fernando Torres (Envedos, Beira Baixa 1922-). Frequentou o curso de Engenharia da Faculdade de 
Ciências entre 1941 e 1945, transitando em 1946 para a EBAP, onde conclui Arquitectura em 1952. 
Integrou a equipa do Algarve, juntamente com Artur Pires Martins e Celestino de Castro, do Inquérito à 
Arquitectura Regional Portuguesa. Até 1957 colabora em diversos ateliers, ano em que ingressa na 
Direcção-Geral de Aeronáutica Civil, iniciando no mesmo ano a actividade de profissional liberal. Em 1964 
parte para Agadir (Marrocos) para ocupar o cargo de director dos Serviços de Urbanismo e Arquitectura 
no Haut Commissariat à la Reconstruction d’Agadir, onde desenvolverá o plano do urbanista francês 
Pierre Mas para a reconstrução da cidade, destruída por um sismo em 1960. De regresso a Portugal, 
1968, retoma a actividade de profissional liberal. Colaborou, entre outros, com os arquitectos Pedro Cid, 
Cândido Palma de Melo, Artur Pires Martins, Ricardo Hartmann e José Aboim Inglês Cid. 
Obras Principais: Conjunto habitacional (Porto Santo, Madeira, 1960); Bloco de Habitação (Olivais Norte, 
Lisboa, 1963, com pedro Cid); bloco de Habitação (Olivais Sul, Lisboa, 1964); Plano Geral de 
Urbanização de Campo Maior (1969); Edifício da Caixa Geral de Depósitos (Rua Castilho, Lisboa, 
1970);.Centro Administrativo e Serviços (Quinta do Lago, Algarve, 1972); Equipamento Social (CM 
Albufeira, 1983); Cemitério Municipal (Albufeira, 1987); Cemitério Municipal (Aiana, Sesimbra, 1988; 
Pavilhão Desportivo (Albufeira, 1990). (Becker, Tostões e Wang, 1997, p. 346-347). 
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paralelepipédico, claramente modular e racional onde se faz uso de novas utilizações 

como a ligação da cozinha com a sala.148 

No que diz respeito às tipologias IIC, IID, e IIIA serão objecto de casos de estudo nos 

pontos seguintes. 

A tipologia IV A de Abel Manta, para a categoria mais elevada é constituída por uma 

torre com doze pisos com quatro fogos por piso, implantada na zona central da malha 

junto ao centro cívico, que parecem retomar a experiencia deste autor na Av. Infante 

Santo, com um embasamento elevado em relação ao arruamento de onde partem 

pilotis de sustentação dos pisos habitacionais superiores, onde se constrói no entanto 

uma linguagem mais depurada, de que é exemplo a afirmação modular das zonas de 

varanda. 

Praticamente todos os edifício projectados apresentam coberturas planas ou pelo 

menos pouco inclinadas, surgindo em alguns deles, pela primeira vez, os estendais de 

roupa exteriores, ocultados por elementos em fibrocimento ou madeira. 

Dando cumprimento a uma disposição municipal, a qual era extensiva aos prédios de 

iniciativa privada, os edifícios deveriam conter intervenção de artistas plásticos, o que 

confere aos Olivais Norte uma dimensão intemporal da valia artística da época, da 

autoria de jovens pintores e escultores que mais tarde veriam o seu valor consagrado. 

Em 1964, quando são concluídos os últimos edifícios dos Olivais Norte, a operação 

era aclamada pela revista Arquitectura como sendo “a primeira realização em Lisboa 

dum plano habitacional de envergadura concebido em moldes verdadeiramente 

modernos”, (Almeida, 1964, p.12). Com o desaparecimento da rua tradicional, no seu 

lugar surge uma rede de circulação que demarca o trafego automóvel dos percursos 

pedonais que se desenham pelo espaço livre fluido e ajardinado, resultante da 

implantação livre e isolada dos blocos habitacionais, que já não formam volumes 

contíguos com os arruamentos. 

Com a aplicação e o desenvolvimento das premissas do Movimento Moderno, a 
habitação colectiva recupera uma nova dignidade, começando a ser pensada já não só 
como objecto único, mas como peça repetível em função de valores urbanos, e são 
precisamente os novos bairros que lançarão uma imagem, mais contemporânea 
civilizada e mais internacionalmente urbana. (tostões, 1997, p. 71).  

                                            
148 Invocando as experiências italianas da INA-Casa 
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3.2.10.1. TIPOLOGIA IA 

 
Ilustração 52 - Planta da Tipologia IA de João Esteves em Olivais Norte. (Lisboa, 1967, p. 34). 

 
Arquitectos: João B. V. Esteves 
Eng.º Civil: Vasco Gonçalves 
Construtor: Eng.º Antunes Ferreira 

Edifício de 4 pisos c/ 16 fogos: 8 fogos - Tipo 2 8 fogos - Tipo 3 - 

Áreas 

Bruta: 50,17 m² 80,11 m² - - 
Total líquida: 47,92 m² 61,36 m² - - 

Útil líquida: 45,06 m² 59,59 m² - - 
Habitável: 34,60 m² 46,77 m² - - 

Não encerrada: - - - - - - 

Custos Total edif. adjudicado: 1.082.000 $ 00 
Médio do fogo: n.d.  

Quadro 6 - Ficha Técnica da Tipologia IA de João Esteves em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 18). 

 

 
  Ilustração 53 - Fotografia da Tipologia IA de João Esteves em Olivais Norte. (Paula, 1964, p.18). 
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3.2.10.2. TIPOLOGIA IB + IA 

 
Ilustração 54 - Planta da Tipologia IB+IA de João Esteves em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 19). 

 
Arquitectos: João B. V. Esteves 
Eng.º Civil: Vasco Gonçalves 
Construtor: Eng.º Antunes Ferreira 

Edifício de 4 pisos c/ 16 fogos: 8 fogos - Tipo 2 8 fogos - Tipo 3 - 

Áreas 

Bruta: 50,17 m² 80,11 m² - - 
Total líquida: 47,92 m² 61,36 m² - - 

Útil líquida: 45,06 m² 59,59 m² - - 
Habitável: 34,60 m² 46,77 m² - - 

Não encerrada: - - - - - - 

Custos Total edif. adjudicado: n.d.   
Médio do fogo: 65.500 $ 00 

Quadro 7 - Ficha Técnica da Tipologia IB + IA de João Esteves em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 19). 

 

 
 Ilustração 55 - Fotografia da Tipologia IB+IA de João Esteves em Olivais Norte. (Lisboa, 1967, p. 34). 
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3.2.10.3. TIPOLOGIA IC 

 
Ilustração 56 - Planta da Tipologia IC de Braula Reis e João Matoso em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 20). 

 
Arquitectos: João Braula Reis e João Matoso 
Eng.º Civil: F. Duarte Silva 
Construtor: Sociedade de Construções Lopes e Irmão 

Edifício de 4 pisos c/ 8 fogos: 4 fogos - Tipo 2 4 fogos - Tipo 3 - 

Áreas 

Bruta: 68.16 m² 77.59 m² - - 
Total líquida: 41.63 m² 49.69 m² - - 

Útil líquida: 40.35 m² 48.68 m² - - 
Habitável: 33.75 m² 42.08 m² - - 

Não encerrada: 4.71 m² 4.71 m² - - 

Custos Total edif. adjudicado: 10.435.700 $ 00 
Médio do fogo: 50.000 $ 00 

Quadro 8 - Ficha Técnica da Tipologia IC de Braula Rei e João Matoso em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 20). 

 

 
Ilustração 57 - Fotografia da Tipologia IC de Braula Reis e João 
Matoso em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 20). 
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3.2.10.4. TIPOLOGIA ID 

 
Ilustração 58 - Planta da Tipologia ID de Braula Reis e João Matoso em Olivais Norte. (Lisboa, 1967, p.35). 

 
Arquitectos: Braula Reis e João Matoso 
Eng.º Civil: F. Duarte Silva 
Construtor: n.d. 

Edifício de 4 pisos c/ 8 fogos: 4 fogos - Tipo 2 4 fogos - Tipo 3 - 

Áreas 

Área coberta p/ pav.: - - - - 143.50 m² 
Área coberta total: - - - - 574.00 m² 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

Custos Orça. da construção: 308.183 $ 30 
Médio do fogo: 45.286 $ 00 

Quadro 9 - Ficha Técnica da Tipologia ID de Braula Rei e João Matoso em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 26). 

 

 
Ilustração 59 - Fotografia da Tipologia ID de Braula Reis e João Matoso em Olivais Norte. (Lisboa, 1967, p. 35). 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  150 

3.2.10.5. TIPOLOGIA IIA 

 
Ilustração 60 - Planta da Tipologia IIA de Nuno Teotónio Pereira e António Freitas em Olivais Norte. (Lisboa, 
1967, p. 37). 

 
Arquitectos: Nuno Teotónio Pereira e António Freitas 
Eng.º Civil: Ruy José Gomes 
Construtor: Empresa de Construções Lopes e Irmão 

Edifício de 4 pisos c/ 8 fogos: 4 fogos - Tipo 2 4 fogos - Tipo 3 - 

Áreas 

Bruta: 75.88 m² 90.31 m² - - 
Total líquida: 57.87 m² 68.89 m² - - 

Útil líquida: 56.10 m² 60.84 m² - - 
Habitável: 49.00 m² 53.54 m² - - 

Não encerrada: 9.35 m² 8.45 m² - - 

Custos Total edif. adjudicado: 10.435.700 $ 00 
Médio do fogo: 87.000 $ 00 

Quadro 10 - Ficha Técnica da Tipologia IIA de Nuno Teotónio Pereira e António Freitas em Olivais Norte. (Paula, 
1964, p. 21). 

 

 
Ilustração 61 - Fotografia da Tipologia IIA de Nuno Teotónio Pereira e António Freitas em Olivais Norte. 
(Lisboa,1967, p. 37). 
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3.2.10.6. TIPOLOGIA IIB 

 
Ilustração 62 - Planta da Tipologia IIB de Pedro Cid e Fernando Torres em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 22). 

 
Arquitectos: Pedro Cid e Fernando Torres 
Eng.º Civil: n.d. 
Construtor: n.d. 

Edifício de 4 pisos c/ 15 fogos: 15 fogos - Tipo 2 - - 

Áreas 

Área coberta p/ pav.: - - - - 270.25 m² 
Área coberta total: - - - - 1 081.00 m² 

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

Custos Total edif. adjudicado:  816.131 $ 30 
Médio do fogo: 67.658 $ 00 

Quadro 11 - Ficha Técnica da Tipologia IIB de Pedro Cid e Fernando Torres em Olivais Norte. (Paula, 1964,       
p. 22). 

