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APRESENTAÇÃO 

 

O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua 

envolvente: Luís Cristino da Silva  

 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges 

 

 

 
O objetivo desta dissertação será compreender de que maneira o espaço público 

se insere num espaço urbano. Perceber quais são os benefícios e as 

desvantagens de um espaço público integrado num projeto urbano de habitação 

coletiva.  

O bairro urbano de Nova Oeiras foi pensado para a integração de habitação no 

concelho de Oeiras com a articulação de um espaço público. Este espaço público 

interliga-se entre os acontecimentos internos e os acontecimentos externos, 

tornando-se esse projeto parte integrante de Oeiras.  

No BRNO estamos perante uma escolha programática de partilha de espaços. 

Não se trata de um condomínio fechado que vive exclusivamente para dentro, 

mas de um espaço que integra e convida.  

À época, precisava de ser repensado devido à necessária evolução de uma 

cidade industrial para uma cidade de habitação e serviços. 

Luís Cristino da Silva, com pensamento europeu, traz para Oeiras na proposta 

urbana alicerçada numa sociedade inclusiva e diversa. 

O domínio habitacional deixa de ser um aglomerado de desconhecidos e passa a 

ser um aglomerado de conhecidos que convivem e partilham espaços e 

necessidades.  

 



 

Palavras-chave: Nova Oeiras; Urbanismo; Espaço Público; Vivência; Plano; Bairro; 

Oeiras; Homem; Cidade.  



 

PRESENTATION 

 

The public space of the Residential District of Nova Oeiras and its 

surroundings: Luís Cristino da Silva 

 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges 

 

 

 

The objective of this dissertation will be to understand how the public space is inserted 

in an urban space. To understand the benefits and disadvantages of a public space 

integrated in an urban collective housing project. 

The urban neighborhood of Nova Oeiras was designed for the integration of housing in 

the municipality of Oeiras with the articulation of a public space. This public space is 

interconnected between internal and external events, making this project an integral 

part of Oeiras. 

We are facing a sharing of spaces, not a closed condominium, that lives for itself and 

for others. 

At the time, the municipality of Oeiras needed to be rethought due to its evolution from 

a rural city to an industrial city. 

Luís Cristino da Silva, with European thinking, brings an inclusive society to Oeiras. 

The housing domain is no longer a cluster of strangers and becomes a cluster of 

acquaintances who live in the same space and share needs. 

 

 

Keywords: Nova Oeiras; Urbanism; Public space; Livingness; Project; Neighbouhood; 

Oeiras; Man; City.  
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1. INTRODUÇÃO 

O mote desta dissertação é o estudo e interpretação do modo como o espaço público 

do bairro residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente tem influência na vida de 

quem lá vive e de quem vem de fora vivenciar o espaço e de quem o usa como elo de 

ligação entre os seus limites.  

Esta dissertação está dividida em 3 partes, a História, o Bairro e os Momentos.  

Na primeira parte, da História, procuramos entender a evolução do local onde o bairro 

se implanta. Desde a decisão da sua construção, do projeto, do desenvolvimento do 

projeto até à sua edificação. Procuraremos ainda entender de que modo as vivências 

dos seus autores e o seu vínculo cultural foram chaves para o seu desenho. 

Na segunda parte, do Bairro, procuraremos entender de que modo os arquitetos Luís 

Cristino da Silva e Gonçalo Ribeiro Telles se influenciaram e como mutuamente 

materializaram os conceitos que procuraram resolver os problemas da cidade. Através 

de entrevistas, procuramos entender de que modo as pessoas, que vivem no bairro ou 

o visitam experienciam o seu espaço.  

Na terceira parte, dos Momentos, interpretamos o bairro desde o seu interior até ao 

seu exterior, paralelamente vamos estudar os elos de ligação entre ambos. No 

momento interior procuramos entender de que modo se considera o espaço público na 

estrutura do bairro; no momento intermédio de que modo o bairro se interliga entre si e 

com a envolvente, e no momento exterior de que modo se pensa a cidade, de como 

adquire determinada forma e consequentemente como se chegou ao Bairro 

Residencial de Nova Oeiras.  
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Ilustração 2 - Mapa triangular do reguenguinho de Bucicos. ([Adaptado a 
partir de:] Google Inc., 2020a). 

2. DA HISTÓRIA 

2.1. OEIRAS E TEMPO  

Atualmente, Oeiras, em nada se 

parece com o que em tempos foi, 

“[…] naquele tempo a linha de costa 

era bastante diferente […]” (Ferreira, 

2014), embora ainda consigamos 

encontrar alguns elementos que 

marcaram os primórdios deste 

território. Os primeiros vestígios 

humanos encontrados neste 

território, remetem-nos para o 

período neolítico, 3000 anos a.C. As linhas de água que percorriam os terrenos férteis 

e de grande produtividade, davam sustento aos seus habitantes, e propiciaram o 

surgimento, “[…] na margem esquerda da ribeira da Laje […]” (Gomes, 1998, p. 21), 

de um núcleo populacional. Se, por um lado, seriam alvos fáceis de saques, também, 

por outro, a agricultura aí possível foi a base para o crescimento económico e 

demográfico.  

Joaquim Boiça para realçar os 

ataques que os povoados desta zona 

sofriam, afirma:  

“[…] tão para dentro de terra 

como o povoado do castro de 

Leceia, em Barcarena.” (Ferreira, 

2014) 

Em 1370, durante a primeira dinastia, 

entre 1143 e 1385 (Bragança, 2020), 

o reguenguinho de Bucicos, mais 

tarde a Quinta do Marquês de 

Pombal, integrado no reguengo de 

Oeiras era delimitado por um “[…] triângulo cujo vértice superior se situava, a norte, 

cerca de Quenena e a base entre a foz da ribeira da Laje e a fortaleza de São Julião 

Ilustração 1 - Reguenguinho de Bucicos. (Miranda, 2002a). 
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Ilustração 4 - Marquês de Pombal - Quadro a óleo pintado por Claude Joseph Vernet e 
Louis Michel Van Loo, 1767. (Colaço, 2013, p. 172). 

Ilustração 3 - Defesa da Barra. ([Adaptado a partir de:] Google Inc., 2020b). 

da Barra […]” (Miranda, 2002a). O termo bucicos, segundo o filósofo José Pedro 

Machado poderá relacionar-se com a existência de terrenos incultos, “[…] bouças ou 

boiças […]” (Miranda, 2002b), e como era um espaço pequeno aplicava-se-lhe o 

diminutivo.   

O território que viria a ser Oeiras, sem defesas, era um alvo fácil para ataques, até dos 

corsários e piratas. Como exemplo temos o episódico assalto da armada castelhana e 

o do pescador oeirense Martim Mealha, que foi testemunhado por Fernão Lopes, “[…] 

quando andava na faina (conseguindo fugir […]” (Miranda, 2002). Sendo 

constantemente atacada e pilhada não era possível motivar a atividade piscatória, 

apesar dos seus 10 km de linha costeira. 

Jorge Miranda afirma 

que: 

“Viver junto ao 

Tejo era um 

risco, um 

inquietante 

sobressalto.” 

(Miranda, 2002)  

Deste modo, já no 

século XVI, a defesa 

contra ataques 

indesejados “[…] é 

assegurada pela primeira vez […]” (Limpo, 2002) com a construção de diversas 

fortificações pela barra de Lisboa: Torre de Belém, Torre Velha, São Julião da Barra e 

o forte do Bugio. A 

construção destas 

fortificações na zona de 

Oeiras foi fundamental para 

a defesa e segurança do 

tráfego marítimo e das 

pescas. 

O Forte do Bugio foi o ponto 

mais importante na linha 

defensiva do Tejo, 
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posicionado na diagonal do Forte de São Julião da Barra, local onde o Tejo desagua 

no Oceano, estrangulando a entrada em Lisboa. Um anónimo francês num texto de 

1712 descreveu a construção e o posicionamento dos fortes, criados pelo Homem 

como:  

“[…]  os acessos a Lisboa estão defendidos pela Natureza e pela Arte.”  (Ferreira, 

2014) 

Depois da construção dos fortes que protegiam a barra, a atividade piscatória passou 

a ser possível e as atividades de recreio, tal como as regatas no estuário do Tejo, em 

que os habitantes enchiam as praias para as ver. Neste tempo existia uma grande 

atividade marítima na costa de Paço de Arcos.  

A família do Marquês de Pombal surge em Oeiras a 9 de setembro de 1676, quando o 

“[…] avô do Marquês de Pombal, compra uma azenha, situada na Ribeira da Laje […]” 

(Gonçalves, 1999), atual Quinta do Marquês de Pombal. Sebastião José só nasce 24 

anos depois a 13 de maio de 1699.  

Em 1676, Sebastião José de Carvalho e Melo, avô do futuro Conde de Oeiras e 

Marquês de Pombal, detinha em seu poder aqui um conjunto de terras rústicas e 

Paulo de Carvalho e Ataíde, tio de Marquês de Pombal, a “[…] 1714, ao comprar uma 

quinta […]” (Miranda, 1999), continuou a expansão, “[…] que em conjunto com os 

terrenos adquiridos em 1676 […]” (Gonçalves, 1999), garante a continuidade do 

vínculo territorial na família com o Morgadio dos Carvalhos. O reguenguinho de 

Bucicos acabaria por lhes pertencer, sendo este a última parcela que faltava até aos 

limites do concelho. (Miranda, 1999)  

“Sebastião José de Carvalho e Melo foi o herdeiro de seu tio e o primeiro 

administrador do vínculo […]” (Miranda, 1999), este futuro Conde de Oeiras foi o último 

morgado dos terrenos da família. 

O morgadio, segundo Maria do Céu Sousa Gomes: 

“O morgadio […] cujo objectivo era a indivisibilidade dos domínios senhoriais 

transferidos para o descendente varão primogénito. Era uma forma de protecionismo à 

alta nobreza.” (Gomes, 1998, p. 33)  

Sebastião José começa a sua carreira política em 1738, vai para Londres e quando 

regressa D. José está no trono e nomeia-o Secretário de Estado, dos Negócios 

Estrangeiros e da Guerra, posição “[…] que deu ao marquês um enorme papel de 
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Ilustração 5 - Fundição de Oeiras. (Ilustração nossa, 2021). 

destaque na reconstrução da cidade […]” (Ferreira, 2014) de Lisboa e de Oeiras após 

o terramoto de 1755.  

“Em Oeiras e muitos lugares do seu termo […] registou o grau VIII […]” (Gomes, 1998, 

p. 200) na escala de Richter. No entanto não chegou a haver mortos e o sismo, apesar 

de assustador, foi útil para o redesenhar do traçado das ruas e a construção de 

edifícios mais seguros.  

Sebastião José, o futuro Marquês de Pombal, teve um papel importantíssimo na 

reconstrução de Lisboa e “[…] escolheu Oeiras para exibir o seu poder […]” (Ferreira, 

2014). Deste modo, continuou o projeto de um complexo agro-industrial que o seu tio 

tinha começado, visto que o seu latifúndio, superior a 200 hectares, o permitia.  

O Palácio começou a ser construído por Paulo de Carvalho e, um ano antes da sua 

conclusão, 1740, “Com o falecimento […] de D.Teresa de Noronha […]” (Pinheiro, 

2017, p. 12), a primeira mulher de Sebastião José de Carvalho e Melo, as suas 

parcelas transferem-se para o morgadio, tornando-o ainda maior. 

Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, e que era grande proprietário 

do reguengo, a par de Oeiras, que mais tarde ficou “[…] conhecido por vila de Bucicos 

[…]” (Carcavelos, 2013), não tinha interesse em perdê-la para o concelho vizinho. 

Porém a 7 de setembro de 1762 essa parcela agrega-se a Cascais, ficando sob jugo 

alheio juntamente com diversas outras freguesias. O limite entre concelhos só é 

estabelecido definitivamente a 13 de janeiro de 1898 quando o concelho de Oeiras é 

restaurado e recuperado com as suas anteriores freguesias, porém Carcavelos 

permanece no concelho de Cascais. (Carcavelos, 2013)  

D. José I (1714 – 1777) (Bragança, 

2020), tinha problemas 

dermatológicos e dizia-se que a 

frequência regular das termas era um 

bom tratamento para quem tinha 

doenças de pele, e, portanto, nos 

anos de 1775 e 1776 o monarca 

viajava muito para as termas de 

Santo António do Estoril. Para facilitar 

essas viagens D. José, os Príncipes, 
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a Princesa Real e a Corte ficavam instalados na vila de Oeiras, ficando esta a “[…] ser 

a verdadeira capital do país.” (Colaço, 2013, p. 172) 

A presença da família real em Oeiras tornou viável o início da construção de um canal 

através da ribeira da Laje, um dos afluentes do Tejo. A vila de Oeiras localizava-se 

apenas a 2 km para o interior e iniciaram “[…] a construção duma alfândega na praia 

[…]” (Colaço, 2013, p. 172) e de um canal entre a costa e a vila, mas nunca a 

terminou. A sua queda política a meio da construção do canal resultou no insucesso 

da obra “[…] e desse canal de Oeiras à costa apenas existe de pé […] a ruína da 

Alfândega Velha.” (Colaço, 2013, p. 172) 

Este poder e riqueza criados pelo Marquês trouxeram-lhe muitos inimigos. Após D. 

José I ter falecido, perde o seu estatuto político e é “[…] exilado em Pombal […]” 

(Gonçalves, 1999) onde acaba por morrer em 1782. (Miranda, 1999). Apesar do 

Marquês ter perdido tudo o que construiu e criou, muito ainda hoje existe e, para 

muitos, sem ele Oeiras não existiria como hoje a conhecemos.  

D. Maria I (1734 – 1816) (Bragança, 2020), sobe ao trono, o morgadio existente 

desaparece e o Palácio vai para venda. Os descendentes do Marquês não conseguem 

proteger as suas heranças.  

No século XIX, a filoxera1compromete a produção de vinho, um vinho de “[…] cepa 

rica que dava um néctar semelhante ao do Douro.” (Colaço, 2013, p.182), o que 

resultou na procura de um novo cultivo para essas terras. Estes fungos atacaram 

apenas as cepas de Oeiras, mas não as de 

Carcavelos. O trigo e o centeio foram a 

alternativa, mas mais uma vez o mato, 

eventualmente, apoderou-se destes terrenos.  

A Revolução Industrial surge em Portugal em 

1870 e dá azo à introdução “[…] da linha de 

caminho-de-ferro Lisboa – Cascais com o 

comboio a vapor.” (Pinheiro, 2017, p. 17), no final 

do século XIX a 30 de setembro de 1889. “No 

princípio do século XX […]” (Pinheiro, 2017, p. 

17) aparecem as unidades fabris, a Fundição de Oeiras e a Fábrica de Papel. A 

 
1 s. f. AGRICULTURA doença produzida na videira por este insecto. 

Ilustração 6 - Arthur Brandão. (Pinheiro, 2017, p. 28). 
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Fundição de Oeiras “[…] foi fundada em 1921 […]” (Esteves, 1996), tendo sido 

considerada uma das mais importantes no sector da produção metalo-mecânica. 

Começou por produzir eletrodomésticos e, depois, até material de guerra para o 

mercado militar. Todavia, e por debilidade financeira, são obrigados a abandonar o 

espaço. Mais tarde estes espaços são alugados a cerca de 62 empresas e por ali 

ficam durante alguns anos até ao final do contrato, permanecendo mais uma vez 

apenas a CP. Hoje, apenas os serviços de manutenção da CP ocupam estes 

armazéns. 

Os descendentes do Marquês no seculo XX arrendavam a Quinta a pequenos 

rendeiros e, por volta de 1939, Arthur Brandão compra o palácio, as quintas da Casa 

de Pombal bem como os todos os jardins adjacentes. Conhecido como “[…] “O 

Compra e Vende” […]” (Pinheiro, 2017, p.30), Arthur Brandão, vende os terrenos todos 

com 400 hectares que atualmente estão fragmentados.  

Arthur Brandão, aproveita a oportunidade e compra o Palácio e as Quintas do 

Marquês e, de seguida, vende-as perdendo todo o ordenamento passado como 

explica Jorge Pinheiro pelas palavras de Rodrigo Dias: 

“A Quinta de Recreio do Marquês de Pombal iria ser dividida e essa divisão levou, 

como refere o arquitecto Rodrigo Dias, “a um corte na estrutura pombalina de acessos, 

de ruas e alamedas, e na sua unidade urbanística e paisagista, de cascatas, de pontos 

de fuga e de leituras axiais da matriz da paisagem, que no projecto, atribuível o vale ao 

longo da ribeira da Lage. Esta paisagem monumental está hoje quase imperceptível e à 

espera de recuperação.” (Pinheiro, 2017, p. 15) 

Em 1859, foi mandada construir uma 

estrada de Oeiras até Cascais que, na 

altura, era apenas uma vila piscatória, 

para além de ter algumas pedreiras de 

calcário. Por esta altura as viagens de 

“Lisboa a Cascais demoravam estafantes 

3 horas de carruagem […]” (Pinheiro, 

2017, p. 19), de chars-à-banc – 4 horas, 

de burro – 8 horas e de comboio a vapor 

– 1 hora e 30 minutos. Com a 

eletrificação do comboio a 1926, as viagens de comboio passaram de 1 hora e 30 

Ilustração 7 - Estação de Oeiras no princípio do séc. XX. (Pinheiro, 
2017, p. 20). 
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minutos para 1 hora e 5 minutos, mas, se fosse o comboio direto, demorava apenas 

40 minutos. (Pinheiro, 2017, p.19 - 20) 

Com a construção da linha férrea e “[…] a concentração das atividades económicas 

em Lisboa […]” (Pinheiro, 2017, p. 18), vários centros urbanos começaram a crescer 

ao longo da linha de caminho de ferro. 

“Oeiras, no seu núcleo antigo, é 

verdadeiramente uma vila de 

província.” (Colaço, 2013, p.183), mas, 

entretanto, começaram a aparecer em 

Oeiras os primeiros chalés2 e 

consequentemente atividades lúdicas 

para entreter os seus habitantes, 

como:  

“[…] os courts de ténis […], a ADO – Associação Desportiva de Oeiras, com o seu 

ringue de patinagem […] [e] o Casino Éden […]” (Pinheiro, 2017, p. 17-18)  

As praias de Oeiras tornam-se um local frequentado pela elite portuguesa, com o 

crescimento das “[…] actividades de lazer […]” (Pinheiro, 2017, p.17) e por indicação 

médica que considerava o ar e a água do concelho benéficos para a saúde. 

À medida que o tempo passava esses moradores de veraneio começaram a ser 

moradores permanentes. Em Oeiras, tanto naquela altura como atualmente, “[…] às 

11, ou às 23, reina nas ruas a calma das horas mortas.” (Colaço, 2013, p.190). Muito 

mais no inverno que no verão. No verão com a chegada do calor, os turistas 

aumentam em grande número e as ruas tinham e têm mais vida e movimento.  

O Liceu Nacional de Oeiras, agora Escola Secundária Sebastião e Silva, foi “[…] 

inaugurado em 1952 […]” (Pinheiro, 2017, p.23), pensa-se que terá sido Arthur 

Brandão, a influenciar a decisão, pela sua próxima relação com Caeiro da Mata, na 

altura Ministro da Educação Nacional. Inicialmente era para ter sido “[…] construído 

nos terrenos de Nova Oeiras, mas acabou por ser […]” (Pinheiro, 2017, p. 23) 

construído do outro lado da estação do comboio. Até 1968, data de abertura do Liceu 

de São João do Estoril, o liceu de Oeiras era o único liceu entre Algés e Cascais, 

 
2 s. m. casa de campo no estilo das aldeias suíças. 

Ilustração 8 - Santo Amaro de Oeiras. Vista sobre a praia. (Passaporte, 
1959). 
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chegando a atingir um número de alunos de 3649 no ano letivo de 1967/1968. Chegou 

a ter tantos alunos que tiveram que montar barracões provisórios nos átrios do Liceu 

de forma a comportar todos, sendo que a “[…] maioria destes alunos era transportada 

nos comboios da Linha de Cascais.” (Pinheiro, 2017, p. 23)  

Num artigo publicado em 2002, na comemoração dos 50 anos do LNO um antigo 

professor, Joaquim António Calado Lopes, relembra o excesso de alunos que havia: 

“Lembro-me que, em Oeiras, os alunos não chegavam a ocupar a totalidade das salas 

de aula do rés-do-chão, mas rapidamente, dois ou três anos depois, a capacidade já 

estava esgotada, tendo sido necessário construir um novo pavilhão”. (Zambujo, 2002)  

Dos terrenos associados ao Palácio do Marquês a Quinta de Baixo, ou Quinta Grande, 

seria o local escolhido para a construção do Bairro de Nova Oeiras. Segundo Jorge 

Pinheiro o bairro estaria localizado estrategicamente, para que beneficiasse dos 

serviços que o rodeavam: 

 “Nova Oeiras vai pautar-se por estes princípios de urbanismo moderno e planeado. Vai 

beneficiar da proximidade da praia e do liceu. Vai usufruir das novas condições de 

acessibilidade proporcionadas pelo comboio da Linha de Cascais e pela Estrada 

Marginal. Essa localização estratégica viria a ser um factor essencial de sucesso e 

seria de aproveitar na fase de comercialização do bairro.” (Pinheiro, 2017, p.25) 

É neste local assim caracterizado do ponto de vista geográfico, histórico e sociológico, 

que se virá a implantar em 1956 a urbanização de Nova Oeiras, objeto desta 

dissertação. 
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Ilustração 10 - Quadro "Grupo Leão" (1885) de Columbano, onde se 
pode ver o pai de Cristino em cima à esquerda. (Rodolfo, 2002, p.32). 

2.2. ARQUITECTOS E TEMPO 

A arquitetura modernista surge no século XIX, chega 

a Portugal no princípio do século XX, e foi 

protagonizada por um grupo de arquitetos de que 

fazia parte “[…] Cristino da Silva, Carlos Ramos, 

Pardal Monteiro, Jorge Segurado, Cottinelli Telmo, 

Cassiano Branco, Adelino Nunes; Rogério de 

Azevedo, Keil do Amaral e Viana Lima (…)” 

(Perdigão, 1998, p. 145).  

De entre os protagonistas, Luís Cristino da Silva foi 

sem dúvida um dos maiores arquitetos do seu tempo. 

Um passado de obras largamente vasto, cargos como 

professor durante trinta e três anos “[…] e diretor da 

Escola de Belas-Artes de Lisboa, e a sua influência institucional […]” (Rodolfo, 2002, 

p. 15) justificam a sua produção arquitetónica na primeira metade do século XX. 

Luís Ribeiro Carvalhosa Cristino da Silva, filho de João Ribeiro Cristino da Silva e de 

Maria Antónia Augusta de Almeida Carvalhosa e Silva, nasce “[…] no dia 21 de maio 

de 1896 em Lisboa, na freguesia de Santa Isabel.” (Rodolfo, 2002, p. 31) 

O seu avô, João Cristino Silva (1820 

– 1877) foi um pintor romântico e o 

seu “[…] pai pintor e professor do 

Instituto Industrial […]” (Rodolfo, 

2002, p. 32), e integrou o Grupo do 

Leão3. Deste modo Cristino da Silva 

nasce e cresce rodeado de um meio 

artístico, moldando a sua 

personalidade pelas convivências e histórias que o seu pai e os integrantes desse 

grupo artístico contavam. Ao frequentar a Escola de Belas Artes de Lisboa, em 1910, 

 
3 “[…] fazia parte do “Grupo do Leão”, […], Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), seu irmão Rafael 
(1846-1905), João Vaz (1859-1931), António da Silva Porto (1850-1893), António Ramalho (1858-1916), 
José Malhôa (1855-1933), José Moura Girão (1840-1916) e Rodrigues Vieira (-1934).” (Rodolfo, 2002, 
p.32) 

Ilustração 9 - Luís Cristino da Silva. (Pinheiro, 
2017, p. 38). 
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voltaria a com eles privar como seus mestres. E um dos integrantes do Grupo do 

Leão, Columbano Bordalo Pinheiro (1857 – 1929), seria um dos seus professores.  

Após concluir o curso de Arquitetura em 1918, depois da Grande Guerra, começa a 

estagiar no Ministério da Instrução Pública como auxiliar na repartição de Construções 

Escolares e, um ano mais tarde, “[…] parte para Paris […]” (Rodolfo, 2002, p. 42), 

optando por uma formação complementar. 

Em entrevista com Cristino da Silva, in revista Arquitectura, nº 119, janeiro de 1971: 

“[…] foi o anseio de estudar mais, de aprender, de ter os conhecimentos que me 

permitissem exercer a minha profissão com a mobilidade e a facilidade necessárias.” 

(Rodolfo, 2002, p. 43) 

Terminado o estágio, pela E.N.B.A., no atelier de Paris em 1923, com direito a “[…] um 

louvor escrito pela mão de Victor Laloux.” (Rodolfo, 2002, p. 53), o seu orientador, pelo 

trabalho ali realizado, Cristino segue para Roma continuando os seus estudos na Villa 

Médicis. A Villa Médicis é uma academia francesa em Roma, dedicada à formação nas 

antiguidades clássicas, que “[…] só acessível a um número muito restrito de alunos.” 

(Rodolfo, 2002, p. 53-54). Apenas os vencedores do G.P.R. (Grand Prix de Rome) 

tinham acesso direto. Mas Cristino não chega a concorrer ao G.P.R., supondo-se 

assim que “[…] deveria ter sido recomendado pelos seus mestres.” (Rodolfo, 2002, p. 

54). Esta escola já tinha tradições desde o século XVIII e tinha como mote a “[…] 

busca da “verdadeira” linguagem da arquitetónica […]” (Rodolfo, 2002, p. 54). Aqui a 

relação entre arquitetos e arqueólogos era enorme e resultante da junção das duas 

classes na mesma instituição. 

A 23 de Fevereiro de 1923, viaja para Roma, seguindo assim o mesmo percurso que o 

seu mestre José Luís Monteiro. Um ano depois volta para Paris para participar num 

projeto com Léon Azéma. 

Nesta altura, Cristino da Silva casa-se e fixa-se em Portugal. 

