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>(INTER)CIDADE / a cidade eNquaNtO tema de um eNsiNO iNtegradO

A (INTER)CIDADE  é a cidade que está entre
entre o caos e a ordem
entre a lógica e o empirismo
entre a história, as memórias e a globalização
entre a comunidade e gueto
entre o legal e o clandestino
entre a concentração e a dispersão
(INTER)CIDADE  está entre a cidade histórica e as áreas de  periferias urbanas, desenraizadas, onde se procura fundamentalmente 
uma habitação para dormir. 
(INTER)CIDADE  está entre a “cidade-Plano” e a cidade da “transição”, onde coexistem áreas de construção ilegal e clandestina, 
com outras de forte cunho especulativo. Tudo isto sem que exista uma ideia de ocupação controlada do território, que tenha em 
mente a salvaguarda dos aspectos paisagísticos, ambientais ou a qualidade da vida urbana e o HOMEM.
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(INTER)CIDADE - a cidade eNquaNtO tema de um eNsiNO iNtegradO
>Trabalhos académicos (Projecto 4º ano - FAA-UL-2011/2013)

O território onde se inseria a área de estudo , em  Caneças - foi seleccionado através de um acordo celebrado entre a Fundação 
Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica/ LABURB - Laboratório de Formas Urbanas (projecto de investigação da 
Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada) com a Câmara Municipal de Odivelas . O desenvolvimento de 
trabalhos académicos de alunos do 4º ano do curso de Arquitectura da FAA, com o acompanhamento de investigadores do 
Laburb, permitiu identificar alguns termos de referência para o desenvolvimento urbano de Caneças-Vila. 

1 - Breve caracterização do território:
>Caracterização: Caneças, foi palco, nas últimas décadas, de um processo de intensa expansão urbana que, em alguns casos, 
resultou num processo de  desurbanização. Como consequência, parte da vila de Caneças é hoje uma área de características 
sub-urbanas, com uma paisagem degradada e onde se revela com evidência o fenómeno de DISPERSÃO urbana. A componente 
agrícola, que teve em tempos um peso específico quase que desapareceu. Pelo que o território patenteia, em vastas zonas, 
uma imagem de diferenciação paisagística que oscila entre a ruralidade e a urbanidade. É, pois, um território de transição onde 
coexistem normas de vivência sociais próprias de uma aldeia e também formas de vivência de periferia urbana, desenraizada, de 
exclusão social e de novas populações que procuram fundamentalmente uma habitação para dormir.
>Património: Em termos patrimoniais, Caneças está intimamente aos seus recursos aquíferos, que se manifestam ainda pela 
presenças de diversas Fontes públicas ( a maioria delas desactivadas na actualidade), das ribeiras , dos “tanques “ das antigas 
lavadeiras e pela presença do Aqueduto das Águas Livres.
>Potencialidades: Caneças continua a ter potencial para continuar a ser uma área agrícola, sobretudo em áreas especializadas  
de agricultura/floricultura intensiva com alguma valência tecnológica na área das estufas.
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Tem ainda algum potencial na área do Turismo, sobretudo através dos temas relacionados com a ruralidade saloia e com a água. 
Existe uma possibilidade efectiva de atrair uma população urbana da região de Lisboa, sobretudo nos fins de semana, e de 
desenvolver um tipo de Turismo cultural relacionado com esses temas , desenvolvendo a montante algum comércio e restauração 

2 - Principais problemas detectados:
>Circulação viária e estacionamento: A circulação viária e a diminuta capacidade de estacionamentos no interior da vila constituem 
um dos principais problemas de Caneças. 
O insuficiente perfil de algumas vias, assim como a ausência de passeios em algumas delas, a extrema dificuldade das ligações 
viárias Nascente-Poente e Norte-Sul, que dependem do atravessamento do centro urbano, a perigosidade de vários cruzamentos, 
a quase ausência de parques de estacionamento, são  exponencialmente agravados pela presença da Central de Camionagem 
no Centro da Vila.
>Espaço público qualificado: Com excepção do pequeno jardim fronteiro à central e do Largo do Coreto,( o qual tem uma ocupação 
episódica) não existem espaços públicos qualificados na vila, nem sequer percursos pedonais livres de trânsito automóvel . Muito 
menos uma estrutura organizada de espaços e percursos públicos de estar e lazer .