 

 
Ilustração 63 - Fotografia da Tipologia IIB de Pedro Cid e Fernando Torres em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 22). 
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3.2.10.7. TIPOLOGIA IIC 

 
Ilustração 64 - Planta da Tipologia IIC de Nuno Teotónio Pereira, António Freitas e Nuno Portas em Olivais 
Norte. (Lisboa, 1967, p. 37). 

 
Arquitectos: Nuno Teotónio Pereira, António Freitas e Nuno Portas 
Eng.º Civil: Ruy José Gomes 
Construtor: João Cândido da Silva Júnior 

Edifício de 8 pisos c/ 32 fogos: 8 fogos - Tipo 1 16 fogos - Tipo 2 8 fogos - Tipo 3 

Áreas 

Bruta: 59.29 m² 81.19 m² 103.55 m² 
Total líquida: 38.50 m² 58.55 m² 77.22 m² 

Útil líquida: 34.00 m² 53.00 m² 73.40 m² 
Habitável: 28.00 m² 43.40 m² 57.20 m² 

Não encerrada: 4.04 m² 4.04 m² 4.16 m² 

Custos Total edif. adjudicado: 2.869.500 $ 00 
Médio do fogo: 83.000 $ 00 

Quadro 12- Ficha Técnica da Tipologia IIC de Nuno Teotónio Pereira, António Freitas e Nuno Portas em Olivais 
Norte. (Paula, 1964, p. 23). 

 

 
Ilustração 65 - Fotografia da Tipologia IIC de Nuno Teotónio 
Pereira, António Freitas e Nuno Portas em Olivais Norte. (Lisboa, 
1967, p. 36). 
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3.2.10.8. TIPOLOGIA IID 

 
Ilustração 66 - Planta da Tipologia IID de Pedro Cid e Fernando Torres em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 24). 

 
Arquitectos: Pedro Cid e Fernando Torres 
Eng.º Civil: António Gonçalves 
Construtor: António Pereira Campos 

Edifício de 4 pisos c/ 40 fogos: 20 fogos - Tipo 3 20 fogos - Tipo 4 - 

Áreas 

Bruta: 105.28 m² 107.83 m² - - 
Total líquida: 79.43 m² 88.06 m² - - 

Útil líquida: 71.24 m² 77.51 m² - - 
Habitável: 55.17 m² 61.44 m² - - 

Não encerrada: 6.12 m² 6.12 m² - - 

Custos Total edif. adjudicado: 5.389.235 $ 00 
Médio do fogo: 134.000 $ 00 

Quadro 13 - Ficha Técnica da Tipologia IID de Pedro Cid e Fernando Torres em Olivais Norte. (Paula, 1964,      
p. 24). 

 

 
Ilustração 67 - Fotografia da Tipologia IID de Pedro Cid e Fernando Torres em Olivais Norte. (Paula, 1964,          
p. 24). 
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3.2.10.9. TIPOLOGIA IIIA 

 
Ilustração 68 - Planta da Tipologia IIIA de Pires Martins e Palma de Melo em Olivais Norte. (Lisboa, 1967, p. 38). 

 
Arquitectos: Nuno Teotónio Pereira e António Freitas 
Eng.º Civil: Ruy José Gomes 
Construtor: Empresa de Construções Lopes e Irmão 

Edifício de 4 pisos c/ 8 fogos: 4 fogos - Tipo 2 4 fogos - Tipo 3 - 

Áreas 

Bruta: 75.88 m² 90.31 m² - - 
Total líquida: 57.87 m² 68.89 m² - - 

Útil líquida: 56.10 m² 60.84 m² - - 
Habitável: 49.00 m² 53.54 m² - - 

Não encerrada: 9.35 m² 8.45 m² - - 

Custos Total edif. adjudicado: 10.435.700 $ 00 
Médio do fogo: 87.000 $ 00 

Quadro 14 - Ficha Técnica da Tipologia IIIA de Pires Martins e Palma de Melo em Olivais Norte. (Paula, 1964,    
p. 25). 

 

 
Ilustração 69 - Fotografia da Tipologia IIIA de Pires Martins e Palma de Melo em Olivais Norte. (Paula, 1966,       
p. 9). 
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3.2.10.10. TIPOLOGIA IVA 

 
Ilustração 70 - Planta da Tipologia IVA de Abel Manta em Olivais Norte. (Lisboa, 1967, p. 39). 

 
Arquitectos: Abel Manta 
Eng.º Civil: Tito Nuno Tavares 
Construtor: Pires Fernandes, Irmãos, Lda 

Edifício de 12 pisos c/ 20 fogos: 20 fogos - Tipo 4 - - 

Áreas 

Bruta: - - - - 227.21 m² 
Total útil: - - - - 161.69 m² 

Útil líquida: - - - - 150.66 m² 
Habitável: - - - - 103.75 m² 

Não encerrada: - - - - 28.47 m² 

Custos Total edif. adjudicado: 6.993.900 $ 00 
Médio do fogo: -  

Quadro 15 - Ficha Técnica da Tipologia IVA de Abel Manta em Olivais Norte. (Paula, 1964, p. 26). 

 

 
Ilustração 71 - Fotografia da Tipologia IVA de Abel Manta em Olivais Norte. (Lisboa, 1967, p. 39). 
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3.3. CASOS DE ESTUDO 

Nos casos de estudo será feita uma análise estruturada do edifício, que incidirá sobe o 

seu conceito, programa e características, procurando fazer uma interpretação geral do 

edifício enquanto proposta urbana de cariz social, inserida numa nova proposta 

urbanística que foi o projecto de Olivais Norte. 

3.3.1. EDIFÍCIO HABITACIONAL EM BANDA, EM OLIVAIS NORTE, 4 PISOS, 
(1962) - PEDRO CID / FERNANDO TORRES  

Este projecto de Pedro Cid e Fernando Torres, encontra-se datado de Maio de 1960, 

tendo a sua construção sido concluída em 1962, existindo nos Olivais Norte quatro 

bandas destes autores, destinadas à categoria II, e definidas no plano como edifícios 

da tipologia IID. 

 
Ilustração 72 - Localização das Tipologias IID de Pedro Cid e Fernando Torres. (Lisboa, 1967, p. 31). 

Estas tipologias ao contrário de outras, encontra-se localizada na zona mais a Norte 

do plano, com relativa proximidade entre si, junto a arruamentos secundários criados 

com a clara intensão de separar as circulações principais dos acessos aos edifícios. 

Embora em alguns casos a implantação destes blocos habitacionais apresente 

paralelismo com os arruamentos principais, o seu afastamento, função não só dos 

arruamentos secundários, como dos espaços verdes previstos nos interstícios 
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proporcionados por esse afastamento, quebram o conceito tradicional de edifícios em 

frente de rua. 

Aos quais Ricardo Zúquete (2000, p. 115), se refere como redesenhando: 

[…] os edifício de Alvalade em frente de rua, com a inovadora tipologia edificatória com 
galeria de acessos, deixando ao desenho a dimensão correcta e técnico, para que a 
modernidade partisse de seu uso e de forma espontânea, por oposição à proposta 
explicita e impositiva, como já Adolf Loss sugerira. 

Cada um dos edifícios é constituído por dois volumes com 16 e 24 fogos cada, ligados 

por uma escada exterior na separação desses dois volumes, pelo que, este modelo de 

edifício apresenta condições adequadas para a sua adaptação à topografia, sendo no 

caso em estudo usada essa mesma qualidade para vencer os desníveis existentes no 

arruamento que margina as construções.  

Os dois volumes do edifício encontram-se igualmente deslocados entre si, pelo que, 

esse deslocamento, a inserção da escada exterior entre volumes e cota diferenciada 

em que se encontram implantados cada um dos volumes, permite criar não só uma 

dinâmica assinalável como condições de permeabilidade que não são usuais quando 

se recorre a tipologia de edifícios em banda. 

 
Ilustração 73 - Fotografias da banda de habitação colectiva sito na Rua Alferes Barrilaro n.º11 em Olivais Norte (Lisboa, 1967, p. 32). 
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Ana Tostões, refere-se a este projecto como exemplo de grande pureza de desenho 

onde se propõe “um sistema de dúplex mínimos, com apenas quatro pisos servidos 

por galerias elevadas que articulam uma cinética ligação entre as diversas bandas que 

acompanham os desníveis do terreno.” (1997, p. 77). 

O edifício comporta assim 40 fogos, todos em duplex, encontrando-se os T4 no1º e 2º 

pisos e os T3 no 3º e 4º pisos, tendo estes fogos acesso pela escada exterior e por 

uma galeria de distribuição que percorre ao nível do 3º piso cada um dos volumes. 

Na memória descritiva do projecto de arquitectura149 Pedro Cid e Fernando torres 

descrevem do seguinte modo o programa do edifício: 

O bloco de 4 pisos, tem um total de 40 habitações, distribuídas por dois corpos. 

Nos dois pisos inferiores desenvolvem-se as habitações de quatro quartos, que se 
apresentam como moradias em fila, com as entradas em alpendre dando directamente 
para o espaço público. 

As habitações de três quartos ocupam dois pisos superiores e são servidas por uma 
galeria exterior, que tem acesso por uma escada de dois lances, também exterior. 

As habitações desenvolvem-se em dois níveis e são formadas por: sala comum, 
entrada, cozinha e varandas, 3 ou 4 quartos e casa de banho. 

Os dois níveis estão ligados por uma escada de 1 lance, em madeira. 

[…] 

A orientação do bloco condicionou a elaboração dos esquemas, havendo maior número 
de dependências voltadas a Sul. (Cid, Torres, 1960, p. 17). 

O projecto procura apropriar-se do modelo tradicional de “moradias em fila” o qual é 

subvertido de acordo com as premissas do movimento moderno, com a construção em 

altura, condicionamento à orientação solar ou introdução de ruas “elevadas” de que a 

galeria de acessos do 3º piso são um exemplo. 

Este projecto traduz igualmente o conceito de unidade mínima estudado pelos CIAM, 

de que é exemplo o modelo produzido no CIAM II (1929) em Frankfurt sob o tema “Dei 

Wohnung für das Existenzminimum” (A unidade mínima de habitação150), onde se 

observam semelhanças óbvias das duas unidades em duplex sobrepostas e acesso à 

unidade superior por galeria exterior, como o projecto de Pedro Cid e Fernando 
                                            
149 Extractos da Memória Descritiva do Projecto de Arquitectura que consta do volume de obra n.º39394 
consultado no Arquivo Municipal de Lisboa, Núcleo Intermédio do Alto da Eira. 
150 Tradução do autor de acordo com o tema dos CIAM II. 
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Torres, que no entanto apresenta um maior desenvolvimento e valorização dos 

espaços, função do programa previsto para a tipologia em causa. 

 
Ilustração 74 - Ficha do um modelo de habitação em duplex, realizada em Frankfurt, 
apresentada no CIAM II, Frankfurt, 1929. (D’Alfonso, Samsa, 2006, p. 255). 