“[…] se não fosse o aparecimento da minha mulher, eu teria ido para o Brasil ou para 

qualquer parte.” (Perdigão, 1998, p. 162).  

A partir deste momento realiza a construção de três liceus, tendo sido “O primeiro […] 

[o] liceu de Beja.” (Perdigão, 1998, p. 162) e logo a seguir ganha o concurso para ser 

professor na Faculdade de Belas-Artes.  
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Ilustração 11 - Arranjo Arquitectónico da Praia do 
Areeiro, Planta geral (2ºpiso), 1943. (Rodolfo, 

2002, p.116). 

Ilustração 12 - Arranjo Arquitectónico da Praça do Areeiro. Corte pelas torres a sul, 
1943. (Rodolfo, 2002, p. 118). 

Em Portugal o período modernista é visto como sendo um modernismo mais purista, 

“[…] começou em 1925, com o Capitólio de Cristino da Silva.” (Rodolfo, 2002, p. 66). 

Esta primeira obra, e muitas outras que se lhe seguiram posteriormente, foram parte 

de uma política de saneamento financeiro, financiada pelo regime de Salazar.  

Cristino da Silva defendia o regionalismo, sendo este 

conceito entendido como uma inquietação em 

considerar não apenas o projeto, mas o que o 

rodeava, ou seja “[…] para determinada região, 

procurava casar com o ambiente dela”.” (Rodolfo, 

2002, p. 68). A aplicação “[…] de elementos que 

dizem ser portugueses […] distribuídos ao acaso 

pelas fachadas […]” (Rodolfo, 2002, p. 69), 

arquitetura bric-à-brac, não era regionalismo. 

Entendia que antes de tudo era preciso primeiro ter 

um conjunto de elementos e só depois passar para a 

pormenorização.  

Cristino da Silva era um prático, com obra vasta 

desenhada e realizada entre 1919 e 1976, não existindo qualquer registo de obra 

teórica ou reflexiva, mas tendo adquirido bastante cultura com as suas viagens e com 

o seu processo académico.  

Durante o período dos anos 30, e até ao pós-guerra, existia pressão política para que 

a arquitetura tradicionalista fosse implementada, mas Cristino da Silva não teve a 

capacidade “[…] da não superação, pessoal e criativa, da reacção tradicionalista […]” 

(Perdigão, 1998, p. 38), para 

ultrapassar esse conceito 

como pensador, acabando por 

perder a dinâmica 

arquitetónica para as gerações 

seguintes.  

Contudo, a obra de Cristino da 

Silva é de uma impressionante 
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Ilustração 13 - Arranjo Arquitectónico da Praça do Areeiro. Perspectiva com o 
Monumento aos Heróis da Ocupação Ultramar Português, 1950. (Rodolfo, 2002, 124). 

compostura, “[…] que no desenho como na concepção geral espacial sempre está 

presente.” (Perdigão, 1998, p. 41) Tanto num edifício como num plano urbano, tem em 

consideração o projeto e a envolvente, criando sempre uma unidade coerente entre 

ambos. 

Nos planos urbanos, Cristino da Silva estava claramente à vontade, com uma “[…] 

capacidade indiscutível pela clara noção de composição, dimensão e escala […]” 

(Perdigão, 1998, p. 75), criando espaços verdes centrais com edifícios circundantes. 

Nesse momento, com a 

Carta de Atenas escrita por 

Le Corbusier em vista, 

hesitante entre o moderno 

e o tradicional, Cristino da 

Silva vai introduzindo 

timidamente, as regras que 

esta impõe. 

Três conjuntos 

habitacionais de destaque, 

incluindo o BRNO, são:  

“[…] o “Arranjo Arquitectónico da Praça do Areeiro” (entre 1938 – 1943 – 1949 – 1951 – 

1955); o “Projecto de Urbanização para o Novo Bairro Operário do Barreiro para a 

CUF” (Companhia União Fabril), entre 1945 e 1951; e o “Plano de Urbanização da 

Unidade Residencial Denominada Nova Oeiras” (entre 1953 – 1955 e 1960 – 1971).” 

(Perdigão, 1998, p. 75) 

 
No final dos anos 30 “[…] o regime começa a impor à arquitetura um […]” (Rodolfo, 

2002, p. 132) modelo português de características bem definidas, que seria imposto 

como projeto experimental, como no projeto do Areeiro. Este projeto seguindo o “[…] 

urbanismo tradicional de feição nacionalista […]” (Perdigão, 1998, p. 75), como o que 

se praticava na altura, desenhava em planta as 5 quinas. O quarteirão fechado, em 

andares de esquerda/direita em que o programa da casa era virado para a rua e “[…] o 

“quarto da criada”, orientado para as traseiras.”  (Perdigão, 1998, p. 75).  

O conceito de urbanismo é posterior, mas, com o crescimento demográfico das 

grandes cidades, as suas malhas urbanas medievais e barrocas perderam o sentido, 

foi necessário reorganizá-las, criando eficiência nas circulações, higiene e salubridade. 
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Ilustração 14 - Cidade de Nacala, Moçambique, Planta geral, 1941. 
(Rodolfo, 2002, p.193). 

Esse conceito surge na Europa em 

1910, descrito no Bulletin de la Société 

Neuchâteloise de Géographie, citado por 

P. Clerget. (Rodolfo, 2002, p. 167) 

Em Portugal essa necessidade surge 

em meados do século XIX convergindo 

no aparecimento de planos gerais de 

melhoramento tanto para Lisboa como 

para o Porto, apoiados numa nova lei4, 

mostrando uma intenção política de “[…] 

assegurar boas condições de 

iluminação, insolação, arejamento, 

abastecimento de água, drenagem de 

esgotos […]” (Rodolfo, 2002, p. 168), 

circulação e higiene.  

Entretanto no princípio do século XX 

surge nos Estados Unidos um 

movimento que defendia “[…] a 

abertura de grandes avenidas, abertas 

obliquamente […]” (Rodolfo, 2002, p. 

170) criando perspetivas monumentais. 

Este movimento, o Movimento City 

Beautiful, viria a influenciar o 

urbanismo europeu nas décadas de 20 

e 30, chegando mais tarde até Cristino 

da Silva e influenciando os projetos que 

mais tarde construiria. 

No I Congresso Nacional dos 

Arquitetos Portugueses foi discutido o 

conceito de cidade, tendo sido 

protagonizada da cidade radiosa de Le Corbusier, com influência na Carta de Atenas 

 
4 Decreto Lei nº10, de 19 de janeiro de 1865, este diploma seria substituído mais tarde pelo Decreto Lei 
nº24 802 de 21 de dezembro de 1934, criado por Duarte Pacheco.  

Ilustração 15 - La ville radieuse, Sans lieu, 1930. (Fondation Le 
Corbusier, 2021). 
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Ilustração 16 - Bairro Operário da C.U.F, Barreiro, Plano 
definitivo, 1950. (Rodolfo, 2002, p. 206). 

resultando no primeiro projeto de urbanização em Portugal com influência no 

Movimento City Beautiful. Surge em Fátima, em 1929, tendo sido convidado, “[…] 

Cristino […] por via francesa.” (Rodolfo, 2002, p. 183). Este grupo era constituído por 

Cristino da Silva, Ernesto Korrodi, José de Cima Franco e João António Aguiar 

(Rodolfo, 2002, p. 183). 

Com o Projeto de Urbanização da Cidade de Nacala em Moçambique, em 1939, 

Cristino da Silva, com a colaboração de José Lima Franco, tem a oportunidade de 

realizar um projeto de um aglomerado urbano de raiz “[…] e que [caracterizava] a 

corrente city beautiful.” (Rodolfo, 2002, p. 194). A cidade seria implantada longe do 

centro. Constituída por diversos bairros independentes que se ligavam através de 

largos troços diagonais. No centro da zona residencial deste plano seria criada uma 

praça onde se localizariam os edifícios coletivos. Em relação ao espaço verde na 

cidade, “[…] O espaço urbano seria envolvido […]” (Rodolfo, 2002, p. 194) e pontuado 

no interior da cidade.  

No Projeto de Urbanização do Bairro Operário da C.U.F., no Barreiro, entre 1945 e 

1951 é introduzido o bloco habitacional, a linguagem muda e a arquitetura perde as 

regras do Estado Novo. Um traçado mais flexível e menos rígido aumentando os 

espaços livres entre edificações, 

comportando:  

“[…] três células, sendo uma constituída 

por blocos de quatro e seis pisos […] 

outra por moradias isoladas, para o 

alojamento para encarregados […] e 

outra, a norte da linha férrea, 

constituída também por moradias 

unifamiliares isoladas, mas implantadas 

em lotes de maior área, onde residiriam 

os quadros superiores da empresa.” 

(Rodolfo, 2002, p. 205, 206) 

 
O espaço residencial suburbano “[…] 

poderia significar, na evolução da obra de 

Cristino […]” (Perdigão, 1998, p. 80), um 

desenvolvimento no desenho urbano da 

sua arquitetura. Foi um salto importante na 

conceção tradicionalista ou modernista 
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tradicional.  

Os blocos de habitação coletiva com maior espaçamento entre eles eram “[…] 

rodeados de amplos espaços verdes […]” (Rodolfo, 2002, p. 208), as ruas principais 

que se ligavam ao centro do bairro facilitavam o acesso dos peões às escolas 

primárias e à capela.  

O plano de urbanização da Quinta Grande em Nova Oeiras, sendo o objeto desta 

dissertação, é o culminar das experiências anteriormente referidas, e uma afirmação 

da Carta de Atenas, corresponde à cidade jardim e procura dar resposta ao sufoco 

que se vivia em Lisboa com aglomerados de blocos de habitação sem lugar onde se 

pudesse respirar.  

“Os vocábolos “zona” e “unidade 

residencial […], subordinada às 

teorias urbanísticas da Carta de 

Atenas, que Cristino começara, 

timidamente, a adoptar nos 

projectos do Bairro Operário da 

C.U.F. e na Remodelação do Bairro 

Alto.” (Rodolfo, 2002, p. 218) 

O segundo autor principal do BRNO, o 

arquiteto paisagista Gonçalo Pereira 

Ribeiro Telles é um dos autores 

principais do planeamento da área verde do bairro residencial de Nova Oeiras. 

Ribeiro Telles nasce a 25 de maio de 1922 (Magalhães, 2003, p.1), na Rua das Pretas 

e morre a 11 de novembro de 2020 (Pato, 2020), “[…] aos 98 anos de idade.” 

(Portugal, 2020).  

Filho de Joaquim Ribeiro Telles e de Gertrudes Guilhermina Gonçalves Pereira Ribeiro 

Telles. (Portugal, 2020). O seu pai era “[…] médico veterinário e oficial do exército […]” 

(Portugal, 2020), “[…] um militar sui generis.” (Gonçalo Ribeiro Telles apud Ribeiro, 

2013), mas tinha muito mais interesse em veterinária. E a sua mãe era “[…] uma figura 

importantíssima.” (Gonçalo Ribeiro Telles apud Ribeiro, 2013). 

Ilustração 17 - Fotografia de Gonçalo Ribeiro Telles. (Andresen, 2003, 
p. 12). 
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A família do lado do seu pai era de 

Coruche e por isso Gonçalo Ribeiro 

Telles costumava passar férias em 

Coruche. (Portugal, 2020). 

Habitualmente ia de comboio a partir de 

Lisboa até Coruche, passando por um 

“[…] montado de sobro.” (Gonçalo 

Ribeiro Telles apud Ribeiro, 2013). 

Gonçalo Ribeiro Telles gostava muito de 

passear no campo ao encontro das 

coisas pequenas, um cogumelo, um 

besoiro, uma lagartixa. (Saldanha, 

2013) 

Uma pessoa bastante importante na sua vida, tanto profissional como pessoalmente 

foi o seu tio-avô. Joaquim Cardoso Gonçalves, “Era irmão da minha avó.” (Gonçalo 

Ribeiro Telles apud Ribeiro, 2012), e foi com quem Gonçalo Ribeiro Telles se começou 

a interessar por iluminuras. O seu tio-avô mostrava-lhe os Livros de Horas e “[…] 

explicava o que é que representavam.” (Gonçalo Ribeiro Telles apud Ribeiro, 2013). 

Gonçalo Ribeiro Telles afirma ter sido bastante influenciado pelo seu tio-avô e pela 

sua mãe. Inicialmente tinha a ideia de seguir a carreira de marinheiro, mas com as 

suas visitas ao campo, em Coruche, começou a conhecer os problemas do campo. 

(Telles, 2012) 

“Em relação ao que queria fazer, sempre tinha um objectivo: polícia sinaleiro, oficial de 

marinha por causa do barómetro, depois agrónomo por causa de Coruche, depois 

intelectual e arqueólogo como o meu tio-avô. Quis ser tudo ao mesmo tempo, ou antes, 

numa catapulta sucessiva. Até que caí, já com 22 ou 23 anos na arquitectura da 

paisagem.” (Gonçalo Ribeiro Telles apud Ribeiro, 2013) 

 

 

 

Ilustração 18 - Plano geral do estádio de atletismo assinado por 
Wiesner e Caldeira Cabral. (1938) (Andresen, 2003, p. 5). 
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Em miúdo desenhava sempre paisagens.   

Das janelas de sua casa, em Lisboa, via o Castelo de São Jorge, os ulmeiros da 

Avenida da Liberdade, o alto do Parque Eduardo VII, o que de certo modo influenciou 

a sua escolha. (Telles, 2012) 

Em 1937, o arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral, integrado na equipa de 

construção do projeto do Estádio do Jamor, marca o modo de abordar a paisagem, 

tendo imprimido “[…] as primeiras lições de Arquitectura Paisagista.” (Andresen, 2003, 

p. 5).  

“[…] Caldeira Cabral elabora um parecer, começando por tecer considerações de 

terreno, baseadas no relevo, ventos e solo e só depois sobre o projecto […]” (Camara, 

2004) 

Ilustração 21 - Vista sobre jardim, Gonçalo Ribeiro Telles, 
Aguarela, sem data. (Pessoa, 2021, p. 69). 

Ilustração 20 - Paisagem, Gonçalo Ribeiro Telles, Aguarela, sem 
data. (Pessoa, 2021, p. 10). 

Ilustração 22 - Paisagem 2, Gonçalo Ribeiro Telles, Aguarela, 
sem data. (Pessoa, 2021, p. 16). 

Ilustração 19 - Paisagem 3, Gonçalo Ribeiro Telles, Aguarela, 
1952. (Pessoa, 2021, p. 48). 
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Nos anos 40, Ribeiro Telles começou “[…] a 

aperceber[-se] das falhas brutais do Estado 

Novo […]” (Henriques, 2008), introduzindo-

se na política “[…] como membro da 

Juventude Agrária e Rural Católica (JAC) 

[…]” (Pato, 2020) e mais tarde o Centro 

Nacional de Cultura. 

Gonçalo Ribeiro Telles entra no curso de 

Agronomia posteriormente a 1942. 

(Universidade de Lisboa, s.d.) Enquanto 

aluno no ISA fez “[…] principalmente à 

Europa do pós-guerra […]” (Telles, 2012) 

com Caldeira Cabral e outros professores. 

“No ensino superior, na Universidade, tive o Prof. Caldeira Cabral que foi de facto, uma 

pessoa que tinha uma matriz. Trazia conhecimentos da Europa, principalmente da 

Alemanha, que ainda não eram debatidos em Portugal.” (Gonçalo Ribeiro Telles apud 

Telles, 2013) 

Em 1945 Gonçalo Ribeiro Telles foi 

o Co-Fundador do Centro Nacional 

de Cultura, tendo sido o sócio nº 1 

e Presidente da Assembleia Geral. 

Este centro aparece em oposição à 

“[…] causa monárquica […] porque 

estava feita com o Salazar.” 

(Gonçalo Ribeiro Telles apud 

Ribeiro, 2013), com amigos como 

“o [Francisco] Sousa Tavares, […] 

o Fernando Amado, […] o Afonso 

Botelho, […] o Gastão Cunha 

Ferreira, o Henrique Ruas [e] o João Camossa […]” (Gonçalo Ribeiro Telles apud 

Ribeiro, 2013). Afirma Gonçalo Ribeiro Telles em entrevista:  

Ilustração 23 - Gonçalo Ribeiro Telles com Francisco Caldeira 
Cabral no primeiro encontro da IFLA realizado em Lisboa, 

1965. (Pessoa, 2021, p. 35). 

Ilustração 24 - Grupo de Arquitetos Paisagistas, em visita ao Gerês, 
setembro de 1965 de cima para baixo_ Álvaro Ponce Dentinho, Gonçalo 

Ribeiro Telles, João Reis Gomes, Ilídio Figueiredo Ministro, Francisco 
Caldeira Cabral, Joaquim Elias Gonçalves, Edgar Sampaio Fontes, Artur 

Dinis Raposo, Ana Maria Pais de Azevedo, Fernando Santos Pessoa e José 
Marques Moreira. (Pessoa, 2021, p. 13). 
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“[…] foram pessoas com quem lidei, desde cedo […] que eu contactei desde muito 

cedo, e muitos outros dessa elite, de pensadores, o Dr. Henrique Ruas, meu amigo.” 

(Telles, 2012). 

Em 1950 termina a licenciatura em Engenharia Agrónoma, finaliza o Curso Livre de 

Arquitectura Paisagista no Instituto Superior de Agronomia e inicia “[…] a vida 

profissional como assistente e discípulo de Francisco Caldeira Cabral […]” (Portugal, 

2020). 

A Mata de Alvalade estudada e intervencionada a partir de 1935 até 1970, com a 

intenção de ser um parque de forma triangular com diversas zonas desportivas. 

Inicialmente era uma zona de “[…] mata [que] 

estava plantada, mas a encosta e zona do areeiro 

do Narigão estavam também invadidos por 

barracas.” (Camara, 2018a).  

Em 1950, Gonçalo Ribeiro Telles realizou o 

anteprojeto denominado de "Triângulo 

compreendido entre o Bairro de Alvalade, a 

Avenida do Brasil e a Avenida do Aeroporto." 

(Camara, 2018a). 

Neste ano (1950) candidata-se “[…] à Assembleia 

Nacional pelos Monárquicos Independentes […]” (Fundação Calouste Gulbenkian, 

2019) e entra na CML. Em 1951 consta da 3ª Repartição de Arborização e Jardinagem 

da Direção dos Serviços Especiais da CML e em 1953 “[…] como técnico de 3.ª classe 

[…]” (Henriques, 2008), em conjunto com Azevedo Coutinho e diversas outras figuras 

que inovaram os espaços verdes em Lisboa. 

Em 1952 casa “[…] com Maria da Conceição Gonçalves e teve cinco filhos: Francisco, 

Gonçalo, Eugénia, Miguel e Rita.” (Portugal, 2020). 

Ilustração 25 - Encosta do Restelo. Plano de 
plantação da zona da Capela de São Jerónimo, 
Ribeiro Telles. (1956) (Andresen, 2003, p. 7). 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26713
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=26713
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Gonçalo Ribeiro Telles e Azevedo Coutinho são escolhidos para integrarem as 

equipas de urbanismo pelo em 1957 no gabinete de Estudos de Urbanização da CML, 

para desenvolver os planos do Restelo e o Plano Diretor e dirigiu “[…] o sector de 

planeamento biofísico e espaços verdes […]” (Saraiva, 2001, p. 16) no Fundo de 

Fomento de Habitação. Desenha em conjunto com Edgar Fontes, Pedro Falcão e Luís 

Cristino da Silva, o Bairro Residencial de Nova Oeiras, em 1953. (Andresen, 2003, p. 

8).  

Quando se posiciona 

favoravelmente na política, 

aproveita e transpõe os “[…] 

princípios da Arquitectura 

Paisagista […]” (Andresen, 2003, 

p. 10) para benefício público e 

melhoria da vida dos cidadãos. 

Gonçalo Ribeiro Telles foi “[…] 

um construtor de paisagem 

humanizada […]” (Saraiva, 2001, 

p. 8), considerando o Homem 

como o ator principal de todos os 

acontecimentos.  

“[…] sendo a arquitectura 

paisagista o desenho das 

formas de vida, os limites 

são impostos pelas leis da 

natureza.” (Gonçalo Ribeiro 

Telles apud Saraiva, 2001, 

p. 10). 

Dito isto, Paula Gomes da Silva, numa videoconferência, evidencia que a visão do 

Arquiteto Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, seguia as ideias da “[…] unidade histórica 

da cidade e do campo, a da “urbe” e do “ager” […]” (Silva, 2021).  

“Há uma identidade, uma coisa não vive sem a outra.” (Gonçalo Ribeiro Telles apud 

Ribeiro, 2013). 

Segundo Dora Lampreia, Gonçalo Ribeiro Telles, costumava mostrar, aos seus pares, 

uns frescos que estão na Catedral de Siena. “Allegoria ed effetti del Buono e del 

Cattivo Governo”, de Ambrogio Lorenzetti, de 1338). “Esta era uma imagem que o 

Ilustração 26 – “The Effects of Good Government in the Countryside” (em cima) 
e “Effects of Bad Government on the Countryside” (em baixo), frescos de 

Ambrogio Lorenzetti entre 1338 e 1340. (Web Gallery of Art, 2021). 
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professor gostava muito de mostrar, que ilustrava o bom e o mau governo. No bom 

governo, os campos fartos, os burrinhos levam a farinha, os cereais, todas as pessoas 

estão felizes. No mau governo, campos desertos, fome.” (Lampreia, 2021). 

E segundo Gonçalo Ribeiro Telles: 

“[…] dentro de umas muralhas, as portas estão abertas e há uma comunicação 

permanente entre o campo e a cidade, com gente a entrar, a sair, e o campo 

organizado; do outro lado, está a mesma cidade com as portas fechadas e cá fora não 

há nada. Na primeira está o título “O Bom Governo”, na segunda está “O Mau 

Governo”.” (Ribeiro, 2013) 

S.A.R. D. Duarte de Bragança considera que Gonçalo Ribeiro Telles foi muito 

influenciado pelo Prof. Caldeira Cabral e por Henrique Barrilaro Ruas. (Bragança, 

2021)  

O projeto da Fundação Calouste Gulbenkian é desenvolvido em coligação entre 

arquitetos e arquitetos paisagistas. A união entre o espaço do edifício e o espaço 

exterior ao edifício, pelos arquitetos Alberto Pessoa, Gonçalo Ribeiro Telles, Pedro Cid 

Ruy d’Athouguia e António Viana Barreto. Este plano exterior de 1956, formado por 

plataformas e terraços. Gonçalo Ribeiro Telles afirma que os terraços e as plataformas 

são “[…] mais dele do que minha.” (Ribeiro, 2013) e todo o espaço exterior foi pensado 

pelos dois. Segundo João Nunes o jardim da fundação foi pensado de modo que se 

relacionasse não apenas com o próprio edifício, mas também com os edifícios que 

compõem a envolvente. (Telles, 2014) 
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Ilustração 27 - Fundação Calouste Gulbenkian. Zonamento. 
(Telles, 2020, p. 88-89). 

Ilustração 28 - Fundação Calouste Gulbenkian. Plano de Rega. 
(Telles, 2020, p. 88-89). 

Em atividade no Gabinete de Estudos de Urbanização na CML, em 1956, com 

Francisco Caldeira Cabral, arquiteto paisagista e Luís Guimarães Lobato, engenheiro, 

como coordenador, “[…] apresentam uma proposta de reformulação da Avenida da 

Liberdade […]” (Camara, 2018b). Esta proposta surge das novas necessidades que o 

Homem apresenta perante o espaço. Os objetivos sugeridos foram: “[…] a 

regeneração do arvoredo que apresenta então francos sinais de decrepitude, um 

alargamento das vias central e laterais para fazer face a um aumento significativo do 

volume de trânsito que circula e, finalmente, a instalação de uma linha do 

metropolitano, ao longo desta Avenida […]” (Camara, 2018b). 

Em 1957, “[…] Francisco Sousa 

Tavares e outros […]” (Henriques, 

2008) constituíram o Movimento dos 

Monárquicos Independentes (MMI) e 

mais tarde o Movimento dos 

Monárquicos Populares (MMP), em 

oposição a Salazar. (Portugal, 2020). 

Ainda em 1957 começou a 

desempenhar funções, na 

Universidade Técnica de Lisboa, 

como 2º Assistente do Curso Livre 

de Arquitectura Paisagista até 1963. 

Em 1958, juntamente com o Prof. Caldeira Cabral, propôs “[…] uma renovação da 

Avenida da Liberdade que não foi aceite […]” (Henriques, 2008) e Gonçalo Ribeiro 

Ilustração 29 - Requalificação da Avenida da Liberdade, perspetiva, 
Gonçalo Ribeiro Telles, 1958. (Pessoa, 2021, p. 53). 

http://www.monumentos.gov.pt/site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5172
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Ilustração 31 - Fundação Calouste Gulbenkian. Plano de 
Drenagem. (Telles, 2020, p. 88-89). 

Ilustração 30 - Fundação Calouste Gulbenkian. Plano de 
Plantação. (Telles, 2020, p. 90). 

Telles demitiu-se, visto que considerava que os interesses da CML eram maiores no 

investimento do betão.  

Em 1960, publicou em co-autoria com Caldeira Cabral um livro, A Árvore, que hoje é 

considerado “[…] uma “bíblia” no ensino e nos ateliers dos arquitectos paisagistas.” 

(Henriques, 2008).   

Em 1961, Gonçalo Ribeiro Telles, Edgar 

Fontes, Marques Moreira e Francisco 

Caldeira Cabral (filho), na Rua Filipe Folque, abrem atividade liberal (Andresen, 2003, 

p. 8), desenvolvendo “um conjunto de projetos a várias escalas da paisagem: jardins 

privados e públicos, parques públicos, corredores verdes, implantação de rodovias, 

recuperação de pedreiras, recuperação de quintas de recreio, integração paisagística 

de unidades fabris, ordenamento rural e do território.” (Fundação Calouste Gulbenkian, 

2019). 