3 - Recomendações:
Os trabalhos executados durante os anos de 2011 a 2013, permitiram identificar um conjunto de recomendações que se podem  
resumir do seguinte modo:
>Ordenamento: deverá ser implementado um processo de planeamento urbano integrado que tenha em atenção a organização 
urbanística: deverá ser implementado, um perímetro urbano com um horizonte de 10 anos ; assim como áreas non-aedificandi 
com potencial agrícola/florestal  ou de espaço público. 
>Estrutura viária e estacionamento: deverá ser implementado, desde, já um Plano de Circulação e Estacionamento para a vila 
que tenha em atenção as necessidades actuais , nomeadamente  a resolução dos atravessamentos viários Nascente-Poente e 
Norte-Sul, a carência de lugares de estacionamento, o deficiente perfil de algumas vias, uma estrutura de caminhos pedonais; 
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mas também as necessidades a médio/longo prazo decorrentes de uma evolução  urbana estimada.
>Áreas verdes: deverá ser implementado um projecto integrado de áreas verdes de Lazer, incluindo a Quinta dos Castanheiros, 
que determinará um conjunto de áreas de lazer e de espaços públicos associado ao aproveitamento de recursos hídricos . 
Deverá ser ainda associado a este Projecto um plano de áreas agrícolas/florestais envolventes que serviam de áreas –tampão 
ao desenvolvimento urbano descontrolado e que possam ter um impacto positivo no desenvolvimento de actividades económicas 
ligadas à agricultura e à floricultura.
>Turismo/cultura/comércio: deverá ser implementado um estudo que equacione as potencialidades de desenvolvimento de 
actividades culturais, associadas ao Turismo e ao mundo rural. Nessa perspectiva equaciona-se a validade de um novo museu 
e de um mercado de produtos agrícolas, associados a espaços  públicos de excelência  e ao desenvolvimento de novas áreas 
comerciais e de restauração.
>Habitação: Deverá ser repensado o modelo de tipologias para habitação na área de Caneças, dando primazia à habitação sénior 
e à habitação unifamiliar. Neste último caso deverá ser equacionado  o desenvolvimento de novas tipologias  habitacionais que 
introduzam o tele-trabalho e a possibilidade do desenvolvimento de clusters ligados à utilização de novas tecnologias informáticas 
e ao desenvolvimento de sistemas eco-sustentáveis. 
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> marca de água / lugares cOm memória