Apesar da sua simplicidade trata-se de um modelo singular na diversidade de 

propostas apresentadas para os Olivais Norte, onde o conceito de unidade é aliado à 

funcionalidade construtiva, de modo a obter habitações dentro dos padrões propostos 

no programa, atingindo um “nível de construção bastante elevado para edificações 

económicas” (Cid, Torres,1960, p. 17-18). 
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No essencial e tendo em consideração o enquadramento urbanístico, assim como o 

programa desta tipologia, esta proposta de Pedro Cid e Fernando Torres, reflecte os 

princípios funcionalistas do movimento moderno assim como muitos dos postulados da 

Carta de Atenas. 

3.3.1.1. AS UNIDADES HABITACIONAIS 

Os dois volumes do edifício são constituídos por dois tipos de unidades, sobrepostas e 

de repetição horizontal, diferenciadas apenas pela introdução de um quarto no tipo T4, 

que no tipo T3 dá lugar à galeria de acesso exterior. 

Assim o T4 no 1º piso é constituído por entrada, sala, cozinha, quarto e varandas, e no 

2º piso por três quartos e uma casa de banho. O T3 no 3º piso apresenta a mesma 

configuração do T4 no 1º piso onde apenas é subtraído o quarto para dar lugar à 

galeria de acesso e o 4º piso desta unidade é exactamente igual ao 2º piso da unidade 

T4151.   

A cobertura prevista em projecto é plana, sem qualquer uso acessório152. 

O acesso ás unidades inferiores é efectuado directamente pelo arruamento que 

margina a construção e ás unidades superiores pela referida galeria. Interiormente 

entre pisos o acesso é efectuada por escada de um só lanço, localizada junto à 

entrada do fogo e de chegada em zona central no piso superior. 

No que diz respeito a concepção interior, é de referir como elementos caracterizadores 

a ligação entre a sala e cozinha, (em balcão) tornando mais versáteis estes dois 

espaços, assim como as amplas varandas que servem estes dois compartimentos, 

sendo a varanda da cozinha separada da varanda da sala e definida como de serviço, 

sendo protegida por um “rotulado de lâminas de betão” (Cid, Torres, 1960, p. 17), 

ambas como claras extensões dos compartimentos interiores. 

No Anexo C, encontram-se as Memórias Descritivas e Peças Desenhadas (parciais) 

do Projecto de Arquitectura e Engenharia, referentes ao Volume de Obra n.º 39394, 

disponível no Arquivo Municipal de Lisboa, Núcleo Intermédio, sob o Código de 

Referência: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-OP/01/34495-00003, onde se encontram 

                                            
151 No projecto consultado apenas são apresentadas três plantas de conjunto, referente ao 1º Piso, 2º e 4º 
Piso e 3º Piso. 
152 Ver ponto referente ás adulterações ao projecto. 
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definidas as características dos elementos estruturais, alvenarias, redes prediais e 

pormenores construtivos a serem aplicados na execução do edifício 

3.3.1.2. PRINCÍPIOS CONSTRUTIVOS GERAIS 

Uma das particularidades destes edifícios prende-se com a sua simplicidade 

construtiva, a sua estrutura é constituída por pórticos justapostos e coincidentes com 

as paredes divisórias das unidades habitacionais e as redes prediais tem prumadas 

coincidentes piso a piso, o que proporciona elevados níveis de execução e diminuição 

de custos associados. 

É igualmente de referir a elevação do piso térreo, que não se encontra em contacto 

com o terreno permitindo a ventilação inferior, diminuíndo não só as percas térmicas 

como proporciona uma noção de “desprendimento” do bloco, que não se verifica uma 

vez que esta elevação é de reduzida dimensão e foi colmatada ao longo dos anos. 

O piso inferior de entrada nos fogos é revestido em mosaico cerâmico tipo “brick”, que 

associado aos vestíbulos de entrada recolhidos, transpõe para o piso térreo o caracter 

vazado da galeria do 3º piso. 

No que diz respeito aos materiais e revestimentos estes foram escolhidos tendo por 

base baixas despesas de manutenção, revelador da função a que se destinavam e 

aos estratos sociais que procuravam servir. Ainda assim os projectistas tinham como 

preocupação não só o conforto térmico como acústico (Cid, Torres, 1960, p. 18), 

características por vezes secundarizadas em função deste tipo de habitações.     

3.3.1.3.  ADULTERAÇÕES 

Dos caos estudados este é o que apresenta maior nível de adulterações ao projecto 

inicialmente previsto, não só em fase inicial de execução como introduzidas pelos 

utilizadores das fracções. 

A cobertura prevista em projecto era plana, no entanto alguns dos blocos apresentam 

coberturas de duas e quatro águas, adulterando significativamente o seu caracter 

depurado, introduzindo-lhes tradicionalidade, subversiva do conceito de modernidade 

subjacente a toda a intervenção. 
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Alem desta adulteração de conjunto, na grande maioria dos fogos, as varandas 

previstas para a sala e para a cozinha como prolongamento exterior dos 

compartimentos interiores, foram encerradas em alvenaria, substituído a alternância 

de cheio, vazio, por um pano de alvenaria continuo pontuado por caixas de marquises, 

descaracterizando completamente o alçado assim como o relacionamento dos 

compartimentos interiores com plano verde exterior. 

Ao contrário de outras edificações em Olivais Norte, os blocos de Pedro Cid e 

Fernando Torres apresentam um nível de adulteração de tal modo significativo que os 

descaracterizam totalmente, restando-lhes apenas a galeria de acesso horizontal, 

como elemento característico da sua génese modernista. 

3.3.2. TORRE HABITACIONAL EM OLIVAIS NORTE, 8 PISOS. (1962-1968) – 
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA, ANTÓNIO FREITAS E NUNO PORTAS 

Este projecto de Nuno Teotónio Pereira, António Freitas e Nuno Portas153, foi 

concebido nos anos de 1959 e 1960, tendo a sua construção sido realizada entre 1962 

e 1968, existindo nos Olivais Norte seis torres, destes autores, destinadas à categoria 

II, e definidas no plano como edifícios da tipologia IIC. 

 
Ilustração 75 - Localização das Tipologias IIC de Nuno Teotónio Pereira, António Freitas e Nuno Portas. (Lisboa, 1967, p. 31). 

                                            
153 Nuno Portas é apresentado nas peças escritas do projecto como colaborador. 
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A torre mais do que qualquer outra tipologia existente nos Olivais Norte permite uma 

implantação e localização livre no território, na persecução do espirito da Carta de 

Atenas que se encontrava subjacente no empreendimento em estudo e suas 

realizações, pelo que as torres de Teotónio Pereira, António Freitas e Nuno Portas154, 

são as edificações de toda a intervenção que apresentam a maior liberdade na sua 

implantação e localização, encontrando-se “misturadas” com diferentes tipologias, não 

existindo ai qualquer tipo de regra subjacente e que possa formatar esta tipologia 

quanto à sua localização, a torre é assim, e como nos refere Ricardo Zúquete: 

[…]objecto isolado num plano que cumpria os princípios da Carta de Atenas, ao 
contrário das propostas urbanas neo-realistas, que recuperavam a estrutura de cidade 
tradicional, era uma abordagem ontológica, que punha o objecto como sua própria 
referência […] (2000, p. 115). 

Importa ainda referir que apenas um ano passado da sua conclusão (1969), na 

Revista Arquitectura da ICAT (Paula, 1969, p. 172), era questionada o enquadramento 

e a “integração visual destes edifícios, referia-se que em poucos casos o seu volume 

se mostra num enquadramento satisfatório e nem sempre a sua adaptação à 

morfologia do terreno se revela correcta”. 

Esta cítica velada encontra-se no mesmo patamar de outras que internacionalmente já 

questionavam os postulados do movimento moderno, sendo uma destas correntes 

preconizada por Alison e Peter Smithson e Aldo van Eyck que no CIAM IX desafiam as 

“quatro categorias funcionalistas da Carta de Atenas: Moradia, Trabalho, Lazer, 

Transporte”, (Frampton, 2003, p. 329). Para estes, o núcleo urbano caracterizado no 

CIAM III representava um modelo simplista, devendo apresentar um padrão mais 

                                            
154 Nuno Portas (Vila Viçosa 1934-). Estudou na ESBAL, obtendo o diploma de arquitecto em 1960 na 
ESBAP, com uma dissertação teórica sobre habitação social. Ainda estudante integra a redacção da 
revista Arquitectura, onde se assume como um dos principais dinamizadores, pela pertinência do debate 
teórico que introduziu e pela divulgação das tendências internacionais. Pela sua mão foi também feita a 
divulgação de alguns dos mais qualificados arquitectos que então despontavam, como Álvaro Siza. A sua 
lucidez e inteligência tornou-o no mais brilhante e pertinente crítico de arquitectura da segunda metade do 
século, valendo-lhe um reconhecimento internacional, que facilitou o reconhecimento internacional da 
arquitectura portuguesa depois de 1974. A sua obra de arquitecto foi inicialmente realizada em parceria 
com Nuno Teotónio Pereira, onde exerceu uma decisiva acção no entendimento da arquitectura como 
facto urbano. Ao longo da década de 60, participará em várias operações de construção de habitação 
social, acompanhando e interpretando o processo de retorno a uma certa urbanidade da arquitectura 
portuguesa. Depois de 1974 foi membro do Governo, sendo responsável pela concepção e lançamento 
das operações SAAL, tendo-se desde então dedicado a trabalhos de desenho e planeamento urbano, 
quer a nível do projecto quer a nível de consultor de vários municípios. Foi docente na ESBAL entre 1965-
1969 e desde 1983 na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 
Obras principais: Casa Unifamiliar (Paria das Maçãs, 1955); Casa Unifamiliar (Vila Viçosa, 1958-1962); 
Casa Unifamiliar (Sesimbra, 1966); Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Lisboa, 1961-1970, prémio 
Valmor 1975); Habitação Colectiva (Olivais, Lisboa, 1967, prémio Valmor); Plano de Urbanização e Blocos 
Habitacionais (Restelo, Lisboa, 1973-1977); Plano de Urbanização de Vila Viçosa (1979). (Becker, 
Tostões e Wang, 1997, p.341-342).   
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complexo e mais sensível à necessidade de identidade, e sobre o qual escreveram o 

seguinte: 

O homem pode identificar-se de imediato com o seu próprio lar, mas não se identifica 
facilmente com a cidade em que está situado. “Pertencer” é uma necessidade 
emocional básica – suas associações são de ordem mais simples. Do “pertencer” – 
identidade – provém o sentido enriquecedor da urbanidade. A ruazinha estreita da 
favela funciona muito bem exactamente onde fracassa com frequência o 
redesenvolvimento espaçoso. (Frampton, 2003, p. 330). 