Segundo Mendes Castro Henriques o Parque da Fundação Calouste Gulbenkian é dos 

projetos mais importantes na carreira de Gonçalo Ribeiro Telles em colaboração com 

Viana Barreto. O parque, construído em 1962, é descrito por Barreto como: 

“[…] um jardim para ser pisado, onde se pode olhar para o chão e contar sapos, ver 

pássaros. É um jardim de cenários que se sucedem, com luz e sombras, que se vê 

passeando, zonado e compartimentado. Enfim, bom para namorar.” (Henriques, 2008) 
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Em 1967 cheias alagam Lisboa e, pelo que Gonçalo Ribeiro Telles confessa numa 

entrevista no Canal Q, Caldeira Cabral já tinha previsto estas cheias muito antes de 

acontecerem; “[…] por ocasião das 

cheias de Lisboa […]” (Pato, 2020), 

numa entrevista à RTP, manifestou a 

sua oposição às políticas aplicadas 

apontando “[…] o dedo à má política de 

urbanização de Lisboa.” (Henriques, 

2008)  

“A desarborização das bacias 

hidrográficas, a proliferação de 

habitações em situações de risco 

nas cabeceiras de linhas de água e 

em leitos de cheias – e sobretudo a 

falta de condições urbanísticas 

condignas nos então “bairros de 

lata” fazia com que milhares de lisboetas vivessem proletarizados.” (Henriques, 2008) 

Gonçalo Ribeiro Telles foi “Fundador da Associação Portuguesa dos Arquitectos 

Paisagistas […]” (Roseta, Barros, Norte, 2018, p. 1) e Presidente a partir de 1969. 

(Saraiva, 2001, p. 16) 

Em 1970, Gonçalo Ribeiro Telles, ajuda a fundar um 

movimento que une o MMP, “[…] a Renovação Portuguesa, 

de Henrique Barrilaro Ruas, fundada em maio de 1962, e uma 

facção da Liga Popular Monárquica, de João Vaz de Serra e 

Moura, nascida em 1964.” (Pato, 2020). A esta coligação deu-

se o nome de Convergência Monárquica em oposição ao 

Estado Novo (Pato, 2020). 

Em simultâneo apresenta em 1970 “[…] o projecto de 

estrutura verde para a cidade de Nova Lisboa, em Angola, 

[…] em 1971; o plano de urbanização do Vale das Abadias e 

do Galante, na Figueira da Foz; […] e, nesse mesmo ano, o 

planeamento da zona de Quarteira-Albufeira e da ilha de Armona, ambos no Algarve 

[…]” (Pato, 2020) 

Em 1971, Gonçalo Ribeiro Telles projeta o parque do Vale das Abadias em Buarcos, 

Figueira da Foz. (Camara, 2008) 

Ilustração 33 - Capa da 
Convergência Monárquica - 1ºano 
de ação, Lisboa, 1971. (Pessoa, 

2021, p. 57). 

Ilustração 32 - Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, Vista aérea. 
Filipe Jorge. (Pessoa, 2021, p. 44). 
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Entre 1973 e 1975, foi professor convidado, na Universidade Técnica de Lisboa, de 

Planeamento Regional e Urbano e de Engenharia Sanitária (Pato, 2020). 

“Foi o 25 de Abril de 74 que projectou Gonçalo Ribeiro Telles para a primeira linha das 

figuras políticas do país.” (Saldanha, 2013) 

Após o 25 de Abril de 1974, e a queda do regime ditatorial, Gonçalo Ribeiro Telles cria 

o PPM, Partido Popular Monárquico, em 1974, levando consigo para a política os 

ideais da Arquitetura Paisagista “[…] na tentativa de fazer a simbiose entre o Homem e 

a Natureza.” (Saldanha, 2013). Em 1975 apresenta-se como deputado da Assembleia 

da República pelo PPM. No Governo assume o cargo de Sub-Secretário de Estado do 

Ambiente do 1º governo provisório. (Henriques, 2008). Subsequentemente também do 

terceiro governo. Ainda neste ano (1975) “[…] é nomeado Secretário de Estado do 

Ambiente […]” (Henriques, 2008).  

Durante este período Gonçalo Ribeiro Telles fez diversas viagens a África. Fez parte 

do desenho da urbanização de Nova Lisboa com Eduardo Cruz de Carvalho que foi 

um grande amigo seu, e que o “[…] integrou nas visões ecológicas, para além da 

arquitectura paisagística […]” (Gonçalo Ribeiro Telles apud Ribeiro, 2013). Foi Cruz de 

Carvalho quem levou para Portugal a Ecologia.  

Em desempenho de funções como governante implementou, em 1975, a “[…] Defesa 

dos melhores solos agrícolas […]” (Magalhães, 2003, p.2) - (Dec. Lei 356/75) e a “[…] 

Defesa do coberto vegetal e do relevo natural (1975) […]” (Magalhães, 2003, p.2). 

Enquanto está no Governo é publicado um decreto-lei, em 1975, o Decreto-Lei n.º 

Ilustração 34 - Estudo para os espaços verdes de Nova Lisboa. Feira de Amostras. Ribeiro Telles. (Andresen, 2003, p. 8). 
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357/75, que acaba com as transformações aleatórias de terreno, obrigando a que cada 

terreno fosse usado apenas para a função que tivesse sido definida.  

 
“As alterações do relevo natural conduzem a transformações do ambiente, 

prejudicando o equilíbrio biofísico, contribuindo para inundações ou destruição do solo 

arável, comprometendo situações 

ecológicas e o desaparecimento do 

revestimento vegetal ou ainda o valor 

estético de trechos da paisagem, levando 

ao aparecimento de aspectos 

degradados.” (Decreto-Lei n.º 357/75 de 8 

de julho) 

Em 1975 é galardoado com o Prémio Valmor, 

pelo projeto do parque da fundação Calouste 

Gulbenkian “[…] em Co-Autoria com o 

Arquitecto Paisagista António Barreto.” 

(Saraiva, 2001, p. 16) 

Em 1976, teve ação governativa na “[…] 

Criação de uma estrutura de protecção 

ecológica e do património construído […]” 

(Magalhães, 2003, p. 2) e no “[…] Condicionamento e recuperação da extracção de 

inertes (1982) […]” (Magalhães, 2003, p. 2).  

Ainda em 1976, iniciou funções como catedrático que desempenhou até 1992, na 

Universidade de Évora. (Magalhães, 2003, p. 1) 

Nesse ano sai do Governo, dedicando-se à nova Aliança Democrática, juntamente 

com figuras como Francisco Sá Carneiro ou Diogo Freitas do Amaral (Henriques, 

2008) (Sousa, 2021). Após 14 anos como líder do partido pede a demissão. (Real, 

1988) 

Na Universidade de Évora foi professor, fundou as licenciaturas em Arquitectura 

Paisagista e em Engenharia Biofísica. Aqui foi professor catedrático entre 1976 e 

1992, “[…] ano em que se jubilou.” (Pato, 2020).  

“A sua actividade profissional abrangeu principalmente as áreas do planeamento 

regional e urbano, do ordenamento rural, da paisagem industrial (Siderurgia) e do 

enquadramento e valorização dos jardins, destacando-se a que é talvez a sua obra 

mais conhecida: os jardins da sede da Fundação Gulbenkian, em Lisboa.” (Pato, 2020) 

Ilustração 35 - Desenho de apoio às aulas, Gonçalo Ribeiro 
Telles, sem data. (Pessoa, 2021, p. 23). 
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Ilustração 36 - Corredor Verde de Monsanto. (Lisboa. Câmara Municipal, 2020b).  

 

Um dos projetos mais importantes da sua carreira diria que é o Corredor Verde. Este 

corredor verde permite que atravessemos a cidade de Lisboa até ao Parque Florestal 

de Monsanto a pé, “[…] numa extensão de cerca de 2,5 km […]” (Lisboa. Câmara 

Municipal, 2020b). O seu planeamento tem início nos anos 70 e só vem a ser 

concluído em 2012.  

Em 1980, é publicado um decreto-lei n.º 255/80 que visa a proteção do bem-estar do 

Homem na cidade, pelo excesso de emissões poluentes “[…] nas zonas onde […] [o] 

desenvolvimento tem sido mais acentuado.” (Decreto-Lei n.º 255/80). Este decreto 

pede que sejam impostos limites de concentrações das “[…] emissões de poluentes 

atmosféricos […]” (Decreto-Lei n.º 255/80).  

Integrado o VIII governo constitucional entre o ano de 1981 e 1983, exerceu as 

funções de Ministro da Qualidade de Vida e Ministro de Estado. 
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Ilustração 37 - Estudos de paisagem, Gonçalo Ribeiro Telles. 
(Telles, 2020, p. 26). 

“Foi quando joguei a RAN [Reserva 

Agrícola Nacional], a REN [Reserva 

Ecológica Nacional] e os Planos 

Regionais de Ordenamento do 

Território.” (Gonçalo Ribeiro Telles 

apud Ribeiro, 2013) 

Em 1983 cria-se a RAN - (Dec. Lei 

321783), a REN - (Dec. Lei 321/83) e os 

PROT (Magalhães, 2003, p. 2). A REN a 

RAN e os planos regionais trouxeram ao 

país “[…] zonas que servem todos e não 

apenas alguns […]” (Henriques, 2008), 

longe do uso indevido do terreno. 

Em 1985 volta ao PPM, em 

disputa por um acordo com o 

PS, que lhe trouxe a 

oportunidade, em 1987 

(Saldanha, 2013), da “[…] 

elaboração da Lei de Bases do 

Ambiente.” (Henriques, 2008), 

na Lei da Regionalização, na 

Lei dos Baldios, na Lei 

Condicionante da Plantação de 

Eucaliptos, na Lei da Caça e na Lei do Impacte Ambiental, na Assembleia da 

República. 

A lei condicionante da plantação de eucaliptos, que se baseia nas “[…] acções de 

arborização e rearborização […]” (Decreto-Lei n.º 175/88 de 17 de maio) de eucaliptos. 

Visto que os eucaliptos são uma espécie que tem tendência a ter “[…] ciclos 

produtivos curtos (10-16 anos) […] [consequentemente] as vantagens de ordem 

financeira pesarão de modo determinante nas escolhas efectuadas pelos agentes 

económicos.” (Decreto-Lei n.º 175/88 de 17 de maio).  

Nesse período de 1988 até 1991, conciliou ser professor catedrático na Universidade 

de Évora com ser “Professor coordenador da secção autónoma de arquitetura 

paisagista na Universidade Técnica de Lisboa” (Saraiva, 2001, p. 16) 

Ilustração 38 - Doutoramento Honoris Causa de Gonçalo Ribeiro Telles, 
Universidade de Évora, 1994. (Pessoa, 2021, p. 38). 
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Visto não existir um partido que defenda as novas questões ambientais e municipais, 

Gonçalo Ribeiro Telles funda em 1993 o Movimento Partido da Terra, que hoje em dia 

defende a ecologia e o Homem. (MPT 2021, 2021). Ribeiro Telles “[…] foi eleito [seu] 

Presidente de Honra.” (Henriques, 2008) em 2007. 

 

Em 1994, “[…] o Presidente da República Mário Soares atribuiu-lhe […]” (Henriques, 

2008) a Grã-Cruz da Ordem de Cristo. E recebe “[…] o grau de Doutor Honoris 

Causa.” (Fundação Calouste Gulbenkian, 2019) pela Universidade de Évora.  

O Jardim da Quinta dos Medos, um jardim privado, situado na Costa da Caparica foi 

intervencionado por Gonçalo Ribeiro Telles em 1994. Sendo construída uma “[…] 

piscina de formato irregular adaptado ao local […]” (Camara, 2011b). Foi inserida num 

terraço e de dentro dela não se distingue onde acaba a piscina ou começa o oceano. 

(Camara, 2011b) 

Em 1995, faz uma intervenção de arquitetura paisagista, no “[…] pátio de entrada (das 

Laranjeiras) […]” (Matias, 1999). Segundo Inês Norton, a presença de ruralidade em 

zonas urbanas era inevitável. Para além do pátio introduziu uma horta (Norton, 2021). 

Em 1996 é construído o Jardim Amália Rodrigues “[…] no topo do eixo definido pela 

Avenida da Liberdade […] frente ao limite NO. do Parque Eduardo VII […], ligando-o à 

mancha de Monsanto […]” (Camara, 2011a), fazendo deste modo parte integrante do 

Corredor Verde (Pato, 2020). 

Entre 1998 e 2002, a pedido da CML, desenhou inúmeras zonas verdes em Lisboa, 

como “[…] o Vale de Alcântara e a Radial de Benfica, o Vale de Chelas, o Parque 

Periférico, o Corredor Verde de Monsanto e a Integração na Estrutura Verde Principal 

de Lisboa, da Zona Ribeirinha Oriental e Ocidental.” (Pato, 2020) 

http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=6529
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Protocolos com os Cursos de Arquitectura 

Paisagista de Lisboa foram assinados, em 1999, por João Soares da Câmara 

Municipal de Lisboa com o objetivo de desenhar planos de pormenor para Chelas, 

Ameixoeira e vale de Alcântara. Também deu abertura ao Corredor Verde. A ideia era 

criar a Lisboa do século XXI, “[…] uma cidade-região onde as zonas construídas 

alternam com corredores verdes.” (Henriques, 2008) 

Gonçalo Ribeiro Telles, era conhecido pela sua perseverança em alcançar os seus 

objetivos. “[…]  não abandona combates a meio.” (Henriques, 2008). Desde muito 

cedo, incentivou vários governos para que tomassem medidas de contenção aos 

desastres vindouros. Nada foi feito.  

Posto isto, em 2007, ao final de mais de 10 anos à espera de que a Assembleia 

Municipal de Lisboa aprovasse o Plano Diretor de Lisboa, a 7 de maio Gonçalo Ribeiro 

Telles e a sua equipa recebem a aprovação.   

Em 2010 em reunião de concelho de Câmara foi lhe atribuida a Medalha de Mérito 

Municipal, Grau Ouro, a Gonçalo Ribeiro Telles pelos seus “[…] 60 anos de Actividade 

Profissional.” (Lisboa, 2010) 

Em 2010 recebe o Prémio da Latinidade Troféu Latino «João Neves Fontoura. Um dos 

membros do júri, Eduardo Lourenço, considera o prémio indicado para o escolhido: 

“[…] “… não só pela sua visão original da concepção da arte paisagística integrada 

numa visão ecologista do que foi, em Portugal, um dos precursores, como a sua 

intervenção prática em numerosas criações de jardins que hoje fazem parte do 

património cultural e artístico do Portugal Contemporâneo…”.” (Eduardo Lourenço 

apud União Latina, 2010.) 

Ilustração 40 - Jardim Amália Rodrigues, Alto do Parque 
Eduardo VII, Planta aguarelada, Gonçalo Ribeiro Telles, 

1999. (Pessoa, 2021, p. 40). 

Ilustração 39 - Jardim Amália Rodrigues, Alto do Parque Eduardo 
VII, Vista aérea, Filipe Jorge, 2007. (Pessoa, 2021, p. 47). 
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Em 2013 recebe o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe pela IFLA, considerada pela APAP 

como “[…] a maior honra que a Federação Internacional dos Arquitectos Paisagistas 

(IFLA) pode conceder […]” (Pato, 2020). 

O Parque Periférico de Lisboa é constituído por diversos espaços verdes, a “[…] Ponte 

ciclo-pedonal sobre a Calçada de Carriche que liga a Quinta dos Alcoutins ao Vale da 

Ameixoeira e Quinta de Santa Clara; [o] Parque Urbano do Vale da Ameixoeira, em 

Santa Clara; [o] Parque da Quinta da Nossa Senhora da Paz, no Lumiar; [o] Parque 

Hortícola de Carnide junto ao Bairro Padre Cruz; [o] Jardim da Luz, a Quinta das 

Carmelitas e todos os espaços verdes não privados na freguesia de Carnide; [a] 

Quinta da Alfarrobeira; [os] Espaços verdes públicos da Quinta do Bom Nome; [o] 

Parque Urbano da Quinta da Granja, em Benfica.” (Lisboa. Câmara Municipal, 2020a). 

Este último “[…] foi inaugurado em 2021 […]” (Naves, 2021).  

Sendo este um sinal de que, apesar de já não exercer funções na Câmara, as suas 

ideias e intenções ainda se mantêm bem atuais. 
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2.3. BAIRRO E TEMPO 

O bairro de Nova Oeiras não estava previsto no Plano da Costa do Sol, aliás não era 

admissível segundo as regras impostas. O que foi proposto apenas “[…] era 

admissível a título excepcional e para zonas já totalmente construídas […]” (Pinheiro, 

2017, p. 43). Apesar de tudo o projeto foi aceite a título experimental, com o 

argumento de falta de capacidade financeira de poder de compra de uma moradia. 

Este argumento foi aceite, tornando este bairro “[…] a primeira grande exceção ao 

Plano de Urbanização da Costa do Sol.” (Pinheiro, 2017, p. 44) 

O Bairro Residencial de Nova Oeiras, em Oeiras, foi projetado pelos arquitetos Luís 

Cristino da Silva (1896-1976) e Pedro Falcão e Cunha, e pelos arquitetos paisagistas 

Gonçalo Ribeiro Telles (1922-2020) e Edgar Sampaio Fortes.  

A Unidade Residencial de Nova Oeiras teve o seu primeiro esquisso feito em 1953 

pelo arquiteto Luís Cristino da Silva e só mais tarde em 1962/65 é que se realizou um 

plano definitivo “[…] com a colaboração e coautoria do arquiteto Pedro Falcão e Cunha 

e do arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles.” (Paulo Vistas apud Pinheiro, 2017, 

p. 5)  

“Este projecto, desenvolvido entre 1952 e 1974 […]” Rodolfo, 2002, p. 223) e edificado 

entre 1955 e 1960, os caminhos pedonais estavam completamente definidos em 1961. 

Este foi o plano mais bem-sucedido, apesar de ser o menos conhecido, “[…] dentro do 

espírito da Carta de Atenas revista pela arquitetura moderna do pós-guerra […]” 

(Rodolfo, 2002, p. 223). Cristino da Silva, apesar das constantes mudanças de 

contexto cultural soube sempre adaptar-se pondo em prática processos que 

transformaram o modo de pensar a arquitetura e o urbanismo.  

Num território com 43 hectares, havia a preocupação do equilíbrio entre o que era 

construído e o que não era construído, mais especificamente as áreas verdes. Os 

edifícios tinham de ser distribuídos de modo que na sua disposição não se fomentasse 

a saturação, “[…] a monótona repetição de elementos retilíneos e idênticos 

distribuídos por todo o bairro.” (Rodolfo, 2002, p. 218) 

O Bairro consiste num “[…] núcleo central, seis torres, seis blocos e um conjunto de 

equipamento e comércio envolvido por espaços verdes de utilização pública, com clara 

separação entre a circulação rodoviária e a circulação pedonal, e um conjunto de 
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moradias.” (Paulo Vistas apud Pinheiro, 2017, p. 5). A circulação pode ser pedonal ou 

rodoviária, sendo que a circulação pedonal se desenvolve no interior da urbanização 

ligando os Blocos e as Torres aos equipamentos e comércio sem nunca cruzar com a 

circulação rodoviária. E a circulação rodoviária delimitada por uma “raqueta” 

desenvolve-se entre os Blocos e as Torres, e as vivendas que circundam todo o bairro, 

entrando quando necessário para o seu interior. A densidade arbustiva intensifica-se 

junto das Torres “[…] reforçando a separação entre os peões e a circulação 

automóvel.” […]” (Pinheiro, 2017, p. 52).  

Em 1957 inicia-se a arborização tendo sido realizados “[…] inovadores “estudos de 

vento” e detalhadas as “cores vegetais” /mixed borders […]” (Pinheiro, 2017, p. 82).  

Nesta altura dava-se prioridade a edifícios com espaçamento, orientados para uma 

melhor exposição climática e insolação, permitindo maior espaço para área verde e 

deslocação pedonal em segurança.  

Durante este processo, uma das condicionantes para a sua realização era o acesso à 

Estrada Marginal, pois já existia um plano de urbanização na Quinta dos Lombos até à 

estação de caminho-de-ferro de Oeiras. A outra, seria a construção de “[…] um 

aeródromo [também no concelho de Cascais] que condicionava enormemente toda a 

expansão urbana.” (Pinheiro, 2017, p. 42), mas que nunca se realizou permitindo 

assim o desenvolvimento urbano atualmente conseguido.  

O Bairro Urbano de Nova Oeiras, pertencia a um grupo de investidores, a Sociedade 

Nova Oeiras Limitada, e “[…] estariam interessados na rentabilidade do negócio.” 

(Pinheiro, 2017, p. 43), sem que obviamente o projeto perdesse o seu conceito, e sem 

perder a sua qualidade e os seus índices de ocupação. Fizeram uma proposta que 

aumentaria o índice habitacional, propondo uma torre de 20 pisos, na zona Norte, 

perto da atual Igreja, que, após o 25 de Abril, não se concretizaria.  

“As Torres, inicialmente previstas para 7 pisos […]” (Pinheiro, 2017, p. 59), passaram a 

ter 10 pisos. Primeiro foi feito um pedido para esse aumento que foi recusado por não 

se apresentarem razões plausíveis, tenho sido chumbado. No final de 1957, Pedro 

Falcão e Cunha, apresenta as 4 Torres com 8 pisos, que a DGSU, aceita e “[…] afirma 

que os 10 pisos anteriormente indeferidos até seriam sustentáveis face aos baixos 

índices de construção.” (Pinheiro, 2017, p. 59). Nisto, os 10 pisos nas 4 Torres são 

construídos.  
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“As moradias foram sendo construídas à medida que os lotes eram comprados […]” 

(Pinheiro, 2017, p. 62), seguindo uma certa ordem. Começaram por ser ocupados 

primeiro os lotes da rua B, atual Avenida Salvador Allende, rua C, atual Rua da Quinta 

Grande, rua E, atual Rua dos Lagares da Quinta e a rua D, atual Rua do Caminho da 

Quinta. A rua A, atual Alameda Conde de Oeiras começou por ser ocupada a Nordeste 

e só mais tarde a Sudoeste.   

No Anteplano para a construção do Bairro Urbano de Nova Oeiras estava prevista 

uma passagem por cima da linha férrea que “[…] destinava-se a garantir o acesso do 

bairro à zona sul e à Estrada Marginal […]” (Pinheiro, 2017, p. 64), através da atual 

Rua Machado de Castro. Porém, em 1962 a Fundição de Oeiras é ampliada e obriga 

ao abandono dessa solução. Com isto a SNOL procura rapidamente outra solução, 

apontando para a atual Rua de Santo António, mas novamente com obstáculos, pois 

“[…] esse terreno destinado ao arruamento não [lhes] pertencia […]” (Pinheiro, 2017, 

p. 65), pertencendo esta à Quinta de Santo António. Em 1962, o Presidente da 

Câmara, Costa Cabral Macedo, pede ao proprietário, Abel Martins, a cedência da faixa 

de terreno “[…] para garantir a referida ligação que seria a Rua R (actual Rua 

Machado de Castro).” (Pinheiro, 2017, p. 65), ao que o proprietário, alega já ter 

sucedido no passado uma proposta verbal semelhante e não tendo tido nada em 

retorno, recusa. O proprietário pede à CMO um acordo global que ceda a faixa e seja 

apresentado um plano urbanístico que beneficie ambas as partes, mas a Câmara não 

aprova. Deste modo: 

“A negociação entra num impasse.” (Pinheiro, 2017, p. 66)  

Em 1965, a CMO inicia um processo “[…] de expropriação de terreno por utilidade 

pública […]” (Pinheiro, 2017, p. 66), mas Abel Martins três anos mais tarde apresenta 

um estudo urbanístico realizado pelo arquiteto Zinho Antunes, que foi aprovado pelos 

Serviços da CMO, e cederia o arruamento de ligação a Nova Oeiras, em 1968. Apesar 

de tudo este estudo urbanístico não chega a ser executado. Por fim são cedidos “[…] 

por escritura de permuta […] à CMO 1540 metros quadrados destinados ao 

arruamento de ligação entre Nova Oeiras e a Estrada de Santo António.” (Pinheiro, 

2017, p. 66). Aos herdeiros de Abel Martins ficaram com 2 terrenos de 1750 m2 de 

cada. 

A 1962 foi apresentado o Plano de Urbanização do Núcleo Residencial de Nova 

Oeiras. Foram propostas mais três torres, “[…] duas idênticas às já existentes e uma 
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mega torre de 20 pisos.” (Pinheiro, 2017, p. 67). A SNOL considerava que o índice 

habitacional era muito baixo e que as três Torres aumentariam esse índice 

consideravelmente. A CMO não viu qualquer inconveniente e a DGSU, perante a 

abolição, “[…] “considera justo que lhe seja (à SNOL) concedida [como] compensação 

[…]”” (Pinheiro, 2017, p. 68), da passagem por cima da linha férrea, a construção de 

mais Torres. A mega torre seria construída onde atualmente podemos encontrar a 

Igreja e esta, seria proposta para construção onde atualmente está o CETO – Clube 

Escola de Ténis de Oeiras. A mega torre foi defendida, por Cristino da Silva, mas após 

a sua morte, em 1976, a CMO “[…] com base [num] parecer desfavorável dos Serviços 

de Planeamento […]” (Pinheiro, 2017, p. 72), rejeita o projeto. Duas torres acabariam 

por ser construídas, mas a mega torre apesar dos vários argumentos tentados e de 

muitos anos de negociação acabaria por não ser construída. 

Na faixa que acompanha a EN propõe-se a construção de moradias agrupadas e 

habitação multifamiliar com 3 a 4 pisos e com um total máximo de 150 fogos. Em 1980 

é aprovado um conjunto de “[…] 5 pequenos prédios de 3 e 4 andares e 24 moradias.” 

(Pinheiro, 2017, p. 73). Das 24 moradias que foram projetadas apenas 15 foram 

construídas, “[…] tendo 8 lotes sido comprados pela Igreja de Jesus de Cristo dos 

Santos do Últimos Dias […]” (Pinheiro, 2017, p. 74), para se construir uma Capela, 

sendo que um dos lotes nunca foi construído.  

Em 1980, a CMO cria a chamada Reconversão Urbana, e os “[…] projectos de 

loteamento e de arquitectura […] ficam a cargo do arquiteto António Pires Messias 

[…]” (Pinheiro, 2017, p. 76), que visa a alteração do loteamento inicial para o Bairro. 