a pequena vila de  Caneças, situada a Norte de Lisboa está inserida numa zona que até há pouco se caracterizava por ser área 
rural ou pelo menos uma zona de transição entre área urbana e rural.  Representa um espaço urbano, onde se identificam alguns 
vazios urbanos de dimensão considerável, alguns dos quais áreas verdes arborizadas – antigas quintas que se caracterizam opor 
integrarem minas de águas- as fontes de Caneças – que até aos anos  60 abasteciam de água a cidade de Lisboa. Caneças é, 
aliás, marcada pela ominipresença da água.
É um território que mantém uma forma de ocupação urbana com características tradicionais do mundo rural e que tenta 
desesperadamente opor-se ao surto de crescimento generalizado do município e a um modelo de cidade que assenta na 
densificação, na diversificação e na especulação imobiliária. Nele coexistem normas de vivência sociais próprias de uma aldeia 
e também formas de vivência de periferia urbana, desenraizada, de exclusão social e de novas populações que procuram 
fundamentalmente uma habitação para dormir. 
É, para além do mais, um território marcado por uma profunda desurbanização.
Como resolver esta situação?
>Urbanizando selectivamente os vazios urbanos e reestruturando as áreas urbanas existentes, favorecendo a densificação 
e a qualificação do tecido urbano, bem como a recuperação de sítios degradados por efeito da pressão urbana. Ou seja, 
CONCENTRANDO a construção e, ao mesmo tempo, qualificando o espaço urbano, potenciando (construindo) o Espaço Público 
como elemento aglutinador e estabilizador da forma urbana e da concentração urbana. 
>Criando ou reforçando a ideia de centralidade. 
>Criando equipamentos públicos que qualifiquem o território e estimulem a vida social. 
>Criando áreas verdes - tampão, com carácter público ou privado que impeçam a construção indesejável, evitando intervenções 
casuísticas que conduzam a uma progressiva descaracterização do núcleo, 
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>Qualificando o tecido urbano-rural local, apostando na imagem e coerência da forma urbana que preserva o cariz rural, apostando 
no espaço público de vivência colectiva caracterizado pela presença de património arquitectónico e espaços verdes e num modelo 
de edificado renovado e de qualidade.
>Criando  novos eixos viários que assumam a responsabilidade do tráfego de atravessamento e permitam intervir ao nível dos 
perfis, nos arruamentos existentes e que suportem o comércio local, dando-lhe um carácter mais urbano; 
>Apostando na salvaguarda e valorização do centro histórico da vila e na gradual e harmoniosa renovação dos seus espaços 
públicos, em respeito pela memória e culturas locais. Neste aspecto particular assume especial relevância o tema da água, 
presente nas fontes públicas, no aqueduto das águas livres e no imaginário das “lavadeiras e aguadeiros” de Caneças
>Promovendo a qualificação e dinamização do tecido comercial local, tratando e gerindo as transformações no espaço edificado 
e intervindo no espaço público.

>Exposição InterCIDADE / interCITY
Um conjunto de trabalhos dos dois anos académicos (2011-12 e 2012-13)  estiveram em exposição na Casa da Juventude 
de Odivelas entre 31 de Maio a 16 de Junho 2013, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Odivelas, LABURB-
Laboratório de Formas Urbanas -/CITAD, Universidade Lusíada de Lisboa e RE>URB 
O pavilhão expositivo foi executado com ENGINEERED COLOURED WOOD e teve como patrocínadores as firmas
VALCHROMAT byInvestwood 
MELOM PORTUGAL / MELOM FOREVER
GREENPLOT
IDEALAB





caNeças
Evolução da estrutura edificada entre 1977 e 2011



Caneças 2011-12. “Identificador de problemas e soluções, incluindo água e espaços verdes”- proposta de Milia Zabala (aluna).



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Milia Zabala (aluna).



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Pedro Patrício (aluno).



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Diogo Almeida (aluno).



Caneças 2011-12. Proposta para Centro Cultural. Diogo Almeida (aluno)



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Joana Pereira (aluna)



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Inês Leite (aluna). 



Caneças 2012-13. Proposta de desenho urbano. Ivan Cliff (aluno).



Caneças 2012-13. Proposta de desenho urbano. Ivan Cliff (aluno).



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Michael Davide (aluno)



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Mafalda Falcão (aluna).



Caneças 2011-12. Proposta de desenho urbano. Tiago Frazão (aluno).



Caneças 2012-13. Proposta de desenho urbano. Marco dos Santos (aluno).



Caneças 2012-13. Proposta de desenho urbano. Eva Andrásová (aluna).

Caneças 2012-13. Estrutura viária e estrutura verde proposta. Eva Andrásová (aluna).



Caneças 2012-13. Proposta de desenho urbano. Rui Rosalino (aluno).



Caneças 2012-13. Proposta de desenho urbano. Giulia Pannella (aluna).



Caneças 2012-13. Geometrias do território e ida intervenção e unidades de desenho orgânico.

Pavol Dobsinsky (aluno). 