Esta “ruazinha estreita”, que promove a identidade e o sentimento de pertença acaba 

por ser um dos elementos centrais do projecto das torres da tipologia IIC, corporizado 

pelos patins de acesso aos pisos dos dois volumes que compõem o edifício, tratados 

como algo mais do que um simples órgão de distribuição dos fogos. Os autores do 

projecto orientaram assim os seus esforços no “sentido de prever não só a utilização 

do patim como local de permanência, como a mais fácil e franca permeabilidade entre 

os pisos contíguos”, (Paula, 1969, p. 173), anunciando assim uma posição critica às 

propostas mais ortodoxas do movimento moderno, “constituindo um sinal de outra 

adequação funcional e proposta de outras vivências” (Tostões, 2004, p. 27), 

redistribuindo os momentos de relacionamento social entre moradores, a todo o 

edifício. 

Algumas das ideias do projecto foram explicitadas numa entrevista155 de Nuno 

Teotónio Pereira onde referia: 

A ideia central de agrupar os apartamentos em torno de uma zona de escadas, 
ascensor e patim excepcionalmente ampla, em vez de um patim escuro como é 
corrente, com uma zona de escadas aberta ao exterior, verdadeiro ponto de convívio 
dos diferentes moradores. (apud Pedreirinho, 2003, p. 219). 

Estes amplos patins, fazem a ligação entre os dois volumes habitacionais de oito pisos 

que compõem o edifício, sendo um destes volumes, um elemento de planta simétrica 

quebrada pela introdução de varandas em diferentes locais dos dois fogos que 

constituem cada piso deste volume. O segundo volume apresenta além de uma planta 

assimétrica (também com dois fogos por piso), um deslocamento, uma rotação e uma 

torção, sendo este um dos aspectos mais interessante e caracterizadores deste 

projecto, pois diminui a rigidez normalmente presente neste tipo de edifícios além de 

lhe emprestar variedade de “movimentos”, nos vários pontos possíveis de observação. 

                                            
155 Entrevista ao Diário de Lisboa, Outubro de 1968. 
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Ilustração 76 - Fotografias da torre de habitação colectiva sito na Rua General Silva Freire n.º55-55A em Olivais Norte, Lisboa. 
(Serôdio, 1968). 

Estes dois volumes que constituem as unidades habitacionais, encontram-se assim 

ligados por um terceiro volume, constituído pelo núcleo central de acessos horizontais 

e verticais, “algo mais que um simples órgão de distribuição de fogos” (Paula, 1969,    

p. 173), quer pelo seu caracter permeável que os vãos ai instalados potenciam, quer 

pela função de relacionamento social que proporcionam. 

Os autores procuraram ainda estabelecer um nível de embasamento, onde assentam 

os oito pisos habitacionais, marcado não só pelo revestimento diferenciado 

relativamente aos pisos superiores como pela suspensão nas varandas e saliências 

pontuais dos dois volumes habitacionais, que não “colam” ao terreno envolvente. 

Também neste edifício como em outros exemplos referenciados anteriormente, à 

cobertura em terraço “rematada” com uma expressiva platibanda156, é atribuída além 

da sua função normal, outras valências como os estendais e arrecadações privativas, 

complementos das habitações, distribuídas por um espaço comum parcialmente 

coberto, destinado igualmente às relações de vizinhança e ao “aproveitamento das 

vistas sobre o bairro ou rio que a altura permite”, (Pereira, Freitas, Portas 1959,          

p. 324). 

Assim e num ambiente generalizado de intervenções, com influência estruturante das 

teses modernistas, que marca os Olivais Norte, esta obra constitui-se como uma 

“revelação de um entendimento mais organicista” (Tostões, 2004, p. 27), capaz de 

transformar a corrente organização tipológica das torres tradicionais. 

                                            
156 Onde se encontram inseridas as arrecadações. 
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Ilustração 77 - Várias etapas dos estudos dos projectistas. (Tostões, 2004, p. 166-167). 

3.3.2.1. O PROGRAMA 

A versatilidade colocada no programa destes edifícios permite que o acesso ao piso 

térreo se faça por qualquer um dos lados do núcleo central, de onde partem os 

acessos verticais constituídos por dois elevadores com diferentes dimensões e carga 

mas de igual velocidade e pelo núcleo de escadas, que permitem o acesso à 

cobertura. 

 
Ilustração 78 - Planta de Piso Corrente. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p. 181). 
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O edifício destinado à categoria II, integra-se na tipologia IIC, sendo constituído por 

oito pisos idênticos com quatro fogos cada, de três tipos diferentes, 1 T1, 2T2 e 1T3, 

num total de 32 fogos. Os dois T2 encontram-se agrupados num dos volumes e o T1 e 

o T3 no outro, apresentado um estrutura interior semelhante, embora na previsão de 

moradores de diferentes classes sociais. Verifica-se assim que para este edifício os 

autores introduziram no seu interior o princípio da miscigenação social, valor 

fundamental na estruturação social do plano, aqui introduzido até à unidade 

habitacional. 

As características nítidas das habitações projectadas consistem numa maior 

independência entre as partes do fogo, reforçada pela existência de vestíbulos ou 

pequenos corredores de distribuição para todas as divisões, e pelo assinalável e 

revelador entendimento organicista do desenvolvimento interno dos fogos, 

nomeadamente, propondo novas utilizações como a ligação da cozinha com a sala 

invocando as experiencias italiana da INA-Casa157. 

A correcta utilização deste tipo de casa, implica a sua ocupação por famílias que 
utilizem a sala comum, quer para receber, quer para a vida familiar, inclusivamente 
para comer (vida que, para outras, tem o seu quadro quotidiano de preferência na 
cozinha). Partindo desse princípio, previram os autores, em todos os casos, uma 
ligação visual e prática entre a cozinha e esta sala, e o desenho da obturação teve em 
vista a possibilidade da sua utilização não só como passa-pratos (onde as comidas 
podem ser depositadas poupando parte dos movimentos dos que estão à mesa) mas 
também como balcão para refeições. (Paula, 1969, p. 173). 

Em todas as unidades a sala é amplamente aberta para uma varanda de dimensão 

assinalável relativamente aos compartimentos interiores, dimensionada de modo a 

poder constituir local de permanência, resguardadas pelo próprio edifício as que estão 

orientadas ao quadrante Sul e com protecção em palas verticais as orientadas a Norte. 

Nos fogos em que as salas se encontram orientadas a Sul, as zonas de serviço de 

apoio à cozinha (não encerradas à cozinha) tem igualmente acesso à varanda. 

No que ao dimensionamento da compartimentação diz respeito, as salas são o único 

compartimento em que é possível identificar um relacionamento directo entre a 

dimensão do fogo e a área da sala, ou seja as salas apresentam 13.00m2, 15.00m2 e 
                                            
157 O Instituto Nacional de Habitação (INA) coordena a partir de 1949 através do programa INA-Casa a 
construção de vários bairros sociais ou unidades residenciais de iniciativa estatal, onde são 
experimentalmente expressas, novas preocupações de ajustamento à realidade quotidiana, organicistas, 
em detrimento do funcionalismo racionalista anterior à guerra. (IST, 2012c). 
Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas visitam numa viagem a Itália as mais importantes realizações 
erguidas no quadro da INA-Casa. (Tostões, 2004, p. 27).   
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16.80m2, correspondendo respectivamente ao T1, T2 e T3, ou seja é reflectido na área 

da sala o aumenta a capacidade habitacional do fogo. 

Importa ainda relativamente à sala referir um pormenor, o óculo em losango que 

embora os autores o referenciem como de valorização interior, tem uma expressão 

ainda mais relevante na fachada, “A sala […] recebeu, nos casos em que convinha, 

uma segunda abertura em forma de óculo que, de certo modo, valorizará um recanto 

dentro do espaço geral.” (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p. 337). 

No caso do T3, o quarto menor, contíguo com a sala apresenta uma abertura ampla, 

uma vez que os autores admitem outra “utilização além da de quarto cama – como 

estúdio, escritório ou quarto de costura, dilatando assim a sala comum.” (Paula, 1969, 

p. 174). 

As áreas das habitações têm valores próximos dos mínimos do Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas158 (RGEU), com excepção das salas que os ultrapassam 

largamente.   

Nos espaços comuns nomeadamente nos patins de acesso aos fogos e tendo em 

conta o descrito anteriormente sobre a função de permanência que os autores 

pretendiam, foram introduzidos elementos com um banco em frente à caixa de 

elevadores e uma floreira na fachada Norte do espaço, assim como o tratamento 

plástico da parede de betão fronteira aos elevadores, onde se encontram painéis de 

betão moldado159 concebidos por “diversos artistas que valorizavam espacialmente as 

entradas diferentes em todos os andares.” (Tostões, 2004, p. 28). 

3.3.2.2. PRINCÍPIOS CONSTRUTIVOS GERAIS 

Os princípios construtivos do caso em análise foram definidos pelo Eng.º Ruy José 

Gomes, na Memória Descritiva dos Projectos de Engenharia, tendo em conta não só 

“os hábitos de construção correntes” assim como o “condicionamento económico 

imposto que geralmente implicou uma austeridade de soluções construtivas”, no 

entanto “perfeitamente compatível com as condições de conforto essencial das 

habitações e com a necessária durabilidade e fácil conservação da construção, este 
                                            
158 O Regulamento Geral das Edificações Urbanas – RGEU, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º38382, de 7 
de Agosto de 1951, tendo sofrido até à corrente data diversas alteração, encontrando-se no entanto ainda 
em vigor. 
159 Ana Tostões (1997, p.77) refere-se às “obras de arte integradas no conjunto” nomeadamente ao 
“painel de betão moldado de António Alfredo”. 
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aspecto aqui muito importante por se tratar de edifícios altos de onerosa 

beneficiação”160. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p. 334).  

No aspecto estrutural, o edifício projectado é constituído por dois corpos porticados 
independentes contraventados por paredes de betão armado, nos quais se apoia a 
zona central de acessos161. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p. 329). 

Embora tratando-se de um edifício de caracter económico é igualmente de salientar o 

cuidado dos projectistas na apresentação de uma propostas de qualidade, referindo-se 

ás “especiais precauções – pouco correntes neste tipo de habitações – quanto ao 

isolamento acústico e térmico”162. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p. 329). 

Os projectistas procuraram além do uso de “materiais tradicionais”, empregar “novas 

técnicas e novos materiais, no sentido de introduzir no projecto uma nota progressiva 

e de experimentação”, relevante na apreensão de novos ensinamentos “dentro da arte 

de construir e habitar”163, (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p. 331), sendo esta uma 

visão sintomática do espirito de modernidade que marca este projecto. 