Dito isto, a zona Norte, passa a ter outra ocupação, a mega torre, como foi referido 

anteriormente, que foi chumbada surgindo a possibilidade de se construir um bloco 

habitacional e de comércio no lote 39 e “[…] um prédio de dois pisos na entrada da 

actual Rua Melvin Jones […]”. (Pinheiro, 2017, p. 76) 

Também, é considerada a ocupação do terreno da mega-torre com um equipamento 

comunitário “[…] A igreja viria, assim, a reencontrar o seu espaço inicial […]” (Pinheiro, 

2017, p. 76), como tinha sido proposto no Anteplano de 1954 e, anos mais tarde, em 

1995, seria construído em frente a esta igreja um Centro Paroquial.  

Em 1987 foi apresentado um pedido para instalar um posto de abastecimento de 

combustível, pela ESSO Portuguesa, agora GALP, “[…] numa faixa entre a Avenida da 

República e [os] blocos aprovados pela “Reconversão Urbana” […]” (Pinheiro, 2017, p. 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  60 

74). A CMO aprova e liberta uma parcela de 3360 metros quadrados para o projeto. O 

projeto realizado pelo arquiteto José Manuel Lopes Martins da Costa, integra 6 

bombas de abastecimento e respetiva canópia de proteção, uma loja de piso térreo e 

uma zona de lavagem automática.  

O Centro Comercial integra-se nos blocos de A a H. Em junho de 1972, é pedido “[…] 

o derrube de uma parede que dividia as lojas 30 e 31 […]” (Pinheiro, 2017, p. 81), nos 

blocos G e F, consolidando a união de espaços de comércio destinado à utilização da 

Estação dos CTT, projeto esse assinado por Falcão e Cunha.  

Em julho de 1990, oito proprietários das lojas do bloco D, fazem um pedido à CMO, 

pedindo o aumento de um andar nas suas lojas, visto que eram o único bloco que só 

tinha piso térreo.  

Nos Blocos F e G os proprietários, fazem um pedido para que os seus fogos sejam 

aumentados, passando de um piso para um duplex, aponta como “[…] uma das 

justificações […] o número de filhos e a exiguidade das habitações.” (Pinheiro, 2017, p. 

82). Esta proposta é vista pelos Serviços de Planeamento da CMO de bom grado por 

ser uma proposta de melhoria dos fogos existentes e “[…] “por não haver lugar ao 

aumento do número dos fogos […]”” (Pinheiro, 2017, p. 83). Em 1981, a CMO autoriza, 

desde que haja condordância entre condóminos dos blocos F e G, “Embora […] esteja 

longe de reunir o consenso […] viria a ser premiado pela CMO em 1992.” (Pinheiro, 

2017, p. 83) 

O Bloco A com três pisos, em que o piso térreo era desocupado e aberto, “[…] 

assentava em pilotis que garantiam a transparência de vistas por baixo dos edifícios 

[…]” (Pinheiro, 2017, p. 83). Esta é a imagem de marca do bairro, ainda assim os 

proprietários desse bloco fizeram um requerimento para o fecho desses espaços com 

garagens, resultando numas “[…] portas esverdeadas em metal canelado para 

segurança dos moradores […]”. (Pinheiro, 2017, p. 84) 

A Estalagem Conde de Oeiras, “[…] bloco H do Centro Comercial […]” (Pinheiro, 2017, 

p. 85), nome pelo qual é encontrado nos Arquivo da CMO, é arrendada em 1966, mas 

apresenta rentabilidade insuficiente, e no ano seguinte “[…] surge uma proposta de 

alteração do edifício.” (Pinheiro, 2017, p. 85). Considera-se necessária a separação do 

café da restante unidade para eventuais usos ao interesse exterior. Também é 

discutida a possibilidade de construção de um terceiro piso, mas a estrutura não foi 
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pensada para ser sobrecarregada com mais um piso e por isso propõe um outro corpo 

que dê apoio à unidade hoteleira. Este corpo acrescenta “[…] “9 quartos, zona de estar 

e ainda uma sala para festas, banquetes, etc” […]” (Pinheiro, 2017, p. 86). Contudo, 

este corpo de nada serviu para aumentar a rentabilidade da Estalagem.  

Após o 25 de Abril de 1974 uma Comissão de Trabalhadores faz um acordo com o 

IRAN – Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, com o intuito de gerir a Estalagem. 

Assim, ficaram ali “[…] a residir retornados vindos do Ultramar após a descolonização 

[…]” (Pinheiro, 2017, p. 87), não conseguindo de igual modo que as rendas fossem 

pagas. O espaço deteriorado e com muitas dificuldades para o despejo dos que não 

pagam, promove a perda de interesse pela SNOL em ter em seu poder a Estalagem e 

é posta à venda. Uma residente, Isaias Duarte, do concelho de Cascais mostra 

interesse em adquirir o imóvel e propõe à CMO reconverter o espaço “[…] num 

pequeno estúdio de cinema, “Pub”, piscina dois campos de ténis, “squash”, sauna para 

senhoras e cavalheiros, bar e restaurante virados para a zona da piscina, lojas de 

apoio a todo o Centro Comercial e uma “boîte” […]” (Pinheiro, 2017, p. 87), contudo 

em 1981 a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) adquire a Estalagem 

e instala o Centro Belmar da Costa, que ainda hoje se encontra em funcionamento.  

O Centro foi sujeito a obras de adaptação ao principal utilizador do centro. “O projecto 

esteve a cargo do arquiteto Cândido Palma de Melo.” (Pinheiro, 2017, p. 88). Foi “[…] 

construída uma caixa de betão […] onde em 1978 se tinha já implantado uma torre 

para um ascensor.” (Pinheiro, 2017, p. 88), que permitisse o transporte de cadeiras de 

rodas e macas, bastante necessário em termos funcionais, mas em termos estéticos 

foi demasiado bruto para a sua envolvente. Foram aceites pela CMO esta e outras 

obras de ampliação do centro, apesar do seu carácter excessivo face ao projeto.  

O lote 39, localizado à entrada do atual CETO, Rua Arthur Brandão, estava previsto 

ser uma casa de espetáculos, ao invés surgiu “[…] um prédio com duas lojas para 

comércio e serviços […]” (Pinheiro, 2017, p. 92) e ainda um bloco com seis pisos. Em 

julho de 1988 a Sociedade de Construção Eurico e Isidro, Lda compra o lote e pede à 

CMO o aumento para nove pisos, conseguindo desta forma paralelismo com as torres 

já contruídas, mas esse projeto não é aceite e só em 1992 se consegue a 

regularização do lote para habitação.  

O Bloco que está no começo da curva da Alameda para a Rua Melvin Jones, é 

conhecido no bairro como o “quartel-dos-bombeiros”, foi inicialmente previsto com um 
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piso com garagens e os dois restantes com habitação. Foi então pedido pela SNOL 

“[…] licença de construção para um prédio de dois pisos, para comércio e escritórios 

[…]” (Pinheiro, 2017, p. 94), apesar de supostamente, este lote H, como era 

designado, estar “[…] integrado no conjunto de terrenos a ceder à CMO.” (Pinheiro, 

2017, p. 94). Surge uma situação bastante complicada e complexa entre a SNOL, a 

CMO e os habitantes do BRNO.  

“[…] informações internas da CMO 

nem sempre coincidiam […]” 

(Pinheiro, 2017, p. 94), alegada 

falsificação de documentos e um 

grande descontentamento por parte 

dos moradores do BRNO. Em 1986, 

a Agrotérmica – Sociedade de 

Construção e Pecuária Lda. compra 

esse lote à SNOL, que 

coincidentemente ambas as 

sociedades pertenciam ao mesmo gerente, José Pedro Serrano Geraldes Barba. A 

obra é iniciada pelo novo proprietário e, pouco tempo depois, em dezembro desse 

ano, a obra é embargada pela CMO, “[…] talvez pressionada pelos moradores […]” 

(Pinheiro, 2017, p. 95) do BRNO. Pouco tempo depois a obra aparece vandalizada, os 

estaleiros foram ateados, local onde estavam os materiais de construção necessários, 

sem nunca se encontrar o autor. A CMO propõe à Agrotérmica a permuta desse lote 

em troca de outro sítio na Quinta da Terrugem, mas nunca se chega a vias de facto. O 

facto dessa proposta ter existido, “[…] deu […] argumentos jurídicos muito fortes a 

favor da Agrotérmica […]” (Pinheiro, 2017, p. 95) para pôr um processo judicial contra 

a CMO. A Agrotérmica ganhou e em vez da CMO pagar a indemnização, preferiu 

passar a licença de obras, mas foram interrompidas em 1991. Em março desse 

mesmo ano “[…] a Agrotérmica vende o lote a Manuel da Silva Ribeiro e Filhos, Lda. 

[…]” (Pinheiro, 2017, p. 95), tendo esta proposto mais um piso, mas não conseguindo 

a autorização. O projeto é concluído nos anos 90, com garagens e arrecadações no 

desnível do terreno, “[…] 4 espaços para escritórios no rés-do-chão e 4 fogos para 

habitação, no primeiro piso.” (Pinheiro, 2017, p. 96) 

Ilustração 41 - Centro de Saúde de Oeiras. (Ilustração nossa, 2021). 
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Ilustração 42 - Liceu Nacional de Oeiras. (Ilustração nossa, 2021). 

O Centro de Saúde, localizado na Av. Salvador Allende, “[…] começa a funcionar a 

partir de 1981 […]” (Pinheiro, 2017, p. 99), mas com um processo vagaroso e 

complexo até à decisão de o construir. A SNOL doa por escritura de 1965, alguns 

terrenos à CMO para a construção de um hospital. Caso, passados dez anos, não se 

concretizasse a CMO tinha de devolver os terrenos à SNOL. Em 1970, o hospital 

ainda estava por construir, mas em 1971 fica fora de questão construir o hospital em 

Oeiras, surgindo o conceito de Centro de Saúde e “[…] A CMO manifesta de imediato 

intensão de ceder gratuitamente o terreno de Nova Oeiras para a construção do 

Centro de Saúde […]” (Pinheiro, 2017, p. 97). O projeto começa a ser construído em 

1978, pela Profabril, sendo o dono 

de obra a Direcção-Geral de 

Construções Hospitalares e em 

1979 é criado o Serviço Nacional 

de Saúde.  

O Liceu Nacional de Oeiras (LNO) 

foi “Inaugurado em 1952 […]” 

(Pinheiro, 2017, p. 23) e dois anos 

mais tarde a DGSU, no Anteplano, 

aprova a construção de escolas no 

BRNO, tendo sido criadas no final dos anos 60 “[…] uma Escola Primária e uma 

Secção do Liceu Nacional de Oeiras […]”, na Rua Monsenhor Ferreira de Melo. 

(Pinheiro, 2017, p. 99). Viam-se inconvenientes para a construção das escolas nestes 

terrenos, iria trazer perturbações do sossego e bem-estar dos moradores bem como, 

mais uma vez, a diminuição de espaços verdes. A SNOL “[…] uma localização noutro 

terreno fora do Bairro […]” 

(Pinheiro, 2017, p. 100), mas sem 

êxito. Após uma reunião do 

Presidente da CMO com o 

Subsecretário de Estado das Obras 

Públicas fica decidido que as 

escolas vão ser construídas 

naqueles terrenos e, “Caso a CMO 

não conseguisse chegar a acordo 

com a SNOL, “deveria comprar o 

Ilustração 43 - Casa Paroquial de Nova Oeiras. (Ilustração nossa, 2021). 
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terreno”.” (Pinheiro, 2017, p. 100-101). Hoje esses edifícios não funcionam com o 

programa que inicialmente estava previsto, como poderemos ler à frente: 

“Em junho de 1998 o edifício onde funcionava a Escola Preparatória deu lugar ao 

Centro de Juventude de Oeiras, afecto à CMO. A Escola Primária viria a dar origem, a 

partir de 1995, ao Centro Paroquial.” (Pinheiro, 2017, p. 101) 

“Atrás da Escola Preparatória tinha sido instalado um pré-fabricado que servia de 

ginásio e que depois do fecho da escola foi afectado ao Teatro Independente de Oeiras 

[…]” (Pinheiro, 2017, p.102) 

“Posteriormente, a degradação desse espaço permitiu […] a sua demolição, o que veio 

finalmente a acontecer em 2014.” (Pinheiro, 2017, p. 102) 

Após a impossibilidade da construção da mega-torre fica um espaço em aberto para a 

“ilha”. Segundo o plano de “Reconversão Urbana” aquela área estava destinada a 

equipamento comunitário, e “[…] o representante do Vicariato de Nova Oeiras, […] 

Padre António Alexandre Ferreira de Melo, submete à CMO o projecto de arquitectura 

da Igreja de Nova Oeiras […]” (Pinheiro, 2017, p. 102). Este espaço comunitário tinha 

como objetivo a construção de um centro paroquial com igreja, um centro de dia para 

a terceira idade, uma creche, um jardim infantil, um espaço complementar para 

actividades culturais. Posto isto, Isaltino Morais, Presidente da Câmara de Oeiras, em 

1992 afirma que esse projeto só ia retirar mais espaço verde àquela zona e que por 

forma que todos os espaços complementares à Igreja podiam ser transferidos para os 

edifícios referentes às escolas desocupadas.  

 A igreja, pré-fabricada, é inaugurada em 1986, seguindo a sugestão do Presidente da 

CMO, apesar de existirem algumas “[…] reticências por parte do Vicariato […]” 

(Pinheiro, 2017, p. 103) devido às dimensões do programa previsto serem muito 

superiores às dimensões das 

instalações escolares.  

“Em 1999, a Igreja apresenta 

um projeto […]” (Pinheiro, 2017, 

p. 105) da autoria de José Diogo 

Vaz Pinto Douwes da Costa e 

José de Barros Aguiar, de 

ampliação da antiga escola 

onde prevê “[…] um salão 

polivalente para 400 pessoas, 2 Ilustração 44 - Clube Escola de Ténis de Oeiras. (Ilustração nossa, 2021). 
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capelas mortuárias e residência paroquial.” (Pinheiro, 2017, p. 105). A 25 de julho do 

mesmo ano o projeto é concedido pela CMO e o Centro Pastoral Paroquial é 

inaugurado em 2003. 

O CETO, Clube Escola de Ténis de Oeiras, é um complexo desportivo que 

inicialmente não estava previsto no plano do bairro urbano de Nova Oeiras. O clube de 

ténis “[…] começa informalmente por volta de 1970, na Rua José Falcão nº 24, em 

Santo Amaro […]” (Pinheiro, 2017, p. 106) de Oeiras, e com o aumento de alunos são 

concessionados dois campos de ténis à CMO, no Jardim Municipal de Oeiras junto ao 

atual McDonald’s. Em “[…] 1977 é fundado o CETO […]” (Pinheiro, 2017, p. 106) e 

rapidamente a escola atinge os quatrocentos e cinquenta alunos explorando a 

possibilidade do aumento do espaço.  

Nos anos setenta, o núcleo central do parque que se situava entre as Torres, 

considerado uma zona verde do bairro, não estava a ter a devida manutenção e era 

apenas uma zona de mato “[…] sem qualquer aproveitamento, salvo para depósito ou 

abandono de lixo e dejectos.” (Pinheiro, 2017, p. 107). Muito vagamente estava 

mencionada a implantação de instalações desportivas naquela zona, que incluía 

campos de jogos, balneários, etc”. Apesar disso os moradores estavam descontentes 

com a possibilidade de perderem a zona verde, indicando que seria prejudicial a 

implantação de um Complexo Desportivo naquela zona.  

“As grandes questões prendiam-se com a utilização do espaço que estava destinado a 

zona verde; a excessiva aproximação aos prédios de habitação; a concentração de 

tráfego que resultaria da 

utilização do “estádio” 

previsto para ter bancadas 

com capacidade para 1000 

pessoas; a poluição sonora 

provocada pelo constante 

bater de bolas; a poeira do 

pó de tijolo dos campos 

levantada pelo vento, etc.”. 

(Pinheiro, 2017, p. 109).  

Estas foram algumas das razões 

apresentadas em defesa, 

contudo havia quem dissesse 

que seria uma mais-valia, na 

Ilustração 45 - Sede do Clube Escola de Ténis de Oeiras. (Ilustração nossa, 
2021). 
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prevenção da possibilidade da construção de torres de habitação, justificando o estado 

do parque. 

Depois de várias negociações com os moradores, a CMO aprova o Plano Geral do 

Complexo de Ténis de Oeiras elaborado pelo arquiteto Guimarães Ferreira (sócio 

fundador do clube), em dezembro de 1982. 

Os moradores “[…]  aceitavam um limite máximo de 8 campos de ténis (contra os 10 

pretendidos pelo CETO) e bancadas no court central para 200 pessoas, contra as 

1000 propostas pelo CETO […]” (Pinheiro, 2017, p. 109). O que os moradores e o 

CETO idealizam é bastante divergente e após muita deliberação entre ambos o 

realizado foram “[…] 9 campos, sendo um de acesso à população, bem como a parede 

bate-bolas; as bancadas do campo central teriam uma capacidade máxima para 800 

pessoas […]” (Pinheiro, 2017, p. 109), mas o clube não poderia realizar mais do que 

cinco eventos desportivos por ano. O complexo não poderia ser vedado ao público 

permitindo a livre circulação pelo espaço. 

O edifício central sede foi alterado em 1986, segundo pedido de alteração passando a 

ter três pisos, “[…] sendo o último piso destinado a ginásios.” (Pinheiro, 2017, p. 111) 

Em 2008/2009, o Departamento de Projetos Especiais da CMO decide alterar o 

edificio sede, remodelando o piso -1, (arquiteto Vaz do Carmo) com balneários, e o 

piso 3 melhorando o ginásio. 

Apesar da grande resistência por parte dos moradores do bairro, hoje o CETO é uma 

mais-valia e uma escola de referência que beneficiou o bairro.  

A capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desenvolve-se em 2 

volumes, ficando a Sala Sacramental no primeiro volume e “[…] o gabinete do 

bispado, secretaria, biblioteca, 15 salas de ensino, salas para outras finalidades, Pia 

Baptismal, cozinha e sanitários.” (Pinheiro, 2017, p. 115) no segundo volume. A capela 

situa-se na Avenida da República, na sequência de moradias em banda, “[…] o estudo 

prévio […] é apresentado, com a assinatura do arquitecto Eduardo Manuel Malhado.” 

(Pinheiro, 2017, p. 115) e a sua construção inicia-se em 1987.  

No bairro existe um problema que não é só dele, mas sim nacional. As fachadas 

inicialmente previstas são alteradas legalmente ou ilegalmente pelos moradores. 

Neste caso, as varandas, com o objetivo de haver interação com o exterior, 
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climatizando as casas, ao sombrear sem impedir a entrada de ar e de claridade, são 

fechadas com o intuito de ganhar mais uns pequenos metros quadrados utilizados 

para os eletrodomésticos comuns, não pensando nas consequências adjacentes. 

Apenas as varandas da Torre I foram fechadas segundo “[…] um regulamento (datado 

de 1973) […]” (Pinheiro, 2017, p. 116), que uniformiza a fachada de igual modo. As 

fachadas das restantes Torres são algo caóticas, transformando-se o conceito por 

inteiro perdendo-se as linhas iniciais. 

A partir de 2012 é autorizado o Regulamento de Valorização e Salvaguarda do BRNO 

que permite o fecho das varandas, alterando as fachadas, mas de acordo com 

condições concretas que uniformizem as fachadas.  

O que foi idealizado no BRNO foi um lugar de sossego em que a proximidade com a 

estação de comboios de Oeiras era uma vantagem e não uma desvantagem. Com o 

aumento exponencial de automóveis o bairro fica caótico e sem lugar para estacionar. 

Os lugares previstos deixam de ser apenas para os moradores e passaram a ser 

usados por outros residentes que usam o comboio como meio de transporte para o 

trabalho e “[…] utilizando Nova Oeiras como parque.” (Pinheiro, 2017, p. 118). O que 

cria outro fator que antes não existia, o aumento do trânsito. Os condutores para fugir 

ao trânsito passavam a usar a Alameda como via para se deslocarem e a paz que 

antes foi prometida desaparece.  

Em 2002 a CMO decide criar uma ciclovia “[…] com cerca de 2 metros de largura […]” 

(Pinheiro, 2017, p. 119), deixando quatro metros para os automóveis. Reduzindo os 

dois sentidos para um apenas. Reduziu-se o trânsito que antes existia e conferiu-se 

um novo uso à Alameda, a prática de exercício físico à volta do bairro. Há quem diga 

que a implantação da ciclovia foi “[…] um perfeito disparate, um atentado à circulação 

automóvel […]” (Pinheiro, 2017, p. 120), com dois sentidos conseguia-se “[…] gerir 

melhor a velocidade dos carros […]” (Pinheiro, 2017, p. 120), outros acham que com a 

ciclovia os cuidados serão redobrados e “a introdução da perda de prioridade nos 

entroncamentos por parte de quem circula na Alameda serve de moderador da 

aceleração.” (Pinheiro, 2017, p. 120).  

Nos anos 90 o bairro estava em alto estado de degradação, “[…] quer a nível das 

estruturas edificadas […] quer dos espaços verdes envolventes.” (Pinheiro, 2017, p. 

126), a SNOL já não existia e a responsabilidade de manutenção era na totalidade da 

CMO. Após um artigo publicado pelo “Expresso” que descrevia a situação do bairro, 
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escrita pelo arquiteto José Manuel Fernandes, morador do bairro, incita a CMO a 

tomar medidas que melhorem o espaço. Com isto, existe um gabinete que tem como 

premissa a requalificação e melhoria do espaço do bairro, gabinete este de nome 

GALNOV – Gabinete de Apoio Local de Nova Oeiras.  

O coração do bairro é o seu centro, onde o comércio existe, mas nem sempre foi 

assim. De início a vila de Oeiras era o único local com comércio que os primeiros 

moradores tinham para de apoiar, onde estavam as principais estruturas de 

socialização: “[…] a Igreja, o Café Bugio, o Mercado, a Tendinha e o Oeiras-Cine.” 

(Pinheiro, 2017, p. 161). Durante a década de 60 e 70 o comércio em Nova Oeiras 

acontecia por comerciantes que vinham ao bairro no seu meio de transporte e 

procediam à venda de pão, jornal, petróleo (iluminação), carvão, lixivia, azeite, leite, 

manteiga, queijo, peixe e os legumes eram comprados na Quinta de Santo António. 

 “Só a partir dos anos 80 a Sociedade começou a vender as lojas e os andares aos 

seus arrendatários.” (Pinheiro, 2017, p. 58) 

“As lojas do Centro Comercial só ficaram prontas a partir de 1962.” (Pinheiro, 2017, p. 

162) e a SNOL exige que haja um tipo de negócio para cada loja, procedendo à venda 

das lojas nos anos 80 a cada arrendatário, “[…] antecedendo o fim da Sociedade Nova 

Oeiras.” (Pinheiro, 2017, p. 162). Até aos anos 90 o centro do bairro tinha vida e havia 

bastante movimento do exterior com o interior, mas com o aparecimento das grandes 

superfícies as lojas começam a fechar e o movimento passa a ser residual.  

 
“Há quem considere Nova Oeiras um dormitório. Outros acham que a vida típica de 

bairro sai prejudicada com o conceito de “cidade-jardim”. A verdade é que quase não 

há aqui trabalho, quase não há empresas e há poucos serviços com alguma 

expressão. Por outro lado, as moradias são, de certa forma, espaços de isolamento 

familiar.” (Pinheiro, 2017, p. 161) 
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3. DO BAIRRO 

3.1. CONCEITO E BAIRRO 

No século XIX há um grande crescimento populacional em diversas cidades 

europeias, “O campo despovoou-se, [e] as cidades explodiram.” (Tietz, 2000, p. 40). 

As cidades com estruturas medievais ou barrocas não tinham condições do ponto de 

vista social e higiénico para comportar este aumento demográfico. Existia uma grande 

diferença entre a cidade e o campo e “A cidade tornou-se no palco da revolução 

industrial.” (2000, p. 40). “Não existiam espaços públicos, parques ou praças […]” 

(2000, p. 40) que equilibrassem o espaço saturado que era a cidade. O urbanismo, 

que pretende resolver e equilibrar a distribuição de espaços na urbe, surge a partir das 

necessidades das pessoas, da pressão demográfica imposta sobre a cidade que 

obrigou ao pensamento da cidade como um todo.  

“O período compreendido entre as duas guerras mundiais foi particularmente 

significativo para a arquitetura e o urbanismo […]” (Corbusier, 1993, p. 6). A densidade 

populacional obrigou à reorganização das cidades, à construção de conjuntos 

habitacionais, bairros e cidades novas, recorrendo aos desenvolvimentos tecnológicos 

de então.  

“But the sense of the plan has been lost for the last hundred years.” (1993, p. 51) e o 

grande problema do amanhã é ditado pelas necessidades do Homem. É “[…] no final 

do século XIX, princípio do século XX.” (Tietz, 2000, p. 40), que surge o momento da 

mudança. As cidades são construídas ou adaptadas a pensar nas necessidades do 

Homem do século XX, eliminando a contradição entre a cidade e o campo. O 

urbanismo define-se como um instrumento definidor de espaços com a intenção do 

“[…] desenvolvimento da vida material, sentimental e espiritual [do Homem] em todas 

as suas atividades individuais ou coletivas.” (Corbusier, 1993, p. 75). O urbanismo é 

um conceito funcional que zela por garantir três fins, habitar, trabalhar e recrear-se.  