No Anexo D, encontram-se as Memórias Descritivas e Peças Desenhadas (parciais) 

do Projecto de Arquitectura e Engenharia, referentes ao Volume de Obra n.º 39793, 

disponível no Arquivo Municipal de Lisboa, Núcleo Intermédio sob o Código de 

Referência: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-OP/01/34856-00001, onde se encontram 

definidas as características dos elementos estruturais, alvenarias, redes prediais e 

pormenores construtivos a serem aplicados na execução do edifício 

O presente edifício apresente ainda um nível de pormenorização construtiva bastante 

profundo quando comparado com os outros dois casos de estudo aqui presentes, 

reproduzindo-se alguns exemplos que constam do anexo D. 

3.3.2.3. O PRÉMIO VALMOR DE 1967 

Embora o edifício em estudo destinado a classes sociais de mais fracos rendimentos 

(Categoria II) englobado na tipologia IIC, apresenta no seu conceito, um programa e 

soluções construtivas de assinalável qualidade, o que o torna ainda mais relevante 

enquanto edifício destinado a habitação social.  

                                            
160 Extractos da Memória Descritiva dos Projectos de Engenharia que constam do volume de obra          
n.º 39793 consultado no Arquivo Municipal de Lisboa, Núcleo Intermédio do Alto da Eira.  
161 Idem. 
162 Idem. 
163 Idem. 
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O movimento gerado pelos três corpos do edifício, a composição dos vãos e das 

varandas da fachada, a expressividade escultórica do betão aparente em contraste 

com a frieza da alvenaria banca, a organização organicista no desenvolvimento interior 

dos fogos, todas características singulares que aliadas às obras de arte164 integradas 

neste conjunto, distinguem e valorizam esta obra destinada a habitações das 

categorias sociais mais baixas, a qual seria merecedora do Prémio Valmor165, pela 

primeira vez atribuído a uma obra com um orçamento de carácter social, concebida 

segundo Teotónio Pereira, com o intuito de “dar certa dignidade ao ambiente das 

construções económicas, quer pela sua largueza dos espaços de acesso, quer pelo 

tratamento artístico”166 (apud Tostões, 1997, p. 77). 

3.3.2.4. ADULTERAÇÕES 

O edifício não apresenta adulterações significativas no seu conceito inicial, mantendo 

ainda os revestimentos previstos inicialmente, excepto o verificado em muitos casos, 

onde foram criadas marquises encerrando totalmente as varandas de modo a tornar 

interior, espaços que se pretendiam exteriores. No que ás habitações diz respeito, 

admitem-se adulterações decorrentes não só da deterioração de revestimentos e 

equipamentos como do gosto dos proprietários. 

3.3.3. BLOCO HABITACIONAL EM OLIVAIS NORTE, 10 PISOS, (1960-1964) - 
ARTUR PIRES MARTINS E CÂNDIDO PALMA DE MELO  

Este projecto de Artur Pires Martins167 e Cândido Palma de Melo168, atravessou várias 

fases de desenvolvimento tido a sua versão final sido apresentada em Maio de 1960169 

(Martins, Melo, 1960, p. 18), tendo a sua construção sido realizada até 1964, (Fiúza, 

                                            
164 Painel em betão moldado de António Alfredo 
165 Prémio Valmor de 1967 atribuído a um Edifício de Habitação projectado pelo Arq. Nuno Teotónio 
Pereira, Arq. António Pinto Freita e tendo como colaborador o Arq. Nuno Portas, para a Rua General Silva 
Freire, n.º55-55ª (Olivais Norte), Freguesia de St.ª Maria dos Olivais. (Lisboa, 2012d).   
166 Declarações de Nuno Teotónio Pereira ao Jornal “Diário de Lisboa”, in LEITE, Ana Cristina, 
Arquitectura Premiada em Lisboa, Lisboa, Camara Municipal de Lisboa, 1988. 
167 Artur Pires Martins (1914-1999). Formou-se em arquitectura na ESBAP. Exerceu a sua actividade 
como profissional liberal principalmente no sector da habitação social. As suas obras principais são dois 
conjuntos habitacionais em Olivais Norte e Olivais Sul em colaboração com o arquitecto Palma de Melo, 
com quem colaborou durante vários anos. Foi membro da Direcção do SNA. (Milheiro, 2009, p. 130). 
168 Cândido Palma de Melo (1922-2002). Diplomado pela ESBAL em 1947. Trabalhou muitas vezes de 
parceria com Artur Pires Martins. Da sua obra são de salientar os Centro de Reabilitação e Paralisia 
Cerebral de Lisboa e Porto (1980-1988), habitação no conjunto urbano dos Olivais Norte, moradias em 
banda na Costa da Caparica, edifício de habitação social na Penha de França e Centro Cultural 
Recreativo para Setúbal (1976). (Tostões, 2004, p. 380). 
169 Extractos da Memória Descritiva do Projecto de Arquitectura que constam do volume de obra              
n.º 39461 consultado no Arquivo Municipal de Lisboa, Núcleo Intermédio do Alto da Eira. 
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2009, p. 72), existindo nos Olivais Norte quatro torres, destes autores, destinadas à 

categoria III, e definidas no plano como edifícios da tipologia IIIA. 

 
Ilustração 79 - Localização das Tipologias IIIA de Artur Pires Martins e Cândido Palma de Melo. (Lisboa, 1967, p. 31). 

Inicialmente o plano previa para esta categoria e tipologia, 2 blocos com 8 pisos, 8 

fogos por piso, 64 habitações por bloco, num total de 128 fogos, no entanto, a 

entidade coordenadora (GTH), foi modificando o programa inicial, tendo atravessado 

vários estágios de desenvolvimento, culminando numa versão final com 4 blocos, 8 

pisos habitacionais cada e 4 fogos por piso, perfazendo 32 fogos por bloco, num total 

de 128 fogos. 

Esta modificação de 2 blocos com 64 fogos cada, para 4 blocos com 32 fogos cada170, 

atinge no total o mesmo número de fogos, no entanto a sua expressão volumétrica é 

substancialmente menor, julga-se por isso que a solução encontrada quer pelos 

projectistas quer pela entidade coordenadora, procurou o equilíbrio das massas 

construídas, uma vez que na envolvente todas as outras propostas eram 

significativamente menores. 

Como previsto os lotes destinados às categorias III e IV, ocupam a zona central da 

intervenção, uma vez que apresentam o maior número de pisos e volumetria, 

encontrando-se de acordo com os critérios de transição e integração do plano. 

                                            
170 Alteração proposta pelos autores do projecto. (Paula, 1966, p. 9). 
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Ilustração 80 - Fotografia da Tipologia IIIA de Pires Martins e Palma de Melo em Olivais-Norte. (Lisboa, 1967, p. 38). 

Ainda no que à implantação diz respeito, importa referir igualmente o desalinhamento 

dos bolcos, uma vez que os autores do projecto temiam que a “massa de construção 

resultante fosse demasiado pesada e opressiva” (Paula, 1966, p. 9), pelo que 

apresentaram como proposta o alinhamento desencontrado dos blocos (dois a dois). 

A proposta para o edifício parte de um piso de embasamento usado como plataforma 

do piso vazado de acesso ao edifício, de onde partem os pilotis de suporte dos pisos 

habitacionais e como resolução do declive do território, sendo esta uma solução, 

semelhante à usada no conjunto habitacional da Av. Infante Santo embora de 

expressão significativamente inferior. 
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Sob este embasamento que procura o nivelamento com o arruamento principal, 

assenta a estrutura de pilotis e acessos verticais, qual unidade de habitação, sendo os 

restantes pisos superiores constituídos pelos pisos de habitação, caracterizados pelas 

“modernas” galerias exteriores de acesso aos fogos também já vistas no Bloco das 

Águas Livres e pela expressiva coluna da caixa de escada de serviço “perfurada” de 

modo a criar maior leveza ao conjunto. 

Alem das características apresentadas e influências identificadas, para Ricardo 

Zúquete os blocos de Pires Martins e Palma de Melo, tinham ainda como referente: 

[..] o modelo brasileiro, genérico mas coerente, eram testemunho claro de um modo de 
confrontação com o espaço e o problema, sugerindo a composição do modelo a partir 
do contexto especifico português, e de acordo com a dimensão sensitiva de 
composição do espaço moderno, na interpretação e materialização purista de uma 
realidade, que já havia enunciado o Bairro das Estacas. (Zúquete, 2000, p. 114-115).  

Os projectistas introduziram ainda outra característica singular, como o vazamento da 

fachada nas zonas dos elevadores, de modo a compartimentar o conjunto, dotando-o 

de maior leveza, sem no entanto sacrificar o carácter organicista da proposta, e a 

imagem de conjunto do edifício.   

Os conceitos base dos blocos de Pires Martins e Palma de Melo, são assim um 

exemplo dos princípios expressos na Carta de Atenas, assim como das influências de 

Le Corbusier, em que o edifício se encontra orientado de acordo com a melhor 

exposição solar, planta vazada no piso térreo na procura da utopia do pano verde 

contínuo, organização funcionalista dos acessos verticais e horizontais, no seguimento 

dos mais básicos cânones modernistas. 

Importa ainda referir que embora se identifiquem claramente os conceitos subjacentes, 

a proposta dos projectistas sofreu restrições significativas de ordem financeira, função 

do programa de habitação económica em que se inseria. 

3.3.3.1. O PROGRAMA 

O edifício é constituído por 10 pisos de 4 tipos diferentes, o piso térreo de 

embasamento é parcialmente livre, destinado às garagens e arrecadações, o piso 

intermédio, vazado, por onde se estabelece o acesso ás colunas verticais de acesso e 

permite a continuidade visual de toda a envolvente, o piso corrente destinado ás 
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habitações (8 pisos) e o ultimo piso de cobertura ocupado parcialmente pelos 

estendais e pelo a habitação da porteira. 

As habitações dividem-se em dois tipos, T3 e T4171, em iguais quantidades, com dois 

acessos, um principal pelo vestíbulo junto ao elevador e outro de serviço pelas 

cozinhas. Ambas as tipologias apresentam a mesma distribuição, com clara separação 

da área social, constituída pela sala, cozinha, lavabo e quarto da criada, e uma zona 

privada constituída pelos quartos e correspondente casa de banho. 

Todos os quartos172 e sala são dotados de generosas varandas como prolongamento 

dos espaços interiores, sendo compartimentadas em tamanhos diferentes, o que em 

conjunto com as amplas colunas vazadas junto ás caixas dos elevadores, cria 

dinâmica ao alçado, na sua relação entre cheios e vazios.  

Os acessos ao edifício são feitos por arruamento secundário a partir do arruamento 

principal173, dentro do espirito subjacente a toda a intervenção, diferenciando-se o 

acesso principal pelo piso vazado sob o piso térreo de embasamento onde se 

encontram os vestíbulos e os dois elevadores principais, sendo o restante espaço 

totalmente amplo, e os acessos secundários pela escada de serviço e pelo monta-

cargas que se encontram localizados na coluna vertical de onde partem a galerias 

exteriores de acesso aos fogos. 

Estas galerias exteriores apresentam uma característica pouco corrente, uma vez que 

não se encontram ligadas ao pano de alvenaria, garantido assim privacidade nos 

fogos assim como permeabilidade a toda a altura do edifício sem deixar de cumprir a 

sua função de “rua-corredor” exterior. 

Interiormente as fracções apresentam enorme maleabilidade e versatilidade, na 

entrada de cada fogo não existe qualquer vestíbulo, no entanto propiciam-se 

condições para a sua realização se o morador assim o entender. Do mesmo modo em 

quartos contíguos é previsto um vão a todo o comprimento, pelo que estes dois 

espaços podem tornar-se apenas um de acordo com as necessidades do morador. 

Esta maleabilidade dos espaços encontra-se igualmente presente na solução de 

“armários-vedação”, que deixam ao morador enorme versatilidade, assim como 
                                            
171 Não é contabilizado para o estabelecimento da tipologia o quarto da criada, que faz parte quer do T3 
quer do T4. 
172 Excepto o quarto da criada. 
173 Rua General Silva Freire. 
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“quebram a sensação de clausura do corredor tradicional e emprestam calor ao 

ambiente”. (Paula, 1966, p. 13). 

3.3.3.2. A CONSTRUÇÃO EM GERAL 

O corpo principal do edifício é constituído por duas estruturas em betão armado, 

praticamente simétricas, separadas por uma junta de dilatação. Cada corpo da 

estrutura tem desenvolvimento longitudinal com três pórticos principais e por oito 

pórticos transversais, sobre os quais descarregam todas as lajes maciças de “betão 

armado” (Paula, 1966, p. 13). Esta solução permitiu o balanceamento em consola dos 

topos do edifício, o que acrescenta ao “vazamento” horizontal, “leveza” geral da massa 

construída superior. 

Todas as superfícies de estrutura que se encontram aparentes, são em betão armado 

descofrado e pintadas com “tintas petrificantes,” com três gradações de “cinzento 

esverdeado”. Os panos de alvenaria são em parede de tijolo dupla, rebocadas e 

pintadas com “tintas plásticas” maioritariamente num tom “salmão”. (Paula, 1966,       

p. 13). 

No que diz respeito aos acabamentos e revestimentos, estes foram fortemente 

condicionados pelos constrangimentos orçamentais presentes, no entanto os 

projectistas embora previssem materiais de baixo custo, mas duráveis, nunca 

deixaram de procurar soluções que emprestassem “aos imóveis uma correcta e digna 

expressão”. (Martins, Melo, 1960, p. 16).  

As redes prediais assim como condutas para o lixo, apresentam uma distribuição 

eficaz, localizando-se ou junto ao vestíbulo de entrada ou na zona das casas de 

banho, organizadas em núcleo de modo a simplificar todo o sistema de descargas e 

ventilação. 

Importa ainda fazer uma especial referência aos vãos e respectivo sistema de 

protecção:  

As janelas de todos os quartos e salas são constituídos por dois elementos deslizantes 
em que um é a parte envidraçada e o outro a protecção à luz formada por réguas 
basculantes de perfil ajustável e comando regulável. O conjunto destes dois elementos 
permite o perfeito «contole» da luz solar interior. (Paula, 1966, p. 13). 
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No Anexo E, encontram-se as Memórias Descritivas e Peças Desenhadas (parciais) 

do Projecto de Arquitectura e Engenharia, referentes ao Volume de Obra n.º39461 e 

55028, disponível no Arquivo Municipal de Lisboa, Núcleo Intermédio sob o Código de 

Referência: PT/AMLSB/CMLSB/UROB-OP/01/34558-00001 e PT/AMLSB/CMLSB 

/UROB-OP/01/45925-00005, onde se encontram definidas as características dos 

elementos estruturais, alvenarias, redes prediais e pormenores construtivos a serem 

aplicados na execução do edifício. 

3.3.3.3. ADULTERAÇÕES 

De um modo geral os edifícios objecto do presente caso de estudo não apresentam 

adulterações significativas nos seus conceitos iniciais, mantendo ainda os 

revestimentos previstos inicialmente, ou nos caos de manutenção, reposição dos 

materiais e acabamentos previstos, excepto o verificado em muitos casos em que 

foram criadas marquises encerrando totalmente as varandas de modo a tornar interior, 

espaços que se pretendiam exteriores, aumentando assim a área habitável disponível. 

No que ás habitações diz respeito, admitem-se adulterações decorrentes não só da 

deterioração de revestimentos e equipamentos como do gosto dos proprietários. 
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4. O PROJECTO 

O programa do 2º ano do 2º ciclo do curso de arquitectura teve como vocação o 

sentido do real, sendo o seu objectivo conduzir os alunos entre a estratégia conceptual 

do projecto e a sua materialização. Este percurso desenvolveu-se em duas fases, da 

escala urbana ao edifício e do edifício ao detalhe.  

O tema central a desenvolvido foi “water-fronts” no estuário do Tejo. A área de estudo 

situa-se na margem esquerda do Rio Tejo, entre Cacilhas e a Cova do Vapor, 

concretamente entre a Trafaria e a Cova do Vapor. 

O exercício aqui apresentado corresponde ao Plano Geral de Urbanização, 

desenvolvimento de um edifício para realojamento e as suas unidades habitacionais,  

onde existem claros pontos de contacto com o tema escolhido para a presente 

dissertação. Plano e concepção de edifício de habitação colectiva de cariz social. 

4.1. O PLANO 

O Plano Geral de Urbanização da Área da Trafaria até à Cova do Vapor, tinha como 

programa o prolongamento da linha do comboio da frente de mar da Costa da 

Caparica até à Trafaria, onde seriam incluídos dois apeadeiros, um na Cova do Vapor 

e outro no Torrão. Foi ainda prevista a renovação habitacional do Torrão e a 

constituição de novas áreas de habitação para jovens e famílias consolidadas. 

O plano desenvolve-se no prolongamento da Av. Afonso de Albuquerque, principal 

acesso à Trafaria, o Rio Tejo e o Torrão, centrando-se a zona edificada entre o Torrão 

e a Trafaria. 

O plano apresenta como estratégia a constituição de três momentos, recortados e 

penetrados pelo rio, um junto à Trafaria com a continuidade e fecho do tecido urbano, 

um segundo momento de transição onde se localiza o parque verde e o parque 

escolar, e o terceiro momento onde se localiza o Torrão, constituído por um novo 

território que penetra e se deixa envolver pelo rio, onde serão implantadas as novas 

zonas habitacionais. 

Todos estes momentos do plano constituem prolongamentos com a envolvente 

existentes ou criando novos, com a Cova do Vapor, com o mar, com o rio, com o 
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tecido urbano da Trafaria ou com o cais e plataforma de silos, sendo percorridos pelo 

prolongamento da linha de comboio, que se recolhe ou se adoça às margens. 

É transversal ao plano a intenção de aproximar o rio ao território, fazendo com que 

este penetre e envolva as novas zonas construídas. 

Junto à Trafaria, o plano prevê o isolamento da plataforma de silos, formalizada pela 

criação de um canal, deixando toda o conjunto urbano em pleno contacto com o rio, 

sendo previsto o prolongamento e fecho do conjunto para o lado do Torrão com novas 

zonas habitacionais. 

A transição entre a Trafaria e o Torrão é feita pelo parque verde e pelo parque escolar, 

enquanto momento de reunião e lazer para as duas comunidades, sendo envolvida 

pelas penetrações criadas. Proporcionando condições para instalação de 

infraestruturas náuticas. 

No Torrão será criado um grande embasamento que penetra e é envolvido pelo rio, 

onde ocorrerão as novas unidades habitacionais, comerciais, serviços, infraestruturas 

e lazer. 

Como referido anteriormente, em toda a envolvente são criados prolongamentos, onde 

se destaca o miradouro e estação da Cova do Vapor como momento singular de 

usufruto da paisagem. 

O plano encontra-se estruturado de modo a dar cumprimento ao programa proposto, 

criando condições de independência quer à Trafaria quer ao Torrão, no entanto com 

uma leitura global proporcionada pela zona de transição. A margem do rio assume um 

papel fundamental, aproximando e envolvendo toda a zona intervencionada no 

projecto. 
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Ilustração 81 - Plano Geral de Urbanização: Trafaria - Cova do Vapor; 01 - Planta de Localização e Enquadramento 1:25000. 
(Ilustração nossa, 2009). 
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Ilustração 82 - Plano Geral de Urbanização: Trafaria - Cova do Vapor; 02 - Planta de Localização e Enquadramento 1:10000. 
(Ilustração nossa, 2009). 
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Ilustração 83 - Plano Geral de Urbanização: Trafaria - Cova do Vapor; 03 - Planta Síntese 1:5000. (Ilustração nossa, 2009). 
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Ilustração 84 - Fotografia 1, da maquete do Plano Geral de Urbanização: Trafaria - Cova do Vapor. (Ilustração nossa, 2009). 
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Ilustração 85 - Fotografia 2, da maquete do Plano Geral de Urbanização: Trafaria - Cova do Vapor. (Ilustração nossa, 2009). 
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4.2. O EDIFÍCIO 

De acordo com o programa o edifício projectado destina-se ao realojamento dos 

habitantes do Torrão, dirigido a jovens e famílias consolidadas. 

Encontra-se localizado no grande embasamento previsto, ligado à margem no seu 

limite inferior junto à Av. Afonso de Albuquerque e aberto para um “braço” de rio criado 

a Poente e praticamente cortado pela penetração do braço criado a Nascente. 

O edifício apresenta a forma de um “W” aberto para o rio, criando amplos pátios, quer 

interiores, quer exteriores, limitados quer pela sua forma quer pelo braço de rio 

previsto. Ocorrem ai não só amplas zonas verdes, como vários equipamentos 

colectivos fundamentais não só ao lazer, como promotores de comportamentos 

relacionais entre os moradores. Tem um desenvolvimento crescente, indo de um piso 

no limite junto à margem, a seis pisos junto ao rio. 

Todo o edifício tem por base as unidades habitacionais previstas, que são usadas com 

caracter modular, distribuídas livremente em planta e em altura de modo a evitar 

segregações sociais indesejáveis, sendo criados amplos espaços de reunião em todas 

as zonas de acessos verticais, transportando para o interior do edifício o conceito de 

rua, de pátio, de modo a promover o sentimento de pertença e de identidade com o 

lugar. 

O piso térreo é ocupado maioritariamente por zonas de estacionamento e pelos 

equipamentos colectivos previstos. Os restantes pisos destinam-se à habitação, sendo 

constituído no piso 1 um centro comunitário. 