Segundo Corbusier a aplicação dos princípios do urbanismo é a disciplina mais segura 

para garantir o futuro, e revolucionou o mundo da arquitetura, ainda assim intrínseca à 

ciência do Homem. Pensa-se na arquitetura como organização espacial interior que 

resulta no seu espaço exterior, “[…] de dentro para fora, regra que se me afigura lei da 

natureza […]” (Corbusier, 2003, p. 39). Trazer novas sensações para o interior, 

melhorando o bem-estar do Homem no espaço exterior.  
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“Exemplifiquemos: o homem […] está sentado à mesa; os seus olhos pousam sobre os 

objectos que o rodeiam: móveis, tapetes, cortinas, quadros ou fotografias e uma 

multiplicidade de objectos a que atribui significação. Ilumina-o um candeeiro ou o sol 

que penetra pela janela separando a sombra da luz, opondo estes dois extremos 

plenos de reacção no nosso físico e na nossa psique: o claro e o escuro. As paredes 

de uma sala fecham-se sobre ele e sobre as suas coisas. O nosso homem levanta-se, 

caminha, abandona a sala, dirige-se para outro lado, não importa para onde. Agora 

abre a porta da habitação, sai de casa. Está ainda num edifício: um corredor, escadas, 

um ascensor […] Ei-lo na rua. Como é feito esse exterior: hostil ou acolhedor? Seguro 

ou perigoso? O homem está agora nas ruas da cidade e, após certo número de actos 

suscessivos, ei-lo fora da cidade, no campo. A arquitectura não o abandonou nem por 

um segundo […]” (Corbusier, 2003, p. 38) 

Nesta citação percebemos desde que nascemos até ao momento em que morremos 

que a arquitetura e o urbanismo nos rodeiam. Vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos 

tanto dentro do nosso abrigo como fora dele. Neste exemplo, o homem vê o que o 

rodeia, a luz entra e a sombra por si criada dá forma aos objetos, sente o que está ao 

seu alcance. Ao homem, ao sair do abrigo e chegado ao exterior, novas questões o 

abordam, inconscientemente. É confrontado por sensações que definem o espaço que 

o rodeia, podem ser boas ou más, mas são esses elementos que definem a sua rua, o 

seu bairro, a sua cidade. 

O Movimento City Beautiful ganha grande exposição em 1913 através do projeto de 

Edward H. Bennett e Frank Miles Day para o Centro de Artes e Letras, em Detroit, mas 

foi com o plano de Chicago, em 

1909 que as ideias do movimento 

mais se fizeram notar. A 

problemática da cidade de Chicago 

reflete-se também noutras cidades 

americanas, mas este movimento 

apenas é aceite em alguns estados. 

Cidades industrializadas saturadas 

dos conflitos entre classes, 

encontram a solução no Movimento 

City Beautiful. “[…] this essay argues that the City Beautiful represented a powerful and 

conservative attempt to restore the dominance of civic buildings and landscapes in the 

face of commercial monumentality.” (Bluestone, 1988, p. 245) 

Ilustração 46 - A praça Central de Letchworth, Londres, a primeira Cidade-
jardim, de 1903. (Fernandes, 2015, p. 34). 
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Procura criar a ordem espacial e unidade na cidade. A city beautiful é um movimento 

que tem por base a a cidade orgânica, “[…] proponents hoped to temper strife and 

realize a degree of social cohesion […]” (Bluestone, 1988, p. 258), aproximando 

diferentes classes e diferentes etnias nos mesmos espaços públicos. Os sistemas de 

parques e avenidas criam ligações entre zonas residenciais resultando em 

aglomerados que acabam por desenvolver os transportes. Estes sistemas partilhados 

promovem a relação entre as diferentes etnias e classes, criando zonas de 

socialização. 

A ideia de cidade-jardim surge em 1898 por Sir Ebenezer Howard (1850 – 1928). Esta 

ideia surge a fim de solucionar o problema do aumento exponencial da população na 

cidade. Estas cidades seriam construídas fora da cidade, “[…] longe da cidade o 

suficiente para garantir que a terra fosse comprada a preços mínimos […]” (Hall, 1988, 

p. 109). Seriam transferidas importantes fábricas com os seus trabalhadores para que 

construíssem as suas casas até atingir o limite definido por Howard, 32 mil habitantes 

por cada mil acres de terra (405 ha aproximadamente), e em seguida começar-se-ia 

outra cidade-jardim “[…] a pouca distância dali.” (1988, p. 109). Esta cidade ofereceria 

empregos e serviços e as cidades estariam ligadas entre si por meios de transporte 

rápidos que proporcionariam oportunidades económicas e sociais. Os pilares que 

manteriam esta estrutura intacta seriam a liberdade e a cooperação, dois conceitos 

que também 

caracterizam o Bairro 

Urbano de Nova 

Oeiras. Uma cidade 

pequena e moderna, 

em que os “[…] 

habitantes seriam 

autossuficientes 

através da agricultura 

e da criação de gado.” 

(Tietz, 2000, p. 41). A 

primeira cidade jardim 

surge em Letchworth em 1903, segundo um projeto de Barry Parker e Raymond 

Unwin. 

Ilustração 47 - Parker & Unwin's Original Plan of Garden City, abril 1904, Letchworth. (Snail in the 
City, 2017). 
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“O relatório representou um triunfo pessoal para Unwin. Todas as ideias básicas, 

extraídas do seu panfleto “Nothing Gained by Overcrowding!, 1912), foram adoptadas: 

distância mínima de 70 pés entre uma casa e outra para garantir a luz solar no inverno, 

[…] um jardim para cada família, preservação do fundo do terreno vazio como espaço 

recreacional, enfatização da necessidade de becos para as crianças brincarem a 

salvo.” (Hall, 1988, p. 78) 

O Movimento Cidade Jardim “[…] stands 

for a more harmonious combination of city 

and country, dwelling house and garden.” 

(Unwin, 1912, p. 1). O rápido crescimento 

das cidades durante os séculos dezoito e 

dezanove trouxe enormes concentrações 

de indústrias que prejudicaram as 

pessoas na saúde, na salubridade e na 

estética da cidade. A cidade jardim 

combina o espaço habitacional com 

espaço verde, espaço este que “[…] 

secure[s] adequate light and fresh air for 

health […]” (Unwin, 1912, p. 1) e 

proporciona a criação de parques e 

jardins que embelezam a cidade.  

Ebenezer Howard propõe uma nova cidade delimitada, com limite de população na 

intenção de continuar a construir novas cidades que coalescem entre si. Raymond 

Unwin refere que: “The fact that many of these towns have already far exceeded the 

limit of size […] swallowing up and obliterating all round, like spreading of flood water 

over a shallow valley.” (1912, p. 1-2). Segundo a área definida o número de edifícios 

era limitado tendo em consideração os espaços verdes que se criariam. Consiste 

numa associação de grupos que se vão associando, com base sempre num centro. 

Esses grupos nunca se poderiam afastar muito do centro, perdendo ligação, para não 

violar a razão entre “[…] the amount of building and open space as would accord with 

the detailed principles advocated for Garden City.” (1912, p. 2). O crescimento limitado 

permite que todos e cada um dos habitantes tenham o maior aproveitamento possível 

da cidade. A proporção entre cidade e campo é equitativa. 

Ilustração 48 – “The Three Magnets from Garden Cities of 
Tomorrow, 1902 Ebenezer Howard”. (Ross, Mogilevich, Campkin, 

2014). 
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Enquanto este conceito era 

implantado no Reino Unido, em 

1904, o arquiteto Tony Garnier 

elabora um plano moderno para a 

cidade industrial moderna 

francesa, a Cité Industrielle. Os 

“[…] blocos de habitação isolados, 

independentes e simples […] com 

boa ventilação e uma boa 

exposição à luz solar.” (Tietz, 

2000, p. 66), encontram-se 

localizados de modo que mais de metade da superfície da cidade fosse zona verde. 

Também os percursos rodoviários e pedonais não se cruzavam.   

“Os seus pormenores arquitectónicos e as suas ideias urbanísticas tornaram-se nos 

princípios fundamentais da geração modernista.” (Tietz, 2000, p. 66) 

Clarence Arthur Perry, 1872 – 1944, é um arquiteto e urbanista americano que em 

1929 articulou ““[…] a philosophy for maintaining human-scale neighborhoods in the 

modern world […]”” (apud LeGates, 2011, p. 486), e desde aí esta ferramenta de 

trabalho é usada como base no desenvolvimento de planos urbanísticos. Seria no 

“The Neighborhood Unit”, escrito por Clarence A. Perry, que introduz esta ideia que 

deu visibilidade ao conceito. Esse modelo diagramático desenvolvido por Clarence A. 

Perry integraria o essencial para o funcionamento da unidade com espaços 

habitacionais, serviços comunitários, ruas e negócios. 

O “neighbourhood unit” surge em resposta às consequências provocadas pela 

revolução industrial, “[…] the way in which the growth of cities and the rise of the 

automobile […]” (2001, p. 486) e que, consequentemente, “[…] degenerated 

environmental and social conditions […]” (Meenaski, 2011, p. 81). A cidade 

desgastada social e ambientalmente suscitou este conceito da unidade de vizinhança.  

Ilustração 49 - Une Cité industrielle (non réalisée), 1899 - 1917, Tony Garnier, 
Maquette_Adrià Goula Sardà, photographe. (Cité de l'architecture et du 

patrimoine, 2021). 
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Em parte deste estudo visa 

Clarence A. Perry perceber que: 

“Young singles often enjoy the 

relative anonymity of city living. But, 

he noted, when they marry and have 

children, they “long for a detached 

house and yard and the social 

benefit of a congenial 

neighbourhood.”” (LeGates, 2011, p. 

486). Com isto, a maior 

preocupação de Clarence A. Perry 

era o desenvolvimento de espaços 

que se ajustassem às necessidades 

de famílias com filhos. Em suma, as 

maiores preocupações de uma 

família são a escola onde vão 

deixar os seus filhos, a sua localização e a qualidade da escola. “Perry noted that the 

primary school was the central institution to which nuclear families with young children 

related.” (2001, p. 486), e esta de preferência no centro, desenrolando-se as relações 

sociais em volta do principal foco.  

As ligações dessa unidade de vizinhança seriam essenciais para quem atravessa a 

unidade e para os residentes que vivem na unidade. O objetivo era criar um sistema 

que fosse, funcional, seguro e atrativo para quem vive o espaço e para quem o usasse 

como zona de passagem. Para quem apenas usasse o lugar como passagem, “Perry 

placed arterials along which through traffic could move rapidly at the boundaries of the 

neighbourhood unit.” (2001, p. 487), protegendo e limitando o espaço. Para os 

residentes os caminhos interiores ligados aos exteriores, mas com uma fisionomia 

diferente, afastando quem não tivesse interesse de frequentar a unidade, reduzindo o 

barulho e os maus cheiros indesejados em excesso. Clarence A. Perry tinha intenção 

de criar “[…] functional, safe and attractive neighbourhoods with a sense of community 

for middle and upper-income nuclear families with children.” (2001, p. 487). 

Este conceito seria reconhecido por outros arquitetos. “Lewis Mumford presented 

‘neighbourhood’ as a ‘fact of nature’ […]” (Meenakshi, 2011, p. 81), que é assumido 

Ilustração 50 - The Neighborhood Unit - Clarence Perry. (EVstudio AEP, 
2019). 
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quando as pessoas partilham um espaço. Arnold Wittick, 1974, descreve a 

‘neighbourhood unit’ como “[…] an integrated, and planned urban area related to the 

larger community of which it is a part, and consisting of residential districts, a school or 

schools, shopping facilities, religious buildings, open spaces, and perhaps a degree of 

service industry.” (2011, p. 81). 

Como Perry considerou essencial que a ‘neighbourhood unit’ incluisse uma escola 

primária, consideraria que vivessem 10 famílias por aproximadamente meio hectare. A 

vizinhança teria aproximadamente 65 hectares e a distância das habitações até à 

escola não seria superior a aproximadamente 500 metros. “About 10 percent of the 

area would be allocated to recreation, and through traffic arteries would be confined to 

the surrounding streets, internal streets being limited to service access for residents of 

the neighbourhood.” (2011, p. 82). Na vizinhança existiriam, zonas de comércio, zonas 

religiosas, uma biblioteca, e um centro comunitário.  

As estruturas mais importantes e universais para uma ‘neighbourhood unit’ são: “[…] 

(1) the elementary school, (2) small parks and playgrounds, (3) local shops, and (4) 

residential environment.” (LeGates, 2011, p. 488) 

Traz à cidade a união entre os diversos sistemas que são independentes e não 

separados. ‘Neighbourhood unit’ forma o tecido urbano e várias camadas intercaladas 

que funcionam em conformidade. E em termos sociológicos promove as interações 

sociais entre os residentes e os serviços.  

Para concluir, Clarence A. Perry definiu como base seis princípios básicos para um 

bom planeamento de uma unidade de vizinhança: a dimensão, as fronteiras, os 

espaços abertos, as estruturas institucionais, o comércio local e os sistemas de ruas 

internas. A dimensão da unidade depende da densidade populacional, sabendo que as 

residências “[…] should provide housing for that population for which an elementary 

school is ordinarily required […]” (2001, p. 489). As fronteiras da unidade “[…] should 

be bounded on all sides by arterial streets […]” (2001, p. 489) e possibilitam a viagem 

entre as outras unidades. Os espaços abertos têm de ser uma extensão da unidade 

residencial, “[…] [with] A system of small parks and recreation spaces […]” (2001, p. 

489). As estruturas institucionais são o pilar das unidades de vizinhança, localizando-

se num ponto central ou numa área comum. O comércio local seria adequado 

consoante as necessidades da população e seriam localizados “[…] in the 

circumference of the unit […]” (2001, p. 489). E o sistema de ruas internas seria 
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desenvolvido para repunar o uso por tráfego comum, cul-de-sacs, evitando ruídos e 

cheiros indesejados.   

Le Corbusier desenvolve um plano “[…] que nunca [chega] […] a realizar-se […]” 

(Corbusier, 2012, p. 84), a ‘Ville Radieuse’. Iniciou em conjunto com Ludwig 

Hilberseimer, a analise “[…] del problema de la forma de una gran ciudad.” 

(Hilberseimer, 1999, p. 13) e trazer ao Homem o que ele necessitava, espaço para 

trabalhar e espaço para descansar. Fazer da cidade um organismo organizado que 

traga “[…] espacio, aire, higiene y comodidad.” (1999, p. 13). 

Esta cidade precisaria de menos área de ocupação que a ‘garden-city’, descrevendo 

que para o mesmo número de habitantes precisaria de menor área. Em 4 hectares 

habitam 1600 pessoas, numa cidade jardim horizontal seriam precisas 320 habitações 

cobrindo 32 hectares. Um novo conceito, as necessidades do Homem estariam ao 

lado da sua residência, o imóvel que cresce no parque, desportos, creches e o clube 

nas proximidades. Uma vida onde o convívio coletivo é promovido em comunidades 

verticais. Na realidade, a proposta de Le Corbusier é, fundamentalmente, uma 

tentativa de harmonizar as grandes cidades existentes. Substitui o caos pela ordem 

rigorosa de um sistema geométrico. Não se concentra, como parece ao início, mas sim 

ordena e melhora. Sem mudanças fundamentais.  

“[…] em 1928, sob a liderança de Le Corbusier, criaram os CIAM – Congressos 

Internacionais de Arquitetura Moderna e o CIRPAC – Comitê Internacional para a 

Resolução de Problemas Arquitetónicos Contemporâneos […]” (Corbusier, 1993, p. 7).  

Os CIAM têm por objetivo “[…] zelar pela solução do problema da arquitectura.” (1993, 

p. 76), apresentando possíveis soluções e, se for possível, executá-las, ou pelo menos 

publicá-las e expô-las ao público. Este grupo reunia-se sempre em diferentes países. 

As assembleias reuniram-se “[…] até à Segunda Guerra Mundial […]” (1993, p.9), 

depois disso não conseguiram subsistir, mas conseguiram reunir informação suficiente 

para a publicação da “Carta de Atenas”, publicada anonimamente por Le Corbusier em 

1941, que “[…] sintetiza o conteúdo do Urbanismo Racionalista [ou seja], Urbanismo 

Funcionalista […] “(1993, p. 11). Propondo uma cidade que se dedica à propriedade 

privada em benefício do interesse coletivo limitando o tamanho e a densidade das 

cidades, equilibrando equitativamente as áreas de vegetação. Deste modo, temos o 

Movimento Moderno que “[…] propunha uma cidade diferente, [que procura] […] uma 
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nova maneira de viver e não [só] uma mudança mais de estilo arquitectónico […]” 

(Corbusier, 1993, p. 9).  

Supuseram “[…] a elaboração de um modelo de cidade infinitamente reprodutível […]” 

(1993, p. 12), baseando-se nas necessidades básicas do Homem. Esta cidade tinha 

como mote de vida: “[…] habitar, trabalhar e recrear-se (nas horas livres), circular […]” 

(1993, p. 12).  O Homem não tinha classes sociais diferentes, era a sociedade sem 

classes, “Na “Carta de Atenas” o Estado e a administração pública são vistos como 

elementos neutros […]” (1993, p. 12). À medida que a cidade ia crescendo os limites 

iam sendo definidos ou não consoante a decisão.  

O principal fator que os preocupava era a higiene, focando-se principalmente na 

habitação tomando como solução a introdução do sol, da vegetação e do espaço. O 

sol seria o novo conceito em que se focariam inicialmente. “[…] o sol comanda […] a 

salvaguarda do ser humano.” (Corbusier, 1993, p. 19) e este procura a melhor 

exposição solar consoante o lugar. Consoante o lugar geográfico e a topografia do 

terreno o comportamento do clima é diferente. Consoante a sua raça e as suas 

crenças a sua escolha vai ser diferente. Cada zona tem as suas qualidades e cabe ao 

Homem saber aproveitá-las ou não. “[…] o homem da planície raramente sobe os 

vales e dificilmente transpõe os desfiladeiros.” (1993, p. 19), determinados terrenos 

são férteis e ótimos para cultivo, conferindo um abastecimento garantido. Caso o 

subsolo seja precioso o Homem consegue enriquecer e viver das trocas comerciais.   

O Homem, se isolado, tendencialmente procura integrar-se num grupo para combater 

as suas inseguranças. Em contrapartida pela troca de experiências, “[…] fica protegido 

em certa medida contra a violência, a doença, a fome […]” (1993, p. 19). Se à cidade 

forem implementados empreendimentos que fomentem a colaboração e a liberdade de 

cada individuo, a reunião destes grupos trar-lhes-á uma vida melhor. A justificação do 

lugar escolhido para a construção das cidades difere. O Homem procura sempre um 

modo de encontrar um conforto considerável. Às vezes por razões defensivas e outras 

vezes pelo cruzamento de rotas (1993, p. 21). Os limites da muralha definiam-se a 

partir da organização da cidade, em geral em círculo ou semicírculo, e “Os caminhos 

partiam dos portões da muralha e estendiam-se obliquamente na direcção de alvos 

distantes.” (1993, p. 21). 

A máquina surge e muda por completo o dia-a-dia do Homem nas cidades. O seu 

comportamento muda, “[…] entupindo as cidades […]” (Corbusier, 1993, p. 22). O 
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emprego da máquina no trabalho, desequilibra por completo a cidade e o campo, “[…] 

nas cidades por um congestionamento que as encurrala na desordem e, no campo, 

pelo abandono de numerosas terras.” (1993, p. 22). A cidade não estava preparada e 

as condições de vida são precárias. 

A altura dos edifícios estava limitada a seis pisos o que corresponde a entre 250 e 300 

habitantes por hectare. Atingindo uma população de 600, 800 ou 1000 habitantes por 

hectare considera-se que a cidade apresente os seguintes sinais: 

“[…] 1. Insuficiência de superfície habitável por pessoa; 2. Mediocridade das aberturas 

para o exterior; 3. Ausência de sol (orientação para o norte ou em consequência da 

sombra projetada na rua ou no pátio); 4. Vetustez e presença permanente de germes 

mórbidos (tuberculose); 5. Ausência ou insuficiência de Instalações sanitárias; 6. 

Promiscuidade proveniente das disposições internas da moradia, da má orientação do 

imóvel, da presença de vizinhanças desagradáveis.” (Corbusier, 1993, p. 25) 

Em contraste, passando a muralha para o exterior, o ar puro era acessível. Mas ao 

longo dos anos esses espaços verdes foram sendo destruídos para a construção de 

anéis urbanos, criando mal-estar. A habitação dos setores urbanos é uma miséria, a 

especulação é mais que evidente, ruas estreitas sem margem de manobra para 

espaços verdes e com uma população padrão de nível de vida muito baixo, não tem 

como se defender perante estas adversidades. “O indivíduo que perde contacto com a 

natureza é diminuído e paga caro, com a doença e a decadência […]” (Corbusier, 

1993, p. 26). 

Mais de metade da superfície é ocupada por edifícios e à medida que a cidade cresce 

cada vez menos elementos naturais existem. Não há espaço para os “[…] elementos 

indispensáveis aos seres vivos: sol, espaço, vegetação.” (1993, p. 26). Uma cidade 

que padece destes fatores ganha negativamente na doença e no bem-estar comum.  

Os problemas de insalubridade eram muito mais evidentes em bairros que se 

localizavam em zonas menos favorecidas. “As zonas favorecidas são geralmente 

ocupadas pelas habitações de luxo […]” (1993, p. 27), as habitações estão protegidas 

do vento e dos gases industriais e têm como garantido a luz solar, um espaço para 

respirar e a relação direta com a natureza.  

O zonamento é criado “[…] com o objectivo de atribuir a cada função e a cada 

individuo seu justo lugar.” (1993, p. 28), com todas as premissas do urbanismo. “[…] 

locais de habitação, centros industriais ou comerciais, salas ou terrenos destinados ao 
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lazer.” (Corbusier, 1993, p. 28) são os tipos de zonamento que definem um 

determinado lugar, e um centro comercial por exemplo só pode ser construído num 

lote discriminado a essa atividade. O objetivo é que as cidades deixem de ser lugares 

desorganizados e passem a ser espaços agradáveis de viver.  

“É preciso tornar acessível para todos, por meio de uma legislação implacável […]” 

(1993, p. 28) o direito de cada qual ao sol, ao ar puro e ao silêncio, pois a relação que 

a habitação tinha com a rua era direta, mas “[…] a proporção de fachadas não 

ensolaradas varia entre a metade e três quartos do total.” (Corbusier, 1993, p. 29). 

Assim, estas habitações ergueram-se, onde o Homem “[…] gozará de sol, de ar puro e 

de silêncio.” (1993, p. 28) perdendo a ligação com a rua e conseguindo dar os 

mesmos fatores a todos os indivíduos. A circulação é afastada da habitação e dividida 

pelas diversas formas de deslocação, com vias lentas e vias rápidas, vias pedonais e 

vias para as máquinas.  

A família que se abriga na moradia deseja “[…] a presença de instituições coletivas 

que sejam verdadeiros prolongamentos […]” (1993, p. 29) dela, como “[…] centros de 

abastecimento, serviços médicos, creches, jardins de infância, escolas […]” (1993, p. 

29) a fim de proporcionarem um crescimento saudável aos seus filhos. Mas nem 

sempre isso aconteceu estando frequentemente apenas esboçadas situações 

fragmentadas e desvirtuadas das necessidades da habitação.  

Fora da cidade existe o subúrbio, que “[…] é o símbolo ao mesmo tempo do fracasso e 

da tentativa.” (Corbusier, 1993, p. 30), com o objetivo de ser o futuro crescimento da 

cidade, mas sem sucesso. O subúrbio é muitas vezes entre dez e cem vezes maior 

que a própria cidade, “[…] alguns procuram fazer cidades-jardins. Paraísos ilusórios 

[…]” (1993, p. 30), utopias que nunca levaram a lado algum. O subúrbio é 

evidentemente “[…]um dos grandes males do século.” (1993, p. 30).  

Antes “[…] os espaços livres não tinham outra razão de ser senão o prazer de alguns 

privilegiados.” (1993, p. 36). Agora é um prolongamento da moradia ou de uma 

estrutura pública de maiores dimensões. Em ambos os casos o objetivo é “[…] acolher 

as actividades coletivas da juventude […] aos passeios ou aos jogos das horas de 

lazer.” (1993, p. 36). A cidade responde às necessidades do Homem, o dia do Homem 

tem horas de trabalho e horas de lazer e após um dia de trabalho convém existir 

espaço que permita trabalhar a saúde física e mental.  
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Ao contrário do que acontece na cidade-jardim, “[…] as superfícies verdes não serão 

compartimentadas em pequenos elementos de uso privativo […]” (1993, p. 39), mas 

sim de bem comum. Dependendo da zona geográfica, dos locais ou do clima a 

percentagem de zona verde em relação com zona construída varia. O cultivo próprio é 

um dos argumentos da cidade-jardim e, aproveitando este argumento, os terrenos são 

divididos em parcelas para o cultivo individual em território público. As zonas verdes 

públicas “[…] serão o prolongamento da habitação […]” (Corbusier, 1993, p. 40).  

O trabalho e a casa estavam perto um do outro, mas com o aparecimento da máquina 

surge um problema, “[…] a grande indústria, […], é empurrada para fora, para os 

subúrbios.” (1993, p. 43), poluindo o ar e o silêncio. O que resulta na mudança do 

bem-estar do Homem e a deslocação do mesmo para fora do centro da cidade, 

implicando perder uma parte das horas de lazer nos transportes públicos a caminho do 

trabalho e a caminho de casa ao final da tarde. Colocou-se o bem-estar em causa, 

“[…] fazer viver os transportes ou fazer viver bem os usuários dos transportes? […] 

Umas supõem a redução e as outras o aumento do diâmetro das cidades.” (Corbusier, 

1993, p. 43)  

Nos CIAM, Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, foram analisadas 33 

cidades, habitadas por habitantes de raça caucasiana “[…] nos mais diversos climas e 

latitudes.” (1993, p. 64). Chegaram à conclusão de que todas sofriam do mesmo 

problema, cidades desordenadas, o “[…] que comportava até então uma relativa 

harmonia […]” (1993, p. 64). Com a introdução das máquinas, poucos foram os 

esforços para se adaptarem à nova situação. Neste contexto a cidade não cumpre a 

sua função, não abriga nem dá conforto a quem lá habita. A cidade, o objeto do 

urbanismo, tem por objetivo criar condições apelativas ao seu utilizador, fornecendo-

lhe lugares em que sejam assegurados tanto o ar puro como o sol, a zonas de 

trabalho bem organizadas, “[…] prever as instalações necessárias à boa utilização das 

horas livres […]” (1993, p. 66) e prover às suas deslocações 

3.2. PROJECTO E BAIRRO 

O bairro residencial de Nova Oeiras é considerado modelo de um bairro 

contemporâneo, sendo dos poucos que é reconhecido como emblemático na Europa. 

O projeto para o bairro residencial de Nova Oeiras não é apenas o edificado que se 

inclui dentro da “raquete”. Para a época, em que o urbanismo era um conceito novo, 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  81 

“[…] procurou[-se] articular aspectos e formas da arquitectura e do urbanismo 

modernos […]” (Fernandes, 2015, p. 17) não foi apenas um projeto de arquitetura, mas 

também de urbanismo.  

O centro do bairro, praça ajardinada ou átrio comercial, abraçado por blocos de 

edifícios envolvidos em “[…] grupos de pinheiros mansos e sobreiros […]” (Fernandes, 

2015, p. 17), pontualmente marcados por 6 torres e alguns equipamentos de apoio aos 

seus residentes. Caminhos de passeio e uma alameda rodoviária delimitam em forma 

de “raquete” o bairro, seguindo-se de habitações unifamiliares. Os seus limites estão 

definidos pelo Regulamento Municipal de 2012.  

“Relativamente à zona de residência, dividiu-se o bairro em 240 lotes destinados a 

receber 233 residências unifamiliares e 7 unidades de habitação colectiva.” (Pinheiro, 

2017, p. 47) 

Os equipamentos pensados e criados que dão apoio ao bairro para além do centro 

comercial, estão dentro da “raquete”, apesar de mais distante. Mas o bairro foi 

pensado para que os seus residentes tivessem acesso pedonal a diversos 

equipamentos. As distâncias são suficientemente próximas para ser justificável ser 

feito a pé, pensando nos mais velhos e nos mais novos. Esses equipamentos de 

proximidade foram pensados como equipamentos de dia-a-dia.  

Para os mais novos tinha sido pensada uma escola. Existiu, mas foi transferida para 

outra localização, é “[…] hoje Centro de Juventude […]” (Fernandes, 2015, p. 19). O 

edifício ao lado é a Paróquia e a Igreja está no outro lado da estrada. A caminho do 

centro do bairro passamos pelo CETO, um clube de ténis que dá apoio ao bairro 

trazendo habitantes do concelho de Cascais e de Oeiras. No centro do bairro, como foi 

referido anteriormente, existe comércio local, que com o passar dos anos tem vindo a 

fechar, hoje apenas meia dúzia de estabelecimentos mantêm atividade. Apesar do 

bairro estar delimitado, muitas das instituições na sua envolvente foram construídas 

respeitando o projeto inicial, como o Centro de Saúde de Oeiras, a Estação 

Agronómica Nacional, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o 

Instituto Gulbenkian de Ciência. (Fernandes, 2015, p. 19, 22, 24) 

“A caracterização e organização do espaço urbano de Nova Oeiras faz-se com o 

recurso a dois elementos morfológicos base: a torre e a banda.” (Fernandes, 2015, p. 

125) 

 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  82 

Segundo a Memória Descritiva do projeto, 

escrita por Luís Cristino da Silva, dizia na 

página 2 que a Sociedade de “Nova 

Oeiras Lda.” tinha planeado a divisão do 

bairro “[…] em 240 lotes destinados a 

receberem 233 residências unifamiliares 

e 7 unidades de habitação colectiva.”   

Neste momento o bairro é constituído por 

“[…] 6 torres de 10 pisos com planta em forma de Y […]” (Pinheiro, 2017, p. 79) e cada 

piso com 3 fogos. “[…] 3 blocos de 3 andares assentes em pilotis […]” (Pinheiro, 2017, 

p. 79) a Sudeste. Na zona central da “raquete”, “[…] demarcad[a] com um tanque 

rectangular […]” (Pinheiro, 2017, p. 79), estão lojas na cota zero rodeando-o e 

habitação nos 2 pisos superiores, sendo que hoje a maior parte das lojas se encontra 

vazia. Tem uma pala que acompanha o percurso dentro deste claustro. E, para 

finalizar, “[…] cerca de 250 moradias unifamiliares com logradouro, fora do miolo 

central definido pela Alameda.” (Pinheiro, 2017, p. 79)  

Os principais elementos que definem a imagem do bairro são as torres. No total foram 

construídas seis torres com dez pisos, e a sua forma é em “Y” o que confere ao 

desenho interno dos pisos a organização espacial de cada fogo. Em “[…] cada uma 

das alas do “Y” corresponde uma habitação […]” (Fernandes, 2015, p. 126), mas a 

organização dos fogos não é igual em todas as torres. As torres D, E, F, G e H têm 

uma tipologia de dois T3 simétricos nas duas alas a Norte e dois T1, simétricos, em 

duplex na ala a Sul. A torre I tem duas tipologias T3, na ala a Sudeste e outro na ala a 

Noroeste é um T4. (Fernandes, 2015, p. 125, 126, 129  

Ilustração 53 - Torre I - planta. (Fernandes, 2015, p. 128). 

Ilustração 51 - Torres D, E, F e H Planta 1. (Fernandes, 2015, 
p. 127). 

Ilustração 52 - Torres D, E, F e H Planta 2. (Fernandes, 2015, p. 
127). 
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“Nestes edifícios, a organização interna adopta o princípio de optimização da exposição 

solar.” (Fernandes, 2015, p. 126) 

“A organização destes apartamentos […]” (Fernandes, 2015, p. 129) está dividida 

entre zona de serviço e zona familiar. A zona de serviço, com cozinha, quarto privativo 

de criada e dispensa, a Norte e a Sul, com a zona familiar a sala e um quarto e um 

segundo quarto a Nordeste ou Noroeste. A abolição do corredor no desenho das 

habitações das torres é dos conceitos mais modernos nessa altura.  

“De um ponto de vista estrutural, a compartimentação espacial assenta sobre uma 

modulação com cerca de 3,5 metros que organiza longitudinalmente os diversos 

elementos construtivos. Este sistema permite facilitar o cálculo estrutural, com a 

utilização racional de sistemas construtivos, através da utilização de princípios de pré-

fabricação e de paredes portantes, conjugados com sistemas correntes pilar/viga.” 

(Fernandes, 2015, p. 129) 

Os blocos longitudinais, A, B e 

C vêm-se opor ao peso vertical 

que as torres e a zona arbórea 

acarretam. As bandas são 

blocos horizontais em forma 

paralelepipédica “[…] com cerca 

de 50x10 metros […]” 

(Fernandes, 2015, p. 130), divididos em 3 pisos e assentes em pilotis. As 3 bandas 

estão dispostas paralelamente entre elas. Os blocos assentes sobre pilotis, com três 

áreas de acesso em vidro, criam um ambiente de continuidade e ligação dos 

elementos naturais com as áreas residenciais. Esse espaço é privativo e de uso 

exclusivo pelos moradores de cada bloco, podendo estacionar ali os seus automóveis.  

O bloco A tem, por piso, quatro 

T4 e dois T6, enquanto o bloco 

B e C têm quatro T4 e dois T2. 

Cada acesso envidraçado faz 

ligação com dois fogos, 

havendo no total três acessos, 

dois fogos para cada acesso e um total de seis fogos em cada piso. A ligação entre 

espaços faz-se através de “um corredor central de distribuição Norte-Sul [que] 

organiza os compartimentos em linha a Poente e Nascente […]” (Fernandes, 2015, p. 

135).   

Ilustração 54 - Bloco A - planta. (Fernandes, 2015, p. 134). 

Ilustração 55 - Bloco B e C - planta. (Fernandes, 2015, p. 134). 
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“[…] as bandas procuram uma relação de maior proximidade física com o parque 

envolvente.” (Fernandes, 2015, p. 130) 

As fachadas refletem um sistema estrutural, modulado e de repetição de 3,5 metros 

“[…] que se reflete em toda a organização interna dos fogos.” (Fernandes, 2015, p. 

135). A posição desfasada das varandas com as suas lajes e platibandas permite uma 

leitura clara. A fachada Nascente está replicada a Poente e a fachada Norte com a 

fachada a Sul, estas quase cegas. (Fernandes, 2015, p. 135) 

“[…] parede de tijolo e estrutura de pilar/viga […]” (Fernandes, 2015, p. 135) 

O Centro Nuno Belmar da Costa, CNBC, “[…] propriedade da Associação de Paralisia 

Cerebral de Lisboa […]” (Almeida, 2017, p. 13) acolhe 29 pessoas. Pessoas estas com 

deficiência motora, paralisia cerebral, que os impossibilita de tomarem conta de si 

próprios até ao fim da vida. (Almeida, 2017, p. 17). A sua deficiência pode englobar 

“[…] défices perceptivos, perturbações sensoriais, nomeadamente na visão e audição, 

défice na linguagem e fala, dificuldades nos processos cognitivos e na aprendizagem, 

epilepsia e alterações comportamentais.” (Estudo Multicêntrico Europeu da Etiologia 

da Paralisia Cerebral Região de Lisboa apud Almeida, 2015, p. 9). Para apoio aos 

seus utentes existem diversas áreas de apoio como “[…] Terapia Ocupacional, Terapia 

da Fala, Fisioterapia, Psicologia, Desporto, Artes, Pedagógicas, Ateliers e saídas 

lúdicas (à sexta-feira).” (Almeida, 2017, p. 17) 

O edifício, onde o CNBC está inserido, não tinha inicialmente esta função. Era apenas 

um bloco em consola e foi desenhado por Falcão e Cunha com o intuito de ser uma 

estalagem, rematando “[…] um dos polos da estrutura comercial.” (Fernandes, p. 137). 

A Estalagem Conde de Oeiras foi desenhada em 1959 e em 1975, alugado pelo 

Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais (IARN) recebeu provisoriamente os 

portugueses regressados de África. 

Em 1980, a estalagem é comprada pela Associação de Paralisia de Lisboa e o 

arquiteto Cândido Palma de Melo oferece ao Centro “[…] um plano de ampliação do 

edifício.” (Almeida, 2017, p. 96). Existiram algumas opiniões divergentes por 

moradores na construção de um apêndice, o que levou o caso a tribunal. “Os 

queixosos acabariam por perder a causa.” (Almeida, 2017, p. 97). Em 2005 é 

inaugurado, tornando a consola num L. Para quem visitava o centro durante o dia e 

para aqueles que começavam a não ter possibilidades para tomar conta dos seus 

entes queridos, foi uma lufada de ar fresco. (Almeida, 2017, p. 97). Na fachada leste 
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foi instalado “[…] um painel de mármore da autoria do artista plástico e escultor Carlos 

Nogueira […]” (Almeida, 2017, p. 97), “Painel do Sol e Geometria”. A forma deste L, foi 

aproveitada criando um pátio e novas árvores que dão privacidade, mas retiram a vista 

para o bloco C, o que não é propriamente agradável.   

Com a criação e atuação do gabinete de apoio de Nova Oeiras e da associação de 

moradores diversas zonas do bairro que estavam degradadas foram recuperadas. O 

edifício do centro foi restaurado, com funcionalidades novas, como a secretaria, o 

ginásio, os novos quartos, as cores originais “[…] amarelo, cinza e branco […]” 

(Almeida, 2017, p. 98). 

“Não há vidas suspensas no Centro. Os seus residentes são habitantes do Bairro e 

estão integrados, com a diferença de aí passarem mais tempo do que a maioria dos 

seus habitantes.” (Almeida, 2017, p. 24) 

O átrio do centro comercial à cota do solo, aberto, mas cercado pelo Centro e por zona 

habitacional, é constituído por espaços verdes que proporcionam momentos de lazer.  

 Acompanhando a fachada do centro existe um tanque “[…] em “caixas” rectangulares 

de pedra, definindo planos de água ligeiramente desfasados.” (Fernandes, p. 52) 

“[…] dispondo-se em duas plantas em “L”, formando uma praça quadrada, aberta no 

lado Sul. Uma pérgula coberta percorre todo o perímetro, estende-se até parque.” 

(Fernandes, p. 136) 

No CETO, Clube Escola de Ténis de Oeiras, inicialmente estavam previstos “[…]  10 

courts, 5 no enfiamento da Torre F, mini-ténis e bate-bolas e um edifício de apoio 

apenas com 2 pisos.” (Pinheiro, 2017, p. 108). Hoje, existem 9 campos de ténis, 3 

sintéticos e 6 de terra batida, 1 campo de bate-bolas e um edifício de apoio com 3 

pisos. Mais recentemente construíram-se 4 campos de padel.  

O Centro Social Paroquial de Oeiras, nasce em 1968, após uma catástrofe de cheias 

em Oeiras, 1 ano antes, que obriga “[…] Costa Macedo, Presidente da Câmara, e o 

Presidente da Junta de Freguesia […]” (Oeiras, 2016, p. 21) a pedirem ajuda à igreja. 

De 1960 a 1980 há um elevado desenvolvimento populacional em Oeiras, 6857 para 

88 056 aproximadamente. (Oeiras, 2016, p. 22). 

A difusão da fé regionalmente já estava localizada “[…] nos bairros Dr. Augusto Castro 

– Figueirinha, Nova Oeiras – Palmeiras e São Julião da Barra”.” (Fernando Martins 

apud Oeiras, 2016, p. 22). Sendo que as regiões de Nova Oeiras – Palmeiras e São 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  86 

Julião da Barra estavam e ainda estão bem delimitadas pela ribeira da Laje e pela via-

férrea. Percebeu-se que a zona das Palmeiras não estava a ser explorada 

paroquialmente e procurou-se um local que pudesse dar início a um ponto de encontro 

entre fiéis. (Oeiras, 2016, p. 22)   

“Chegou a hora de estruturar pastoralmente o bairro das Palmeiras.” (Oeiras, 2016, p. 

22) 

O primeiro local de catequese foi a escola primária, atual centro de juventude, em 

1977. (Oeiras, 2016, p. 22) 

Na seguinte notícia: 

“Este ano vai ser o ano pastoral na Quinta das Palmeiras. A igreja de Oeiras vai levar 

até às Palmeiras o anúncio do Evangelho, pela presença dos catequistas na escola 

primária daquele bairro.” (Oeiras, 2016, p. 22) 

Apesar deste anúncio de 1978, parte-se do pressuposto que não tiveram grande 

sucesso pela leitura da notícia publicada em 1979: 

“Que se passa com as aulas de Religião e Moral na Escola Primária das Palmeiras? 

Foi anunciado no ínicio do ano escolar o começo de aulas de Religião e Moral na dita 

escola. Porque é que a ideia ainda não se concretizou?” (Oeiras, 2016, p. 24)  

Mas, 3 semanas após esta publicação, a 25 de fevereiro de 1979 lê-se: 

“O senhor prior recebeu, dos serviços competentes diocesanos, a informação de que a 

direção escolar do distrito tinha aprovado a equipa de catequistas destinada a trabalhar 

na Escola Primária das Palmeiras. Estes catequistas tiveram já uma reunião de 

preparação na passada sexta-feira. Deste modo, a catequese deverá começar na 

primeira semana de março.” (Oeiras, 2016, p. 24) 

A primeira Missa realizou-se numa “[…] cave alugada […] que fica na Praceta Fernão 

Lopes, Lote 4 r/c por trás do restaurante Lindo Mar.” (Oeiras, 2016, p. 24) 

Em 1982 aparece na folha paroquial que a cave, foi denominada “Vicariato das 

Palmeiras”, visto que as exigências do Patriarcado foram atingidas. (Oeiras, 2016, p. 

28). A zona geográfica correspondente ao vicariato de Novas Oeiras – Palmeiras e 

Quintas do Marquês era limitada “[…] pela linha férrea, ribeira da Lage, Estação 

Agronómica, Sassoeiros, Quinta do Barão e Avenida D. José I (extremos de 

Carcavelos).” (Oeiras, 2016, p. 29) 
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Em 1983 saí uma notícia no boletim que apresenta intenções de construir um centro 

paroquial. Pode-se ler: 

“A câmara municipal, por deliberação unânime, já cedeu 6000 m2 de terreno no “bico” 

da Alameda Conde de Oeiras […]” (Oeiras, 2016, p. 33) 

O centro paroquial idealizado corresponderia a uma igreja, um centro para terceira 

idade, uma creche, um jardim de infância, um centro cultural e uma residência 

paroquial. (Oeiras, 2016, p. 33) 

Em 1983 a Assembleia Municipal de Oeiras “[…] aprova a cedência do terreno situado 

em Nova Oeiras, com cerca de seis mil metros quadrados, em direito de superfície e a 

título gratuito, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da 

Purificação de Oeiras […]” (Oeiras, 2016, p. 36). A igreja é inaugurada em 1986. 

Em novo boletim, a 1987, é anunciado pelas palavras de monsenhor Melo que “[…] o 

nosso vicariato de Oeiras subiu à categoria de “Quase Paróquia”. (Oeiras, 2016, p. 

47). Apesar do nome não ser muito apelativo, canonicamente são superiores, 

conseguiram tornar-se uma paróquia autónoma. (Oeiras, 2016, p. 47) 

A grande maioria das árvores existentes no bairro residencial de Nova Oeiras foram 

“[…] plantada[s] na época de 1959/60 […]” (Pinheiro, 2017, p. 53). Foram plantadas 

790 árvores, como ulmeiras, freixos, pinheiros das Canárias ou oliveiras. 

“Um conjunto paisagístico constituído maioritário por uma flora autóctone, neste caso 

próprio do espaço mediterrânico, conforme propunha a Escola de Hannover, que muito 

influenciou Ribeiro Telles.” (Pinheiro, 2017, p.53) 

Em relação às habitações unifamiliares os lotes destinados são de 3 tipos: 800m2, 

1000m2 e 1500 m2, correspondendo a 85 lotes de 800m2, 126 lotes de 1000m2 e 22 

lotes de 1500m2.  

“[…] os do tipo C (1500 m2) em volta do perímetro da principal zona verde disposta no 

centro da composição, os do tipo B (1000 m2) nas zonas nascente, sul e poente e os 

do tipo A (800 m2) na zona N, NE e SO, especialmente junto ao perímetro exterior do 

bairro.” (Silva, 1953, p. 3)  

A Alameda Conde de Oeiras é a estrada principal do bairro. Esta possibilita-nos 

contornar o bairro. A Alameda tem 3 faixas diferentes para quem circula. Rodovia, 

ciclovia e passeios em calçada. Este esquema possibilita que o tráfego automóvel não 
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invada a área habitada obrigando-o “[…] assim […] a circular o parque central […]” 

(Silva, 1953, p. 4-5). 

Quem “[…] projectou “um caminho ao longo da Alameda Conde de Oeiras que iria ter 

à Quinta das Palmeiras […]” (Almeida, 2017, p. 98), foi Miguel Cascais, um arquiteto 

paisagista que trabalhava no Gabinete de Apoio. Segundo Maria de Lurdes Janeiro: “O 

troço está ainda incompleto […]” (Almeida, 2017, p. 98) 

Como exemplo bastante concreto dos benefícios deste caminho criado, Djaimilia 

apresenta a história de vida de dois utentes, Dulce e Nicolau do Centro Nuno Belmar 

da Costa. Este casal, dedica os seus dias “[…] a vender calendários e postais no 

Centro Comercial das Palmeiras […]” (Almeida, 2017, p. 33) e para irem do ponto A 

para o ponto B ou ao contrário utilizam a ciclovia em torno da Alameda Conde de 

Oeiras. 

Sendo assim, quem acaba por tirar mais partido da forma como este bairro foi 

desenhado são os utentes do centro Nuno Belmar da Costa, são dos poucos que 

vivem o bairro 24h por dia. “A existência de zonas habitacionais, de lazer e comerciais, 

harmonicamente distribuídas e interligadas […]” (José Manuel Antelo apud Almeida, 

2017, p. 94) 
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3.3. VIVÊNCIA E BAIRRO 

No final deste capítulo vou descrever a vivência no bairro na ótica de alguns 

residentes. Sobre as vivências do passado descritas na literatura e sobre as vivências 

do presente descritas por moradores em algumas entrevistas realizadas durante o 

desenvolvimento desta dissertação, pretendo perceber do ponto de vista do ator, 

aquele que vive o espaço, de que maneira este viveu e ainda vive o espaço.  

O bairro ia ganhado vida aos poucos, à medida que os lotes eram comprados mais se 

construíam. Há relatos de residentes que viram as torres a serem erguidas e mais 

tarde deram as boas-vindas aos novos residentes.  

Durante algum tempo, antes da construção do centro comercial, os moradores tinham 

de ir à vila de Oeiras frequentar lugares como o mercado, o Cine-Oeiras, a igreja, 

estas consideradas zonas essenciais de convívio. (Pinheiro, 2017, p. 133) Assim que o 

centro comercial foi aberto, muitas pessoas passaram a frequentar o bairro, 

principalmente residentes, mas havia também quem não o fosse. Hoje esse 

movimento quase que desapareceu, poucos são os espaços abertos ao público, mas 

quem ficou recorda com um sorriso as vivências do passado.  

Raul Mesquita Lima, Duarte Pacheco, Francisco Seixas Ferreira, Armando José 

Mendonça, Carlos Martins, Bárbara Alves de Sousa, Manuel Machado, Pedro 

Lencastre de Freitas, Rosa Lança Cordeiro, Eduardo Luís Fernando da Silva, João 

Medina, Frederico Machado, Victor Vidal, Rui Humberto, Jaime Branco, Raul Marciais 

e João Tudela são apenas alguns dos atores que acompanharam o bairro desde o 

princípio, hoje avós e muitos já não se encontram entre nós. (Pinheiro, 2017, p. 136 - 

137) 

A família Ferreira Nunes compra em 1949 dois lotes contíguos na Rua B, o número 26 

e o 26A, com o objetivo de um dos lotes usar como quinta com árvores de fruto. A 

casa ficou pronta em 1952.  

Francisco Seixas Ferreira (Xico Seixas), Graça Seixas Ferreira Neves e Ana Seixas 

Ferreira Nunes “[…] foram das primeiras [três] crianças a estrear o bairro.” (Pinheiro, 

2017, p. 135). O pai era oficial da marinha e a mãe proprietária de roças em Angola. 

Com a construção do LNO, Liceu Nacional de Oeiras, a família que vivia em Lisboa 

decide mudar-se para Nova Oeiras, com a intenção de “[…] que as filhas saíssem do 
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ensino privado em que andavam e entrassem para o ensino público, mas um ensino 

de qualidade.” (Pinheiro, 2017, p. 135). A filha mais velha, Graça, estreia o Liceu em 

1952, data esta em que o LNO se inaugura.  

Xico Seixas lembra-se perfeitamente que as primeiras casas da actual Avenida 

Salvador Allende, até ao entroncamento com o Largo António Ferro (na época 

designado Impasse da Rua B) não pertenciam a Nova Oeiras e já estavam construídas 

quando ele chegou. (Pinheiro, 2017, p. 136) 

A família de Armando José Mendonça, uma família constituída pelos pais e quatro 

filhos, veio viver para o bairro “[…] porque conheciam muita gente em Santo Amaro.” 

(Pinheiro, 2017, p. 141). Compraram “[…] uma casa já construída, o nº 19 da rua B 

(Rua Oliveira Salazar)” (Pinheiro, 2017, p. 141). Armando José Mendonça (Banzé) 

completou a quarta classe na Escola Oficial, na Vila de Oeiras.  

O pai que trabalhava no Ministério da Economia, no Terreiro do Paço, ia de comboio 

para o trabalho e tinha tempo para vir a casa almoçar. (Pinheiro, 2017, p. 141) 

Raul Mesquita Lima e a sua irmã foram morar para o BRNO, com 8 anos, em 1958 

para a Rua B no lote 183, atual Av. Salvador Allende nº 30. Duarte Pacheco era 

Presidente do Concelho Superior das Obras Públicas e, Raul, secretário do Ministro, 

decidiu ir viver para o bairro de Nova Oeiras. Duarte Pacheco morre, prestando serviço 

como Ministro das Obras Públicas num acidente de carro e Raul, passa a preferir 

andar de comboio porque, convenientemente, a estação de caminho de ferro de 

Oeiras fica perto do bairro residencial de Nova Oeiras. (Pinheiro, 2017, p. 134) 

Nesta altura, o ambiente no bairro ainda era de província, rebanhos acompanhados 

pelo pastor e pelos cães de guarda passavam pelos terrenos de mato cheios de ervas 

bravas. A própria iluminação pública ainda não existia no bairro. (Pinheiro, 2017, p. 

134) 

Raul Mesquita Lima assistiu à construção das Torres e descreve a sua construção 

como muito rápida e planeada. Começaram como enormes buracos, “[…] verdadeiros 

poços.” (Pinheiro, 2017, p. 137). As Torres, os Blocos, o Centro Comercial e os 

arruamentos demoraram quatros anos a serem construídos. (Pinheiro, 2017, p. 137 – 

138) 

Manuel Machado, nascido em Maputo vem para Portugal em 1960 e compra uma casa 

na Torre F, no “[…] 3º andar esquerdo-frente, um duplex.” (Pinheiro, 2017, p. 145) 
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Manuel adorava o ambiente do bairro, mas dizia que o bairro era uma pasmaceira. O 

bairro não tinha arvores, o terreno era muito árido e havia muito pó, não existiam 

pontos de encontro para além da Estalagem. “Em 1980 [Manuel] foi colocado na 

escola de São Julião da Barra […]” (Pinheiro, 2017, p. 148), no Núcleo Escolar de 

Nova Oeiras. Havia excesso de alunos, “Mais de 500 alunos para 5 salas.” (Pinheiro, 

2017, p. 144 – 148)  

Nos anos 80 e 90 o bairro já tinha um bistro, um supermercado, correios e uma 

boutique. O ambiente era mais animado. (Pinheiro, 2017, p. 144 – 148) 

“O que dantes era árido é hoje verde. O ar aqui é mais puro. As árvores enchem agora 

o horizonte e os pássaros irradiam felicidade nos seus cantos exóticos e coloridos.” 

(Pinheiro, 2017, p. 148) 

José Pedro Caroço Borges, 15 anos, passava férias em casa dos avós, Quim e Né. 