A forma do edifício assim como a organização dos vários módulos de unidades 

habitacionais, permite criar ao longo dos vários pisos, amplas zonas de permanência e 

em determinados momentos ruas elevadas quer de caracter exterior quer de caracter 

interior. Permite ainda o uso das coberturas por parte dos habitantes para actividades 

de lazer, singulares em função da localização do edifício. 

Os módulos ou agrupamentos de unidades habitacionais encontra-se em 

determinados momentos vazadas de modo a permitir condições de permeabilidade de 

todo o conjunto assim como reduzir o peso da massa edificada. 
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Ilustração 86 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta de Implantação 0. (Ilustração 
nossa, 2009). 
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Ilustração 87 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta do Piso 0. (Ilustração nossa, 
2009). 
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Ilustração 88 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta do Piso 1. (Ilustração nossa, 
2009). 
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Ilustração 89 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta do Piso 2. (Ilustração nossa, 
2009). 
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Ilustração 90 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta do Piso 3. (Ilustração nossa, 
2009). 
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Ilustração 91 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta do Piso 4. (Ilustração nossa, 
2009). 
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Ilustração 92 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta do Piso 5. (Ilustração nossa, 
2009). 
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Ilustração 93 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta do Piso 6. (Ilustração nossa, 
2009). 
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Ilustração 94 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta da Cobertura. (Ilustração 
nossa, 2009). 
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Ilustração 95 - Fotografia 3, da maquete do edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão (Ilustração 
nossa, 2009). 
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Ilustração 96 - Fotografias 4, da maquete do edifício de habitação 
colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão (Ilustração 
nossa, 2009). 
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4.3. A UNIDADE 

O edifício destina-se ao realojamento de jovens e famílias consolidadas do Torrão, 

pelo que as unidades habitacionais deveriam apresentar ampla diversidade. 

Foram assim previstas sete unidades, desde o T0 ate ao T4, sendo em alguns casos 

previstos duplexes, de modo a permitir condições de realojamento a agregados 

familiares de diferentes dimensões. 

Tem como elemento comum o facto de todas as divisões onde ocorrem vãos, serem 

totalmente envidraçados, pelo que a fachada do edifício apenas é pontuada por 

elementos estruturais. 

Esta solução permite aumentar não só a permeabilidade do edifício, como criar uma 

dinâmica assinalável nas fachadas, pontuadas quer pelos vãos e vazamentos, quer 

pelas galerias horizontas que se constituem como ruas exteriores. 

As várias unidades previstas tem por base uma estrutura longitudinal e transversal 

regrada, de modo permitir não só eficácia estrutural assim como condições 

fundamentais de custo controlado para intervenções de realojamento social como aqui 

se apresenta. 
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Ilustração 97 - Edifício de habitação colectiva para jovens e famílias consolidadas – Torrão - Planta das Unidades Habitacionais. 
(Ilustração nossa, 2009). 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha                         212 

 

 

 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha  213 

5. CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O período das décadas de 10, 20 e meados da década de 30, muitas vezes 

identificado como Lisboa modernistas caracteriza-se, no que diz respeito ao 

planeamento da cidade, por uma relativa indiferença por parte do regime, mais 

preocupado coma situação política, e económica do país, no entanto, este quadro dá 

lugar a um progressivo interesse por parte da ditadura do Estado Novo, numa 

renovação simbólica, de modo a afirmar o mito da sua própria actualidade através de 

uma actualização formal. Aos arquitectos vai ser possibilitada a afirmação do seu 

estatuto profissional através da construção dos mais significativos equipamentos 

públicos modernistas. 

Assim, numa primeira fase de afirmação do poder, a procura historicista e regionalista 

tende a suspender-se, sobrepondo-se uma crescente utilização de modelos 

internacionalistas entendidos como um estilo, o moderno temperado pela 

monumentalidade e pelos valores da dignidade que integravam o sentido da obra 

pública, dos quais são exemplo o Instituto Superior Técnico e o Instituto Nacional de 

Estatística de Pardal Monteiro, a Casa de Moeda de Jorge Segurado ou muitas outras 

obras de Cristiano de Silva, Cassiano Branco, Carlos Ramos ou Cottineli Telmo, que 

dão corpo ao novo panorama das obras públicas do regime pela mão do mediático 

ministro Duarte Pacheco. 

A arquitectura modernistas que se desenvolve em Portugal neste período tem uma 

expressão claramente geracional, uma vez que estes arquitectos que representam a 

primeira fase do modernismo, não integram os princípios ideológicos do movimento 

moderno, que direccionava o seu enfoque para o problema da habitação, para as 

questões urbanas e para o entendimento da arquitectura como condensador social. 

Com o final da década de 30 fechava-se este efémero ciclo modernista, cujo 

internacionalismo se mostrava incompatível com o crescente nacionalismo, que não se 

limitava a determinados grupos de pressão e passava a fazer parte do discurso do 

regime, do qual é exemplo a campanha reaccionária contra a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário de Fátima em Lisboa, de Pardal Monteiro, que para muitos representa a 

obra que marca o fim deste ciclo. 

Este primeiro momento claramente marcado pelo extenso programa de obras públicas, 

obriga o regime pela mão de Duarte Pacheco a conceber novos instrumentos de 
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planeamento, onde se enquadra o Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa, 

precursor do planeamento de Lisboa. 

Nos anos 40 com a Exposição do Mundo Português, o regime celebra as suas 

realizações, constituindo um vasto laboratório de viragem, protagonizada pelos 

mesmos autores da chamada primeira geração modernistas, onde vestígios 

modernistas andam a par com a nova fase nacionalista, de que a Praça do Areeiro 

que Cristiano da Silva projecta a partir de 1938, é um exemplo. Paradigma da 

arquitectura do regime, desenho classicizante baseado num padrão tradicionalista de 

estilização da arquitectura erudita, baseada no padrão tradicionalista de seiscentos ou 

setecentos, de modo a obter a necessária monumentalidade, e negando os postulados 

do moderno de que a técnica levaria à erradicação do estilo. 

No período, antecedente à II Guerra Mundial, verifica-se que é fundamental para a 

definição dos modelos de habitação, o discurso ideológico, a ”moradia de família” é um 

tipo de habitação que tem como origem a moradia unifamiliar da “casa Portuguesa”, à 

qual o regime introduz um valor ideológico na sua composição formal. 

É importante para a contribuição desta linguagem oficial (aportuguesamento dos 

modelos de habitação e das grandes obra públicas), esta primeira geração de 

arquitectos modernistas que, apesar de trabalharem em projectos de expressão 

modernista, não prescindem da monumentalidade que serve os intuitos do estado 

novo. 

Com o fim da segunda Guerra Mundial, dá-se início de um novo ciclo, marcado não só 

pelo arranque da electrificação como pela moderna industrialização do país. A partir 

do final dos anos 40, momento onde surge uma nova geração de arquitectos 

influenciados pelo panorama internacional e movida por uma crescente hostilidade 

relativamente à arquitectura de Regime, que se organiza em movimentos associativos 

com contornos políticos, como as Iniciativas Culturais Arte Técnica (ICAT), em Lisboa 

e a Organização dos Arquitectos Modernos (ODAM) no Porto, fundamentais num dos 

mais significativos momentos da arquitectura Portuguesa, o 1º Congresso Nacional de 

Arquitectura, em 1948. 

Com uma vontade colectiva de mudança no que diz respeito ao exercício da profissão 

e à até então arquitectura promovida pelo Regime de Oliveira Salazar, o congresso 

reivindica e propõem novas maneiras de ver a arquitectura, contrariando o 
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tradicionalismo do gosto oficial, consubstanciada na adopção da Carta de Atenas 

como seu manifesto. 

Paralelamente o regime, fruto da situação decorrente do final da II Guerra Mundial, 

onde o problema da habitação se revela incontornável, aposta por razões pragmáticas 

em novos programas habitacionais, do qual o Bairro de Alvalade é um exemplo e onde 

se experimenta uma significativa aproximação ao racionalismo moderno, sendo o 

bloco de habitação colectiva adoptado como única maneira de atingir uma resposta 

eficaz ao problema da habitação. 

Esta nova geração de modernistas influenciados pelos Congressos Internacionais da 

Arquitectura Moderna (CIAM), a Carta de Atenas e pela figura incontornável de Le 

Corbusier e as suas obras, dá inicia em Portugal a um conjunto de realização 

consideradas percursoras do movimento moderno nacional, como o Bairro das 

Estacas, os blocos do cruzamento da Av. EUA com a Av. de Roma, o conjunto 

habitacional da Av. Infante Santo ou o Bloco das Águas Livres. 

Todo este contexto, teve um influência directa, na concepção da célula A dos Olivais 

Norte, planeada entre 1955 e 1958, onde se observam claramente os postulados da 

Carta de Atenas. 

Responde-se assim a uma das questões formuladas na presente dissertação, Olivais 

Norte enquanto conjunto urbano de grande dimensão foi de facto uma oportunidade 

única e plena de inovação, vocacionada sobretudo para a habitação, onde se 

pretendia uma afirmação enquanto expressão moderna, de implementação dos 

princípios do movimento moderno, claramente influenciados pela Carta de Atenas, 

[…] e entre duas grandes árvores que lhe faziam sombra, havia ali, para os vagares da 
sesta, um largo banco de cortiça. Um renque de arbustos cerrados parecia fechar a 
quinta, daquele lado, como uma sebe. Depois a colina descia, com outras quintarolas, 
casas que não se viam, e uma chaminé de fábrica; e lá no fundo o rio rebrilhava, 
vidrado de azul, mudo e cheio de sol, até às montanhas de além-Tejo, azuladas 
também na faiscação clara do céu de Verão. 

[…] chamávamos-lhe a Toca!174 (Queirós, 2000, p. 63). 

Os Olivais Norte foram concebidos procurando a utopia do verde contínuo, onde os 

seus edifícios apresentam uma inserção livre no território, e em alguns casos libertos 

do chão por modernos pilotis, permitindo a continuidade visual do território. A sua 
                                            
174 Descrição que Eça faz em Os Maias do ambiente dos Olivais nos fins do século XIX. 
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implantação é condicionada apenas pela melhor exposição solar, e não pelas vias de 

circulação. 

As actividades acessórias à habitação encontram-se claramente segregadas, como a 

escola ou o centro cívico, a sua proximidade permite uma eficaz utilização por toda a 

malha envolvente, o que revela também a aplicação do conceito da unidade de 

vizinhança, que ainda sem ser de um modo estrutural, é fundamental. 

Embora noutras realizações anteriores (de menor dimensão, blocos ou conjuntos 

habitacionais), fosse aplicada a separação de circulação viária e pedonal, apenas nos 

Olivais Norte, esse princípio foi aplicado na sua plenitude, é clara a separação e 

hierarquização entre o “mundo da máquina” e o peão, o automóvel apenas se 

aproxima das habitações em caso de singular necessidade, sendo a sua função 

subalternizada ao peão. 