Foram viver para o Bloco G. Sempre que tinha oportunidade, principalmente fins de 

semana e férias. Gostava do ambiente que vivia no bairro, da praia no verão, dos 

lanches na Estalagem Nova Oeiras e das cantorias à noite na relva do Centro 

Comercial. (Pinheiro, 2017, p. 143) 

“Nova Oeiras era a Liberdade total.” (Pinheiro, 2017, p. 143) 

Carlos Martins, Cajé, veio viver para Nova Oeiras por volta de 1964, 15 anos, 

acompanhado pelo seu pai. A decisão de vir viver para este bairro deveu-se à 

proximidade do seu lugar de trabalho, sócio do cinema Restelo, ao liceu e ao ambiente 

calmo. (Pinheiro, 2017, p. 144) 

“Em 1964, o cruzamento dos semáforos e os restantes arruamentos ainda se 

mantinham em terra batida.” (Pinheiro, 2017, p. 144) 

Cajé em 1973 casou com Bárbara Alves de Sousa. (Pinheiro, 2017, p. 144) 

Bárbara Alves de Sousa, Bá, vivia na Rua Caminho da Quinta, nº 3, Vivenda “As Três 

Marias”, fora dos limites do Bairro Urbano de Nova Oeiras. “A união entre a Bá e o 

Cajé […]” (Pinheiro, 2017, p. 144) mostra que a intenção do conceito de “unidade de 

vizinhança”, está presente.  

Os pais de Pedro Lencastre de Freitas arrendaram “[…] uma moradia na Alameda 

Conde de Oeiras o nº 53.” (Pinheiro, 2017, p. 150), por volta de 1971 que acabariam 

por comprar em 1984. Nesta época os adolescentes passavam os dias na rua, só iam 
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a casa para comer e dormir. Normalmente encontravam-se nas Torres ou na 

Estalagem e subiam às árvores, conheciam todos os recantos de Nova Oeiras. 

(Pinheiro, 2017, p. 150 - 151)  

“A vida era só em Nova Oeiras. Pouco iam à Vila ou a Santo Amaro.” (Pinheiro, 2017, 

p. 151) 

Rosa Lança Cordeiro chega a Portugal com 17 anos e o pai, aconselhado a ir viver 

para a linha, perto da praia, ar livre e liberdade, escolhe o BRNO como local de 

residência. Arrenda o primeiro andar no “[…] nº 36 da Alameda de Conde de Oeiras.” 

(Pinheiro, 2017, p. 149). Para além da sua casa poucas outras existiam à volta. Casa 

com o Tó Zé Lança Cordeiro e vão para África, após o 25 de Abril voltam. Os seus 

filhos voltam e vão estudar para a Escola nº 2, em Nova Oeiras. No dia-a-dia ela ia às 

compras no Centro Comercial, os filhos brincavam no lago, nas lojas vendia-se queijo 

e sardinhas no talho. (Pinheiro, 2017, p. 149) 

A vida era no bairro, só muito mais tarde surgiu a ida a Cascais, e ir a Lisboa era um 

evento. Nesta altura, 1984, ainda não existiam as grandes superfícies e o comércio 

local era muito concorrido, o movimento do bairro era enorme, incessante. As 

gerações foram-se sucedendo e as pessoas continuaram a dar-se umas com as 

outras. Mas o convívio mudou, agora fala-se com quem andamos na escola e não com 

quem é nosso vizinho. A essência perdeu-se. (Pinheiro, 2017, p. 151) 

Estas as impressões colhidas da literatura sobre as vivências no passado contrapõem-

se, sem se contradizer, estas outras colhidas no bairro da boca dos atuais atores. 

Ainda hoje é considerado por muitos o mestre do bairro, o Senhor Zé, sapateiro, ainda 

que não residente do BRNO, escolheu este lugar para abrir uma das primeiras lojas do 

bairro. Residente em São Domingos de Rana, vem para a sua loja, a pé e no seu dia a 

dia diz ainda arranjar alguns sapatos, mas nada comparado com o passado, chegou a 

ter sapatos com 3 meses de espera. Sente que desde que se lembra que o bairro 

perdeu muita gente e muita coisa.  

Um antigo professor, residente no bairro, numa das vivendas, na rua do Centro de 

Saúde de Oeiras, veio viver para o bairro de Nova Oeiras em 1963, com os seus pais. 

A morada dos seus pais foi escolhida, supõe ele por causa dos ares do mar, à 

proximidade da praia e do LNO, mas também como uma expansão do andar que 
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tinham em Lisboa. Nos seus anos de escolaridade chegou a frequentar, onde hoje é o 

centro de juventude, o primeiro ano do liceu. Mas já os restantes 6 no LNO.  

O bairro comercial morre no momento do aparecimento das grandes superfícies e, 

como frequentador habitual do espaço, viu aquilo que muitos viram desaparecer, o 

movimento, mas o oxigénio sempre se manteve. O bairro chegou a ter um bar noturno 

onde ele chegou a ver o nascer do sol.  

Hoje, com menos movimento e com mais idade, faz uma vida muito mais caseira, mas 

com algumas lojas ainda abertas ao público frequenta as esplanadas sempre 

acompanhado do seu cão. Segundo as suas necessidades o bairro consegue dar-lhe 

tudo o que precisa para viver, mas esta não é uma opinião geral. 

“Uma das coisas que noto aqui é que o ar é melhor.” (Morador 1, 2020) 

Neste momento, na sua opinião, o que o bairro precisa é de suscitar o comércio. A 

estrutura existe mas, em vez dos espaços sempre ocupados por lojas que fomentam o 

crescimento do sentido de comunidade, têm aparecido escritórios virados para dentro. 

O bairro passou a ser um dormitório, mas um dormitório bonito, aquilo que aconteceu 

neste bairro não aconteceu no bairro da Junqueira em Carcavelos, em que o conceito 

é muito semelhante.  

Bernardete, atual proprietária da lavandaria do bairro, hoje não vive no bairro, mas já 

viveu. Veio trabalhar para o bairro em 1970/71, quando vivia na zona I de Chelas, nos 

Olivais. Começou por trabalhar numa lavandaria na estrada de Benfica antes de casar 

em 66/67, e os seus patrões viviam no Alto dos Lombos e pensavam trespassar a loja 

que tinham e abrir uma no bairro de Nova Oeiras. Pediram, de todos os trabalhadores, 

que fosse ela a vir trabalhar para esta e, mais tarde, que se tornasse a proprietária. 

Bernardete aceitou e até hoje se mantém. Veio viver para o bairro em 1978 e 

eventualmente mudou-se para as Palmeiras. Hoje vem trabalhar ou a pé ou na boleia 

que o filho lhe dá. No BRNO vivia no bloco C, e recorda o bairro como o lugar onde 

havia tudo. Havia correios, papelaria, 2 cabeleireiros, barbeiro, boutique, retroseiro, 

lavandaria, talho, padaria, florista, peixaria, drogaria, supermercado (era mais pequeno 

mas depois aumentam), oculista, estofador e café.  

Após o aparecimento das grandes superfícies, segundo Bernardete, deixou de ser o 

que era, as pessoas começaram a derivar para outros lados. O banco fechou devido 

aos assaltos constantes. A estalagem após a morte do dono começou a ser mal 
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gerida, pensa Bernardete. Conta que o aparecimento dos retornados foi a pior coisa 

que poderia ter acontecido no bairro. Estes não sabiam viver em comunidade, “parecia 

que havia pessoas aqui que nunca tinham estado a viver, sei lá, com uma casa de 

banho”. Após a saída destes residentes a estalagem esteve fechada imenso tempo até 

ser ocupada pelo APCL e que ainda hoje se mantém. Os seus dois filhos frequentaram 

as escolas do bairro e mais tarde o LNO e a Conde de Oeiras. 

Na opinião de Bernardete o bairro atualmente poderia ser muito mais do que é, podia 

ter o mesmo movimento que já teve. Poucas pessoas frequentam o bairro, apenas 

alguns moradores. Antes era possível depender apenas do bairro, atualmente já não 

acontece, mais de metade dos serviços já não existe e o exterior é essencial para 

quem vive no bairro. 

Carlos Nogueira, escultor, vive no bairro urbano de Nova Oeiras desde 1970 e 

segundo a sua vivência no bairro todos os rés do chão eram ocupados por comércio, 

“[...] Ali era o estofador, aqui era uma drogaria, ali era um supermercado [...]”. 

Começou por ser um centro comercial de Nova Oeiras embora já não seja, no entanto 

ainda alguns espaços se mantêm abertos. Afirma achar que o aparecimento das 

grandes superfícies, não são uma consequência direta do fecho de muitas lojas, pois 

as características do bairro são únicas.  

Carlos Nogueira considera o espaço verde como absolutamente magnífico, o espaço 

verde é parte da vida do bairro.  

A arquiteta Margarida Quelhas, residente no bairro desde 1970, filha de uns dos 

primeiros moradores do bairro. Os seus pais compraram, não se recorda se 

compraram em planta ou se a casa já estava em construção. Viviam em Moçambique 

e pensa que os pais escolheram o bairro para viver por ser um sítio seguro, com 

espaço e com zonas verdes. 

A arquiteta recorda o bairro com o centro comercial que funcionava, com lojas de 

todos os tipos, uma vida de bairro em que quem vivia nas moradias e tinha espaço de 

jardim não o usava. Toda a gente se conhecia, a ideia de comunidade estava muito 

presente, vivia-se muito na rua. 

Antes do aparecimento das grandes superfícies, “aparece o primeiro centro comercial 

do país, as Palmeiras, que começou a afastar as pessoas do centro do bairro”. A 
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vivência que antes existia no bairro começou a desaparecer. Não era apenas um 

dormitório, apesar de existir quem trabalhasse em Lisboa e viesse dormir ao bairro,  

ainda existia uma vida de bairro. Quando as lojas começaram a fechar essa vida de 

bairro quase desapareceu e o bairro tornou-se quase unicamente num dormitório.  

“Não sei onde terminam as cidades. Às vezes, o fim acontece no centro do vulcão, no 

lugar onde o bulício é mais intenso. As cidades parecem morrer a partir do centro e 

preservar a vida nas franjas, onde se sobrevive.” (Almeida, 2020, p. 94) 

Margarida Quelhas frequentou a escola primária e o ciclo preparatório, que existiam no 

bairro e mais tarde o LNO. Hoje esses equipamentos foram adaptados para o centro 

social e paroquial e para o centro de juventude, dando outra vida ao bairro. Hoje 

Margarida Quelhas já não frequenta tantos espaços quanto gostava, poucas lojas 

estão abertas e aquelas que estão são poucas em funcionamento para o público.  

A arquiteta acredita que o bairro tem tudo para funcionar como já o conheceu, contudo 

hoje não é uma realidade. Usa como exemplo o centro do Restelo, um centro com 

lojas que não desapareceu e ainda hoje existe, perdurando até ao presente ou a 

Praceta do Junqueiro, que já teve menos movimento, mas que há 5/6 anos voltou a 

ganhar novamente vivências e a levar não só residentes, mas também residentes dos 

arredores para a praceta. Portanto não vê porque não é possível voltar a dar vida ao 

bairro. 

Atualmente, pela pandemia que estamos a viver, a arquiteta reparou num fenómeno 

bastante interessante que beneficiou bastante o bairro. O covid-19, trouxe para o 

bairro maior movimento, antes só frequentavam o bairro residentes, na quarentena 

começou a ver pessoas que não conhecia, deslocavam-se de carro até ao bairro para 

passear, para passear o cão e para a realização de atividades físicas. Após a 

quarentena, algumas mantiveram o bairro como local de frequência. Sem este espaço 

verde, desenhado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, o bairro não seria a mesma 

coisa. “Um sem o outro, nem os edifícios faziam sentido sem as zonas verdes nem as 

zonas verdes sem os edifícios.” 

O irmão de Bernardete, não residente, vem para o bairro por ter a irmã já a trabalhar 

numa das lojas do bairro e abre um minimercado. Mora em Sassoeiros e costuma 

deslocar-se maioritariamente a pé, antes para trabalhar, hoje, menos vezes, para 

socializar com algumas das pessoas que ainda conhece.  
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Recorda o bairro como um lugar familiar, comerciantes e habitantes tratavam-se quase 

como família, hoje ainda acontece, mas já não é a mesma coisa. A partir de 1990, 

começaram a ser criadas grandes superfícies à volta do bairro e o bairro começou a 

decair muito. Os moradores começaram a envelhecer e a morrer, e os familiares que 

ficavam iam substituindo os idosos e tinham preferência pelas grandes superfícies, 

deixando de frequentar o comércio local. A partir daí as lojas de comércio perderam a 

clientela e foram obrigados a fechar, ou por completo ou substituídos por escritórios 

fechados ao público. Acha que conseguiria depender única e exclusivamente do bairro 

para o seu dia a dia, mas não só do centro do bairro, também da zona de Nova 

Oeiras.  

Reparei que num dia em que as lojas estavam todas fechadas, o café mais próximo 

aberto foi nesta mesma zona que o irmão de Bernardete referiu. 

Luís Liberal, presidente da direção da AMNO, residente no bairro desde 1981, muda-

se para uma das vivendas, para uma casa melhor do que o andar em que vivia no Alto 

dos Lombos. Já tinha família que vivia no bairro, um tio, e desde os seus 5/6 anos que 

conhece o BRNO. Hoje não tira proveito nenhum de todos os comércios abertos do 

bairro, quando sai para ir trabalhar e quando chega para vir para casa estão fechados. 

Todos os comércios que existiam, atualmente ou estão fechados ou foram substituídos 

por escritórios. No bairro havia pontos de encontro e as pessoas encontravam-se ali 

diariamente, com o fecho esses pontos desapareceram e perdeu-se a convivialidade.  

A associação de moradores até ao ano de 2020, quando o covid-19 pôs em banho-

maria todos os projetos que beneficiariam o bairro, em conjunto com a Junta de 

Freguesia e a Câmara Municipal de Oeiras. Tinha organizado feiras populares no 

bairro que segundo ele, Luís Liberal, permitiu o reencontro de muitos moradores e 

quem frequentou o bairro no passado. Neste momento o foco são os problemas de 

circulação que a Alameda tem vindo a apresentar, ciclovia em mau estado de 

conservação, poucos espaços de estacionamento para o número de carros que 

estacionam no bairro e muitas outras questões que são intrínsecas a esta 

problemática.  

Tiago, atual proprietário do Factor I, nasceu no bairro, os seus avós foram dos 

primeiros habitantes do bairro, hoje vive numa das vivendas da Alameda, tal como os 

seus avós e os seus pais. Acompanhou o bairro quando existia o bistro, a tabacaria, o 

cabeleireiro, os correios, mas já não o banco e a estalagem. Acompanhou a mudança 
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do movimento do bairro, vê esta mudança como negativa para o bairro, não entende o 

tempo atual como diferente. Da mesma maneira que o Homem à medida que vai 

crescendo vai tendo necessidades diferentes, o bairro, à medida que o tempo vai 

passando, também se altera. Considera que o bairro tem vindo a sofrer alterações 

positivas, renovação dos moradores com mais jovens.  

Na sua infância frequentou o LNO. 

Falando da sua loja, e todas as que estão na mesma rua, considera que poderiam 

estar abertas para as traseiras, diz que foram feitas obras nesse sentido, mas até hoje 

isso não aconteceu. A dinâmica do bairro seria maior, mas desta maneira muitos sítios 

do bairro acabam por ser apenas zonas de moradores. 

“Deveriam criar formas de criar público, falando mais como comerciante aqui no bairro.” 

(Trabalhador 8, 2020) 

Na rua perpendicular a esta onde fica o Factor I, que entra para o interior do centro 

comercial, o único negócio de porta aberta para o público, o Papagaio, aberto desde 

2005 tem como proprietário um senhor que já frequenta o bairro há mais de 20 anos. 

Não vive no bairro nem nunca viveu, mas já teve negócio no edifício do CETO e 

frequentava o antigo bar central “Os Joões”. Quando abriu negócio no bairro esta rua 

tinha todas as lojas abertas ao público, hoje é o único. Considera que a alameda que 

limita o bairro pode ser um dos fatores que não atrai público para o interior do bairro, 

afirma que podia ter tanto movimento como a Praceta do Junqueiro, mas esta praceta 

tem uma estrada principal que a atravessa. 

“[...] viver exclusivamente aqui dentro como se fosse uma bolha não dá.” (Trabalhador 

8, 2020) 

Vive em Sassoeiros e costuma vir para o bairro de carro ou de bicicleta. 

O padre Nuno, residente antes no Estoril e agora residente no BRNO, muda de 

residência por obrigação da sua profissão. Mudou-se há 12 anos, costuma ir ao Centro 

Belmar da Costa, antes do covid-19 a algumas casas de paroquianos, aos lares de 

terceira idade, aos correios e ao talho, que já fecharam, e a uma pastelaria fora dos 

limites do bairro, mas ainda na freguesia de Nova Oeiras. Devido à proximidade da 

sua residência e do seu local de trabalho e tudo o que implica, costuma deslocar-se a 

pé, exceto quando tem de ir tratar de algum assunto fora da freguesia.  
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Para ele a ciclovia tem que ser melhor cuidada, o seu estado atual não é o melhor, 

contudo a AMNO já tem propostas para resolver esse problema e muitos outros a ele 

associados. A relação entre os espaços verdes e o construído está muito bem 

equilibrado. Também a relação entre a zona de lazer, a zona de comércio e a zona de 

habitação. Os edifícios altos e espaçados entre eles permitem privacidade entre cada 

um deles. Os serviços agora inexistentes podiam ser o impulsionador do bairro, 

dinamizavam o comércio o artesanato e os espaços públicos, infelizmente isso não 

acontece.  

Do ponto de vista de uma senhora que trabalha no Centro Belmar e Costa há 12 anos, 

e frequenta o espaço apenas nas horas de trabalho e de passagem, considera que o 

bairro é um lugar espetacular e que poderia ter um espaço de cultura aberto ao 

público. Desde que conhece o bairro sente que se perdeu muito. Com uma população 

muito envelhecida e um bairro pouco cuidado o ambiente desejável tem-se vindo a 

perder.  

Um morador do bairro que apenas o conhece há 10 anos, não conhecendo o 

movimento que o bairro já teve sente que as mudanças têm sido muito positivas. Cada 

vez mais jovens têm vindo viver para o bairro, tem havido investimentos por parte de 

privados no setor imobiliário. Vive muito o bairro, costuma fazer compras no bairro e 

jogar padel no CETO, concluindo que apesar de o bairro ter muita coisa não consegue 

viver exclusivamente do que o bairro tem para lhe oferecer. Aponta que quem visita 

apenas o bairro deixa muito lixo, lixo este que não é apanhado durante muito tempo.  

Uma visitante que procura essencialmente locais onde a Natureza existe diz que o 

espaço verde do bairro é um dos locais de eleição para vir passear o seu cão.  

Djaimilia, uma das moradoras do bairro durante a quarentena instaurada pelo surto de 

covid-19, escreveu um livro sobre as suas vivências e as vivências dos seus vizinhos.  

Da janela, Djaimilia observa agora vizinhos que foram obrigados a frequentar espaços 

da sua zona de residência, neste caso espaços do desenho do arquiteto Gonçalo 

Ribeiro Telles. Agora vêem-se crianças a brincar na rua, jogam à bola, andam de 

baloiço e de skate e constroem cabanas no mato. As mães passeiam e fazem novas 

amizades, flirtam com os outros pais e passeiam os cães. (Almeida, 2020, p. 16-28) 
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“Vejo os ocupantes do jardim da janela nos seus passeios higiénicos como se 

observasse fugitivos. Fugiram de casa, do tédio, do desespero, da capital, da sua vida, 

e entregam-se ao feitiço do sol, como girassóis.” (Almeida, 2020, p. 29) 

No dia 25 de Abril de 2020, ecoa no bairro o Grândola – Vila Morena, toda a gente 

saiu à janela para acompanhar a letra, para se sentirem todos juntos numa causa. 

Antes todos juntos, agora cada um em sua casa, mas sempre unidos. No 13 de Maio 

de 2020, padres com um grupo de escuteiros passearam pelas ruas do bairro num 

descapotável e quem pôde foi à janela rezar. Novamente separados, mas juntos na 

intenção. (Almeida, 2020, p. 85 – 86)  

Na rua, Djaimilia cruza-se com moradores: 

“A dona da Bessie viu-nos, mal cruzámos o passeio, e achou estranho não trazermos o 

cão connosco. É uma senhora curiosa que, começando por ser a vizinha mais 

antipática e rezingona do bairro, se tornou a nossa vizinha mais gentil.” (Almeida, 2020, 

p. 115) 

Para além destes moradores também existem os residentes do Centro Belmar da 

Costa, paraplégicos, que, apesar de terem o seu modo próprio de comunicar, tanto 

uns como outros esforçam-se para se relacionarem, criam ligações e para quem vive 

no bairro são parte integrante do ambiente do bairro. 

“Cresci neste bairro [...]. Troquei duas saudações com um amigo com paralisia cerebral 

[...]. Sempre que falamos, na minha dificuldade de entender as suas palavras, sinto que 

lhe falto, que a desaponto um pouco.” (Almeida, 2020, p. 115) 

Um designer e um programador que trabalham juntos na mesma loja, e que convivem 

diariamente com o sapateiro e o antigo proprietário de um minimercado, vêm ao bairro 

para trabalhar. Por norma frequentam os comércios abertos ao público no bairro, e 

têm 2 anos apenas de vivência do espaço, não notaram grandes diferenças ao longo 

do tempo no bairro. Apenas consideram que o bairro está muito degradado, tanto os 

passadiços e as coberturas como o espaço verde. 

Isabel, recentemente contratada para trabalhar no Factor I, residente na Parede e com 

pouco conhecimento do bairro, também pouco sabe, pouco tem para apontar, mas 

afirma com alegria que considera o bairro espetacular.  

Com isto, decidi fazer referência sobre cada uma das pessoas que entrevistei por 

ordem de tempo que conhecem o bairro e não pela ordem que as entrevistei. Comecei 

por quem conhece o bairro desde sempre, e que adora o bairro, e depois por quem 
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tem apenas alguns dias de conhecimento do bairro, todas o consideraram um sítio 

espetacular.  
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4. DOS MOMENTOS 

4.1. MOMENTO INTERIOR 

Neste capítulo o objetivo é fazer uma leitura crítica do bairro urbano de Nova Oeiras 

no seu todo e nas suas partes, dividindo deste modo em Momento Interior, Momento 

Intermédio e Momento Exterior. 

Partindo do pensamento de Le Corbusier “[…] de dentro para fora, regra que se me 

afigura lei da natureza […]” (Corbusier, 2003, p. 39), decidi abordar o capítulo dos 

momentos deste modo, de dentro para fora. Para além dos edifícios desenhados pelo 

arquiteto Luís Cristino da Silva, existe um espaço público, desenhado pelo arquiteto 

Gonçalo Ribeiro Telles, que envolve e estrutura o bairro.  

O espaço público, segundo Jorge Pinheiro na sua monografia Nova Oeiras – Memória 

do Bairro, está dividido “[…] em três grandes grupos: um espaço público geral e 

estruturante; a rede de caminhos pedonais; e o átrio do Centro Comercial.” (2017, p. 

52).  

O espaço público do bairro urbano de Nova Oeiras sugere um sentimento de sossego 

e tranquilidade, apesar de se inserir numa cidade. Isto deve-se às diversas decisões 

tomadas aquando da sua estrutura, tal como Luís Cristino da Silva refere na Memória 

Descritiva onde diz que “[…] houve a preocupação de se estabelecer o conveniente 

equilíbrio entre as superfícies destinadas à construção e os espaços livres, de modo a 

evitar-se uma demasiada saturação de edificações e a monótona repetição de 

elementos retilíneos e idênticos distribuídos por todo o bairro.” (p. 1 – 2).  

De acordo com a Memória Descritiva, “O esquema relativo às vias de circulação deste 

bairro foi concebido com o intuito de separar as vias de trânsito das vias residenciais.” 

(op. cit. Luís Cristino da Silva, p. 4-5). Estas vias, constituídas pelas ruas que dão 

acesso às torres e às bandas, à faixa de um único sentido da Alameda que circunda o 

bairro, “[…] obrigando assim o trânsito a circular o parque central sempre que 

pretendesse atravessar o bairro.” (Memória Descritiva, Luís Cristino da Silva, p. 4-5), e 

à diversidade de arborização implantada pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles afasta 

quem apenas está de passagem. 
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As ruas que dão acesso às torres e às bandas são ruas sem saída, “cul-de-sacs”, no 

seu total 10. Estas com o intuito de 

servirem apenas o acesso às 

residências e ao estacionamento 

das suas viaturas, resultando em 

ruas com movimento quase nulo. 

Posto isto, os residentes usam 

estes espaços para correr, andar de 

bicicleta, jogar à bola, etc. Apenas 

uma é mais complexa, mais extensa 

e não apenas para os moradores do 

bairro. Esta dá acesso à Torre E, ao Centro Nuno Belmar da Costa, à zona 

comercial/habitacional e ao CETO.  

A noroeste do BRNO, encontra-se “[…] uma pequena igreja convenientemente 

defendida por uma zona envolvente de protecção.” (Memória Descritiva, Luís Cristino 

da Silva, p. 6), o Centro de Juventude e o Centro Paroquial. Aqui a alameda é cortada 

por uma rua de liga os dois ramos exteriores da “gota”. Esta rua, Rua Monsenhor 

Ferreira de Melo, divide a Igreja do Centro de Juventude e do Centro Paroquial, 

deixando a Igreja isolada e com um espaço único e próprio. Aqui o espaço público tem 

tanto zonas arborizadas mais densas como zonas menos densas. Nestas últimas 

costumam-se realizar missas ao ar livre sempre que possível, e também algumas 

atividades físicas. 

Antes da pandemia do SARS-CoV-2 estas ruas, e todas as que envolvem o bairro até 

à Estação de Oeiras, eram ocupadas tanto por residentes do bairro como por 

residentes das periferias que usavam o bairro como estacionamento para irem 

apanhar o comboio.  