A célula previa a ocupação das habitações por trabalhadores da contígua zona 

industrial, o que se inseria no espirito definido na Carta de Atenas, proximidade da 

função trabalhar, e diminuição do tempo destinado às circulações, no entanto em 

função da atribuição dos fogos a entidades de previdência estatais e semi-estatais, 

este princípio de proximidade teve uma expressão pouco acentuada. 

As fracções destinadas a serviços e comércio previstas no centro cívico projectado, 

não eram mais que um complemento de proximidade da função trabalhar, não sendo 

suficientemente numerosas ou abrangentes para a absorção dos habitantes previstos 

para a célula. 

O esquema de implantação dos edifícios, a sua arquitectura, a separação das 

circulações viária e pedonal, permitiram ainda atingir um outro objectivo, tornar todo o 

espaço envolvente aos edifícios um enorme logradouro colectivo, fundamental para o 

usufruto e lazer de todos os habitantes, condizente com os padrões de vida modernos. 

Os Olivais Norte representam igualmente a tentativa de atribuir às classes sociais de 

menores recursos, habitações com boa localização, ainda que não sendo uma 

iniciativa pioneira, mas que se insere dentro dos princípios previstos, o que responde a 

outra das questões formuladas na presente dissertação. O plano dos Olivais Norte e 

as construções ai realizadas demonstram uma clara preocupação social dos seus 
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autores, não só ao nível do planeamento como na própria concepção das unidades 

habitacionais. 

A opção por uma implantação livre dos edifícios permitiu aos projectistas uma grande 

independência na elaboração da solução formal dos projectos, onde de um modo geral 

se impõem conceitos racionalistas preconizados no movimento moderno, o estudo da 

unidade mínima, a maximização dos sistemas distributivos e a miscigenação social. 

Os vários casos de estudo apresentados, procuram a maximização solar, não se 

encontrando condicionados pela estrutura viária, sendo o seu acesso efectuado ou por 

arruamento secundário ou directamente pela envolvente. Procuram igualmente 

transportar para o seu interior o conceito de rua, de reunião, de convívio, quer pelo uso 

de galerias, quer pelo uso de amplos patins de acesso aos fogos, promovendo assim o 

sentimento de identidade e de pertença. 

Fazem igualmente uso das coberturas, no espirito Corbusiano, ainda que apenas 

como complementos da habitação, e não de lazer, como na singular unidade de 

habitação de Marselha. 

Experimentam-se novas distribuições interiores e torna-se em alguns casos, através 

do uso de amplas varandas, clara, a intenção do prolongamento os espaços interiores 

para o exterior. 

Ainda que tendo em atenção as restrições decorrentes do facto de se estar a construir 

edifícios de cariz económico, os Olivais Norte representam um ambiente generalizado 

de intervenções de influência estruturante das teses modernistas, único no período em 

que se se inseria. 

Quer a banda quer a torre (em expansão em toda a Europa do pós-guerra), 

representam modelos de habitação de caracter verdadeiramente modernistas o que 

responde outra das questões colocadas no presente trabalho, Olivais Norte foi de facto 

um momento singular de experimentação de novos modelos de habitação colectiva. 

Os Olivais Norte, representam assim um marco pioneiro no movimento moderno em 

Portugal, enquanto intervenção de grande escala promovida pelo Estado, onde se 

procuram aplicar fielmente o princípios do Movimento Moderno e da Carta de Atenas. 

Resultam de um contexto em que o regime adopta o edifício de habitação colectiva 

como modelo para a resolução dos graves problemas de habitação, assim como pelo 
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surgimento de uma nova geração de arquitectos modernistas, ávidos pelo uso dos 

novos conceitos de modernidade. 

A mais bela e a mais alta das formas de sabedoria, é a que se ocupa da organização 
das cidades e das famílias – [Platão citado por Viana de Lima na sua tese sobre o 
problema português da habitação no 1º Congresso Nacional de Arquitectura]. (apud 
OA, 2008, p. 215). 
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 ANEXO A 

Fichas com Série I (tipo 1, 2 e 3), Série II (Tipo 4, 5 e 6) e Série III (Tipo 7, 8, e 9) das 
casas de renda económica para as células I e II do Bairro de Alvalade. 
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Ficha com a Série I, Tipos 1, 2 e 3 a executar no Bairro de Alvalade, presente no artigo “Grandes problemas de Lisboa : A construção de 
casas de renda económica”. (Revista, 1945, p.34).  
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Ficha com a Série II, Tipos 4, 5 e 6 a executar no Bairro de Alvalade, presente no artigo “Grandes problemas de Lisboa : A construção 
de casas de renda económica”. (Revista, 1945, p.34). 
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Ficha com a Série III, Tipos 7, 8 e 9 a executar no Bairro de Alvalade, presente no artigo “Grandes problemas de Lisboa : A construção 
de casas de renda económica”. (Revista, 1945, p.34). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO B 

Peças desenhadas, referentes ao Estudo Base elaborado para a célula A dos Olivais 
Norte. 
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Estudo base dos Olivais Norte – Planta Geral – 1956 – s/ escala. (Lisboa, 1956, p.177). 
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Estudo base dos Olivais Norte – Reajustamentos da Célula A – 1958 – s/ escala. (Lisboa, 1958, p.3). 
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Olivais Norte – Plano de Utilização de Lotes de Terreno Urbanizado e disponível pra construção – 1959 – s/ escala. (Lisboa, 1959, 
p.102). 
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Memória Descritiva e Peças Desenhadas (parciais) do Projecto de Arquitectura e 
Engenharia, referentes à tipologia IID de Pedro Cid e Fernando Torres. 
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Volume de Obra n.º39394, Memória Descritiva. (Cid, Torres, 1960, p.16-19). 
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Volume de Obra n.º39394, Planta do 1º Piso. (Cid, Torres, 1960, p.38). 

 
Volume de Obra n.º39394, Planta do 2º, 4º Piso. (Cid, Torres, 1960, p.39). 

 
Volume de Obra n.º39394, Planta do 3º Piso. (Cid, Torres, 1960, p.40). 



 
 
Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha 
 
 

 
Volume de Obra n.º39394, Planta da Cobertura. (Cid, Torres, 1960, p.41). 

 
Volume de Obra n.º39394, Empenas e Cortes. (Cid, Torres, 1960, p.42). 
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Volume de Obra n.º39394, Alçado Norte. (Cid, Torres, 1960, p.43). 

 
Volume de Obra n.º39394, Alçado Sul. (Cid, Torres, 1960, p.44). 
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Volume de Obra n.º39394, Pormenor 1º Piso. (Cid, Torres, 1960, p.45). 
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Volume de Obra n.º39394, Pormenor 2º, 4º Piso. (Cid, Torres, 1960, p.46). 
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Volume de Obra n.º39394, Pormenor 3º Piso. (Cid, Torres, 1960, p.47). 

 

 

 

 

 



Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha 

 
Volume de Obra n.º39394, Pormenor Corte. (Cid, Torres, 1960, p.48). 
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Volume de Obra n.º39394, Pormenor Escada e conduta do Lixo. (Cid, Torres, 1960, p.61). 
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Volume de Obra n.º39394, Pormenor de Betão Armado – Planta 1º Piso - Lajes. (Cid, Torres, 1960, p.124). 

 
Volume de Obra n.º39394, Pormenor de Betão Armado – Pórtico. (Cid, Torres, 1960, p.130). 
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Nuno Portas. 
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Volume de Obra n.º39793, Memória Descritiva - Arquitectura. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.322-331). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Cortes AB, CD, EF. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.177). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Alçados Norte e Sul. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.178). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Alçados Nascente e Poente. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.179). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Planta Rés do Chão. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.180). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Planta Piso Corrente. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.181). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Planta Terraço. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.182). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Corte Parcial cd. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.184). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Cortes Parciais ef, gh. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.185). 
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Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Zona de Serviços – Plantas e Cortes. (Pereira, Freitas, Portas, 
1959, p.186). 
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 Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Pormenores - Armários. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.188).                   Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Pormenores - Portas. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.190). 

 

   
 Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Pormenores - Janelas. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.193).               Volume de Obra n.º39793, Arquitectura – Pormenores - Caixilharia Metálica. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.194). 
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Volume de Obra n.º39793, Memória Descritiva – Engenharia Civil. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.332-343). 
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Volume de Obra n.º39793, Engenharia Civil – Pórticos Intermédios. (Pereira, Freitas, Portas, 1959, p.204). 
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Volume de Obra n.º39461, Memória Descritiva - Arquitectura. (Martins, Melo, 1960, p.12-18). 
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Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Planta Piso Térreo. (Martins, Melo, 1960, p.185). 

 
Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Planta Piso Entrada. (Martins, Melo, 1960, p.184). 



 
 
Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha 
 
 

 
Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Planta Piso Corrente. (Martins, Melo, 1960, p.183). 

 
Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Planta Piso dos Estendais. (Martins, Melo, 1960, p.182). 
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Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Planta Piso Cobertura. (Martins, Melo, 1960, p.181). 

  
   Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Corte A e B. (Martins, Melo, 1960, p.180).               Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Corte C. (Martins, Melo, 1960, p.179). 
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Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Alçado Nascente. (Martins, Melo, 1960, p.178). 
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Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Alçado Poente. (Martins, Melo, 1960, p.177). 

 

 

 

 



 
 
Planeamento urbano e a habitação colectiva em Olivais Norte 1955-1964 

Nuno Eduardo Faustino Rainha 
 
 

 
Volume de Obra n.º55028, Arquitectura – Alçado Norte e Sul. (Martins, Melo, 1960, p.176). 
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 Volume de Obra n.º39461, Arquitectura – Planta de Pormenor – T3. (Martins, Melo, 1960, p.274).                           Volume de Obra n.º39461, Arquitectura – Corte Transversal em Pormenor. (Martins, Melo, 1960, p.275). 
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 Volume de Obra n.º39461, Arquitectura – Escada de Serviço. (Martins, Melo, 1960, p.278).        Volume de Obra n.º39461, Arquitectura – Pormenores - Armário e Tulha. (Martins, Melo, 1960, p.285). 

      
 Volume de Obra n.º39461, Arquitectura – Cozinha / Conjuntos. (Martins, Melo, 1960, p.283).       Volume de Obra n.º39461, Arquitectura – Vãos Alçado Nascente / Conjuntos. (Martins, Melo, 1960, p.286). 
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Volume de Obra n.º39461, Estabilidade – Planta do 1º Andar. (Martins, Melo, 1960, p.220). 

 
Volume de Obra n.º39461, Estabilidade – Pórtico 8. (Martins, Melo, 1960, p.241). 
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