A ligação aos diferentes espaços do bairro, que “[…] promovem a separação [do] 

trânsito […] automóvel […]” (Pinheiro, 2017, p. 52) com o seu interior, é feita por 

caminhos pedonais que atravessam o bairro. Estes caminhos ligam torres a bandas, 

bandas a espaços públicos, espaços públicos a estacionamentos automóveis, 

estacionamentos automóveis a serviços, serviços ao exterior. Todos se interligam à 

medida que percorremos o bairro, da origem ao destino.  

Ilustração 56 - Rua sem Saída (cul-de-sac). (Ilustração nossa, 2021). 
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Estas ruas de acesso estão ladeadas por zonas verdes, tanto arbóreas como placas 

arrelvadas, e, entre ambas, estão as zonas habitacionais. Tal como escreve Luís 

Cristino da Silva na Memória Descritiva: “O centro de composição será ocupado por 

uma vasta zona verde que constituirá um belo logradouro colectivo, atravessado em 

todos os sentidos por arruamentos de parques rodeados por maciços de frondosa 

vegetação e de amplas placas relvadas.” (p. 6). Para além dos caminhos pedonais 

previstos e construídos, hoje existem também caminhos de pé posto, atalhos criados 

por quem passa.  

Os caminhos pedonais não são apenas vias 

rápidas de deslocação do ponto A para o 

ponto B, nem foram pensados como tal. O 

bairro está dividido em diversas zonas de 

permanência, zonas estas com caminhos 

pedonais com diferentes organizações. 

Existem três tipos de zonas, as ajardinadas, 

menos densas de árvores, as zonas de 

prado, relativamente mais densas de 

árvores, e a zona que protege o bairro da 

Alameda Conde de Oeiras. 

As zonas menos densas estão na zona das 

bandas e na zona comercial, enquanto à 

volta das torres, da Igreja e da Alameda 

Conde de Oeiras os caminhos são mais densos. A prática de desportos e de lazer 

ocorre em maior número a sudeste do bairro.  

Segundo Lefebvre “A vida urbana compreende mediações originais entre a cidade, o 

campo e a natureza.”, e, como tal, os espaços públicos e as zonas verdes “[…] não se 

compreendem sem os simbolismos e representações (ideológicas e do imaginário) da 

natureza e do campo – como tais – pelos citadinos.” (2012, p. 77) 

“Como refere o arquitecto Ribeiro Telles: “O plano (do Bairro Residencial de Nova 

Oeiras) compreendia um vasto espaço central onde surgiam algumas “torres” 

integradas numa área onde grupos de pinheiros mansos e sobreiros envolviam um 

extenso prado. Caminhos de passeio circundavam este prado separando-o dos 

maciços mais densos de árvores.” (apud Pinheiro, 2017, p. 52) 

Ilustração 57 - Plantações a realizar no Parque de Nova Oeiras 
durante a época de 1959 – 60. (Pinheiro, 2017, p. 53). 
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O bairro residencial de Nova Oeiras seria, apenas, mais um bairro se não fosse o 

espaço imaginado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. Hoje, “[…] constitui uma 

pedra essencial na estrutura e na imagem de Nova Oeiras.”  (Pinheiro, 2017, p. 51). O 

desenho do bairro foi consolidado em conjunto entre o arquiteto Gonçalo Ribeiro 

Telles e o arquiteto Luís Cristino da Silva, tendo sido “[…] atribuída igual importância 

tanto aos edifícios, como ao espaço verde.” (apud Pinheiro, 2017, p. 54) 

O arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles escolheu 

criteriosamente um “[…] leque de espécies 

arbóreas e arbustivas, quase exclusivamente 

pertencendo à Flora autóctone.” (Fernandes, 

2015, p. 98) 

“Foram inicialmente plantadas 790 árvores, mas 

com o surgimento de algumas pragas a CMO 

replantou inúmeras árvores, no sentido da “[…] 

substituição de espécies entretanto mortas ou 

doentes […]”, mas também em espaços 

contrários ao “[…] conceito inicial de Ribeiro 

Telles […]” (Pinheiro, 2017, p. 54). 

Hoje, a maioria das árvores atingiram a 

maturidade e conseguimos percecionar 

a ideia inicial pensada por Gonçalo Ribeiro Telles e distinguir claramente as diferentes 

zonas do bairro.  

“A edificação modular, em altura, permitia densificar a população, libertando amplos 

espaços naturais idealmente ordenados para “habitar, circular, trabalhar e descançar”.” 

(Fernandes, 2015, p. 95) 

A zona das torres é constituída por árvores de fruto, decorativas, de proteção e de 

sombra. Árvores de fruto como a Crataegus monogyna ou o Arbustus unedo dão “[…] 

alimento para aves frugívoras […]” (Vasconcelos et al., 2018b). Árvores decorativas 

como a Olea europaea ou o Nerium oleander é “[…] uma planta comum como 

ornamental […]” (L., 2021b). Árvores de proteção de solo e de vento como Pinus 

sylvestris, “[…] os de proteção (contra a erosão […]” (Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro. Centro de Interpretação e de Acolhimento do Jardim Botânico, 2021b), 

Arbustus unedo, “Protege também o solo […]” (Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Ilustração 58 - Olea Europaea. (Ilustração nossa, 2021). 
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Douro. Centro de Interpretação e de Acolhimento do Jardim Botânico, 2021b), ou 

Pittosporum undulatum, “[…] para formar cortinas de abrigo […]” (L., 2021d). E árvores 

de sombra como a Ulmus pumila que “É procurada como árvore de sombra em 

parques e jardins […]” (L., 2021a). 

 A zona das bandas é constituída por árvores de 

fruto e de decoração. Árvores de fruto como 

Pronus dulcis ou Ficus elastica. E decorativas 

como Bougainvillea glabra, “Cultivada 

essencialmente pelas suas flores.” (L., 2021i), 

Washigtonia robusta, “[…] ornamental […]” 

(Vasconcelos et al., 2019c) ou Bauhinia purpurea 

“[…] ornamental […]” (Vasconcelos et al., 2019b).  

Na zona do CETO podemos encontrar árvores 

decorativas e de proteção. Como a Cupressus 

macrocarpa que “[…] demonstra resistir bem aos 

ventos […]” (Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Centro de 

Interpretação e de Acolhimento do Jardim Botânico, 2021c) ou a Quercus macrocarpa, 

“[…] é plantada com fins ornamentais, em parques e jardins.” (L., 2021g). 

Ao chegar à Igreja, há uma interrupção da “gota”, formando uma ilha triangular. Nesta 

ilha existem árvores decorativas e de proteção. Como decoração podemos encontrar 

Cupressus sempervirens, “É uma espécie utilizada como ornamental […]” 

(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Centro de Interpretação e de 

Acolhimento do Jardim Botânico, 2021h), Bauhinia purpurea, “[…] ornamental […]” 

(Vasconcelos et al., 2019b) ou Washigtonia robusta “[…] ornamental […]” 

(Vasconcelos et al., 2019c). As de proteção temos também a Cupressus 

sempervirens, “[…] cortinas de abrigo contra o vento.” (Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Centro de Interpretação e de Acolhimento do Jardim Botânico, 

2021h), Pinus pinea, “Resiste a ventos bastante fortes […]” (Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Centro de Interpretação e de Acolhimento do Jardim Botânico, 

2021d) ou Pittosporum undulatum, “[…] cortinas de abrigo […]” (L., 2021a). 

Ilustração 59 - Bauhinia Purpurea. (Ilustração nossa, 2021). 
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À volta do bairro, na rua conhecida como a Alameda 

Conde de Oeiras, procurou-se proteger o seu interior, 

plantando diversas árvores de modo que, no percurso 

da mesma, se notasse a separação entre o seu 

interior e o seu exterior. Ao percorrer a alameda 

temos, para o interior do bairro, uma zona mais 

densificada de arborização, e entre a estrada e as 

moradias, uma zona menos densificada de 

arborização.  

“Um cordão arbóreo e arbustivo que funciona como 

cortina, reforçando a separação entre os peões e a 

circulação automóvel.” (Pinheiro, 2017, 

p.52) 

Para o interior, as espécies maioritariamente escolhidas foram Pinus pinea que 

“Resiste a ventos bastante fortes […]” (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Centro de Interpretação e de Acolhimento do Jardim Botânico, 2021d), Pinus sylvestris 

“Resiste a geadas, ventos […]” (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Centro 

de Interpretação e de Acolhimento do Jardim Botânico, 2021b), e algumas 

ornamentais como Bauhinia purpúrea, Crataegus monogyna ou Grevillea robusta. À 

direita, as espécies escolhidas são maioritariamente de decoração e de sombra. De 

sombra existe a Ulmus americana “[…] proporcionando uma intensa sombra.” (L., 

2021l) ou a Ulmus pumila sendo “[…] procurada como árvore de sombra […]” (L., 

2021e). E de decoração podemos encontrar árvores como o Acer negundo “[…] 

utilizada como ornamental nas cidades […]” (L., 2021m) ou a Celtis occidentalis uma 

árvore “[…] ornamental […]” (Vasconcelos et al., 2019d), mas também para “[…] 

alimentação humana e animal (aves frugíferas) […]” (Vasconcelos et al., 2019d). 

No plano inicial dirigido pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, muitas das espécies 

mencionadas anteriormente não constam, isto porque ao longo dos anos devido a 

algumas pragas, deu-se a “[…] perda de algumas espécies de grande efeito estético e 

interesse botânico […]” (Fernandes, 2015, p. 102) e, ou deixaram de existir, ou a CMO 

replantou ou resistiram poucos exemplares.  

Outra questão é conseguir “[…] gerir e tentar controlar a dinâmica natural da 

vegetação.” (Fernandes, 2015, p. 102), tanto pelas “[…] plantações que mesmo bem-

Ilustração 60 - Pinus Pinea. (Ilustração nossa, 2021). 
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intencionadas se irão revelar, a breve trecho, inconvenientes por diminuírem 

drasticamente o vantajoso efeito estético e funcional do mosaico estrutural inicial 

instalado formado por manchas arbóreas e clareira de prados e arrelvados.” 

(Fernandes, 2015, p. 102) 

“Por vezes na citada vizinhança das torres há algumas espécies exóticas sempre-

verdes, como as Grevíleas, australianas, ou as americanas Gleditsias, as quais, tal 

como as cupressaceas citadas não figuram na listagem de árvores da escolha original.” 

(Fernandes, 2015, p. 107) 

Hoje, passados setenta anos, tendo as árvores atingido a maturidade, não se 

consegue percecionar a mão do Homem, “[…] tem-se a impressão de se tratar de 

formações naturais espontâneas.” (Fernandes, 2015, p. 99), mas que tão bem se 

organizaram, continuando a “[…] oferecer abrigo, conforto, segurança e espaço de 

lazer a quem nela vive.” (Fernandes, 2015, p. 100). 
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4.2. MOMENTO INTERMÉDIO 

O bairro residencial de Nova Oeiras é constituído por diversos espaços, e só 

analisando e vivendo o mesmo é que nos apercebemos destes. Estes espaços ligam-

se e relacionam-se harmoniosamente através de percursos de ligação e percursos de 

ladeamento.  

“As cidades são constituídas por edifícios, ruas, jardins, sendo habitadas e vividas por 

pessoas que se relacionam entre si e com o mundo à sua volta.” (Moura, 2001, p. 101) 

O BRNO, tal como as cidades, é constituído por estes elementos, mas não são 

apenas estes elementos que caracterizam um lugar. Um lugar depende também da 

relação entre as pessoas e da relação que as pessoas têm com o lugar. Tal como 

Vasco Croft de Moura escreve em Arquitectura e o Humanismo:  

“[…] podemos verificar que a apreciação que fazemos duma cidade não depende tanto 

da beleza dos seus edifícios, como obras isoladas, mas sim, da qualidade de relações 

que se estabelecem entre as construções e os espaços que as envolvem. A 

organização do espaço, do tempo, da comunicação e de significado são aspectos de 

toda uma questão que afecta as actividades humanas em geral: que faz o quê, aonde, 

com quem e porquê?” (Moura, 2001, p. 101) 

Gerald Burke em Communities – Planning and Participation, define a comunidade em 

dois conceitos, o primeiro descrito anteriormente, o físico definido pelo “[…] ambiente 

social dentro do qual a vida de todos os dias se passa: a vila, a aldeia, o bairro, a rua.”, 

e “[…] o intangível e subjectivo ambiente dos sentimentos e comportamentos 

individuais que dá à vida, nesse lugar, um significado especial aos seus habitantes.”, 

sendo este último o ponto onde estou a querer chegar.  

Esta ideia de comunidade já tinha sido aplicada em Inglaterra. Patrick Abercrombie 

quis recriar o conceito das comunidades baseando-se em valores sociais. 

Comunidades estas, separadas em “[…] zonas verdes ou arruamentos, e avivando o 

seu carácter arquitectónico, de modo a terem espaços públicos centrais 

razoavelmente bem definidos.” (Moura, 2001, p. 125). Estes espaços públicos e zonas 

verdes possibilitaram “[…] contactos diários entre vizinhos.” (Moura, 2001, p. 126), e 

por outro lado a possibilidade de criar espaços onde os moradores poderiam sem 

atravessar qualquer rua principal, fazendo compras, passear ou até mesmo levar os 

filhos à escola. 
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É interessante verificar que o BRNO tem uma relação direta com o Plano de Londres. 

As torres e as bandas abraçam os espaços públicos e zonas verdes, onde quem lá 

reside pode passear, deslocar-se até às escolas, zonas de desporto e zonas de 

comércio, sem nunca saírem do bairro. Esta ideia de comunidade surge de um 

conceito anterior, a unidade de vizinhança de Ebenezer Howard5, que defendia que as 

unidades residenciais deviam estar “[…] organizadas em função dos seus edifícios 

culturais, com praças públicas, caminhos para peões e zonas arborizadas, abrigadas 

do tráfego exterior.” (Moura, 2001, p. 109). 

Estes caminhos, apesar de construídos há mais de 60 anos, só podemos analisar 

agora, quando a “[…] estrutura verde do tipo da de Nova Oeiras […]” (Fernandes, 

2015, p. 109) atingiu a idade adulta. Apesar de estar a tentar analisar o projeto por 

partes, só consigo descrever as partes relacionando-as com o todo e por isto, este 

subcapítulo é dedicado aos elos de ligação dos diferentes espaços relacionando o que 

achei pertinente a este assunto. 

As ligações ao interior do bairro como às diferentes partes do bairro são feitas de 

modos diferentes, mudam consoante a vontade dos arquitetos. 

O interior e o exterior do bairro estão bem delimitados, tanto pelas ruas de peões  

como pelo “[…] cordão arbóreo e arbustivo que funciona como cortina, reforçando a 

separação entre os peões e a circulação automóvel.” (Pinheiro, 2017, p.52). 

Este bairro foi bastante bem-sucedido, apesar de ter vindo a perder as características 

que o seu autor lhe prescreveu. Além de permitirem uma “[…] melhor qualidade 

ambiental e maior disponibilidade de meios eficientes de transporte.” (Fernandes, 

2015, p. 95), também garantem uma “[…] melhor convivência social, mais conforto e 

bem-estar no lar.” (Fernandes, 2015, p. 95) 

Thomas Gordon Cullen não acreditava nos inquéritos e nas estatísticas e por isso “[…] 

apoiava-se na “faculdade de ver”, partindo do facto de que é quase inteiramente 

segundo a visão que se consegue apreender o ambiente, e de que este, quer se 

queira ou não, produz reações emocionais nos que nele habitam.” (Moura, 2001, p. 

101).  

 
5 “[…] o pioneiro moderno da descentralização da cidade industrial, com a invenção da “cidade-jardim”.” 
(Moura, 2001, p. 81) 
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Frequentemente considera-se que o centro de um lugar é onde a igreja está. Neste 

caso, a zona central, onde as pessoas se reúnem é “[…] o parque central do bairro […] 

dentro do qual se localizava a zona comercial e de diversões e a zona de habitação 

colectiva […]” (Pinheiro, 2017, p. 46). O ponto que considero fulcral neste bairro é 

entre o café O Papagaio e o final da Rua Frei Bartolomeu dos Mártires. É neste ponto 

que me quero focar e onde pretendo chegar, partindo de todos os pontos de entrada 

no bairro, para explicar o bairro. 

Na experiência de chegada ao interior do bairro, partindo da coroa das moradias 

exteriores. existem diversos acessos rodoviários e pedonais e também apenas 

pedonais. Destes elos de ligação nenhum dá acesso à zona noroeste do bairro, onde 

se localiza a igreja, o Centro de Juventude de Oeiras e o Centro Paroquial de Nova 

Oeiras. Para lá chegar é preciso sair do interior do bairro e percorrer os limites do 

bairro.   

Quem vem da estação de Oeiras de automóvel pela Rua Santo António, cortando à 

direita pela Rua Machado de Castro e iniciando deste modo o percurso pela Alameda 

Conde de Oeiras encontramos à esquerda a Rua Frei Bartolomeu dos Mártires. Aqui 

localiza-se uma das 3 bandas do nosso lado direito, a banda B, elevada por pilares. 

Luís Cristino da Silva baseia-se na arquitetura de Le Corbusier. Le Corbusier no 

Pavillion Suisse (1932), “[…] el conjunto se elevaba sobre pilotis facilitando la 

continuidad del jardín.” (Castán, 1988, p. 41). Esta forma de construção baseia-se nos 

“[…] Cinco Puntos de una arquitectura nueva baseada en la capacidad potencial que 

guardaba la estrutura de hormigón armado.” (Castán, 1988, p. 67). Estes 5 pontos 

expressos na Villa Savoye (1931), são uma reformulação que Le Corbusier fez “[…] 

del lenguaje clasico de Palladio […]” (Castán, 1988, p. 68). 

No BRNO, as bandas, ou os volumes “[…] se levantan sobre pilotis (1) y esta envuelto 

por planos independientes de los pilares interiores (2) (…) (3) (…) (4) (…) (5).”, 

(Castán, 1988, p. 67). Seguem apenas 2 dos 5 pontos que Le Corbusier reformulou.  

“[…] Le Corbusier describió el contexto en Precisions (1929) com estas palabras: “La 

casa es un volumen en el aire […] en medio de un prado, está dominando el huerto … 

[…] 

La vida doméstica se inserta en un sueño de Virgilio.” (apud Castán, 1988, p. 68) 

Levantam-se de modo que as bandas “[…] generan espacios horizontales y continuos 

[…]” (Castán, 1988, p.83), não interrompam o olhar do utilizador e se dê continuidade 
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a todo o espaço público que rodeia os edifícios. Esta banda é a que fica entre as 

outras duas e é possível apreciar as “[…] vistas sobre a natureza em redor das casas.” 

(Fernandes, 2015, p. 103). 

“By now it is abundantly clear that the experience of space is not something that “just 

happens” when a visitor or inhabitant enters a room. Therefore, one can say that the 

architect proposes a kind of thesis when they conceive a room – it could be referred to 

as a “thesis on the experience of space.” (Breitschmid, 2019, p. 60) 

Da minha experiência no bairro e na leitura do livro de Peter Zumthor, Atmospheres, 

apercebi-me do quanto me consigo relacionar com o modo como Zumthor lê 

criticamente o espaço e do modo que ao longo do tempo me fui relacionando com o 

bairro.  

“So what moved me? Everything. The things themselves, the people, the air, noises, 

sound, colours, material presences, texture, forms too – forms I can appreciate. Forms I 

can try to decipher. Forms I find beautiful.” (Zumthor, 2018, p. 17) 

No final dessa rua sem saída, cul-de-sac, com o objetivo de afastar barulhos, cheiros e 

movimento indesejados à calmaria do bairro, até ao ponto de chegada. No final da rua, 

um passeio desnivelado, em cimento, 50x50cm, de apoio aos residentes do centro 

Nuno Belmar da Costa com mobilidade reduzida. Sobre os ombros, dois prados, 

ajardinados com pequenos montes, com pontos de entrada, mas os montes não nos 

permitem perceber nem o seu caminho nem o seu fim, deixando apenas para os mais 

curiosos percorrê-los e descobri-los. De frente para a pala e com o banco mais 

próximo do lado direito, encontramo-nos no ponto fulcral do bairro, e é sobre este 

ponto que nos vamos debruçar.  

Uma das características do bairro, mais interessantes que conseguimos observar, são 

os sons do bairro. Não nos sentimos numa cidade, estamos claramente no campo, o 

chocalho das folhas e dos ramos, os cânticos dos pássaros ecoam pelo bairro e o 

posicionamento dos edifícios e das árvores influenciam o modo como os sons se 

propagam. Nesta zona arrelvada se duas pessoas estiverem à conversa a 100 metros 

de distância é possível ouvir essa conversa. Zumthor descreve o modo como o som se 

propaga dependendo da forma do espaço, dos materiais que são aplicados e do 

espaço público do bairro, são esses fatores que fazem o bairro ser o que é.  “(…) ‘The 

Sound of Space’. Listen! Interiors are like large instruments, collecting sound, 

amplifying it, transmitting it elsewhere.” (Zumthor, 2018, p. 29)  
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Voltando à Alameda Conde de Oeiras e percorrendo-a no sentido automóvel, ou seja, 

no sentido oposto ao dos ponteiros do 

relógio, a vegetação volta a tirar-nos do 

bairro, as habitações unifamiliares a 

acompanharem-nos sempre ao longo da 

alameda do lado direito e a indicar-nos o 

caminho para a saída. Mas à esquerda 

temos a Rua Pina Manique, rua de acesso 

e estacionamento à banda C. Nesta rua a 

banda está do lado direito, está sobre 

pilotis, o que vemos é uma pequena 

floresta, que apenas nos permite ver os 

que passam como vultos, e do lado 

esquerdo a Rua Melvin Jones e algumas 

Oleander nerium a separá-las como se de 

uma fronteira se tratasse, mas existem três acessos à rua de cima, um no princípio da 

rua, outro a meio da rua e outro no final da mesma. Nesta rua sem saída é possível 

ver a torre D, mas não é possível aproximarmo-nos da torre pois o conjunto de 

Myoporum laetum impedem a passagem. Chegando à Rua Melvin Jones, estamos 

num dos finais desta, rua sem saída com estacionamento circular, e daqui vemos 

apenas um prado ajardinado, mas sabemos que são dois, porque estivemos a meio 

deles anteriormente. Deixamos a banda C para trás e agora vemos a banda B em 

primeiro plano e a banda A em segundo plano ao longe. Se optarmos pelo caminho do 

prado ajardinado abstraímo-nos do edifício à direita devido ao corredor de vegetação 

que camufla o Centro Nuno Belmar da Costa. Mas se optarmos por chegar ao ponto 

fulcral pela estrada de entrada do centro, começamos a vê-lo e ao chegar ao final da 

rua sem saída, mas transitável por via pedonal, passando pela porta principal do 

centro, chegamos a uma zona de estar coberta por treliças, com alguns bancos de 

jardim bastante usados pelos residentes ao início da tarde para se protegerem do 

calor. Peter Zumthor, quando construiu o  Pavilion para a Expo 2000 em Hanover, “[…] 

used a great deal of wood, lots of wooden beams […]” (Zumthor, 2018, p. 33), “And 

when it was hot outside the pavilion was as cool as a forest […]” (Zumthor, 2018, p. 

33). O mesmo acontece em frente ao Centro Nuno Belmar da Costa. 

Ilustração 61 - Swiss Sound Box, Expo 2000, Hannover. 
(Zumthor, 2018, p. 35). 
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Continuando o percurso pela alameda, continuamos a ter as habitações unifamiliares 

do lado direito e à esquerda inicialmente a banda C, mas as copas das árvores 

acabam por esconder o resto do edifício, apenas pontualmente. A próxima rua é uma 

saída do bairro, à direita, para a Rua Quinta Grande, que nos leva para o Centro de 

Saúde de Oeiras, para a Vila de Oeiras ou para a Estação de Oeiras. Aqui, mas à 

esquerda, existe um caminho pedonal alinhado com a Rua Quinta Grande, que nos 

encaminha para a Rua Melvin Jones e antes para a torre D. Neste caminho pedonal 

atravessamos uma zona densamente arborizada, que nos leva para a Rua Melvin 

Jones. Aqui, de frente para um bloco de habitação suspenso por pilares onde o 

estacionamento dos residentes se localiza.  

Visto que os caminhos para o nosso lado esquerdo de acesso ao centro do bairro já 

foram descritos, vamos optar pelo caminho que atravessa a zona do lago. Subimos os 

degraus das escadas e estamos por baixo do bloco de habitação suspenso por pilares 

e, logo de seguida, por baixo de uma pala suspensa por pilares, estes alinhados com a 

largura das escadas antes percorridas, chegamos ao claustro mais frequentado, onde 

cães, crianças e pessoas de idade mais avançada conversam e convivem.  

Este espaço conhecido como o átrio “[…] do chamado Centro Comercial inclui um 

tanque, [do lado esquerdo], desenhado 

em “caixas” rectangulares de pedra, 

definindo planos de água ligeiramente 

desfasados. Na parte superior há uma 

esplanada em calçada à portuguesa. O 

espaço interior do átrio é arrelvado com 

arranjo arborizado […]” (Pinheiro, 2017, p. 

52). Entre o tanque e as traseiras do 

centro Nuno Belmar da Costa existe um 

percurso em calçada portuguesa com bancos de frente para o tanque, este escondido 

por vegetação que liga as traseiras do centro com o café O Papagaio. Neste átrio 

também se costumavam fazer feiras e quem ainda reside no bairro reencontrava 

antigos vizinhos, ainda amigos, mas separados pelas vicissitudes.  

Atravessamos o jardim pelo lado dos lotes comerciais, alguns ainda abertos, hoje 

fechados para o exterior, quando em tempos tiveram porta aberta. Coberto por uma 

pala suspensa por pilares que nos acompanha por este espaço “interior”. Em 

Ilustração 62 - Galerias pedonais cobertas a laranja. (Fernandes, 
2015, p. 162). 
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aproximação ao lago, dá a sensação de que a pala de betão para além de proteger os 

transeuntes da chuva também cria uma separação entre a zona pública, rés do chão, 

e a zona privada, primeiro piso.  Chegando ao final da pala, esta separada da pala 

perpendicular com altura diferente, também em cotas diferentes, seguimos pela 

esquerda, por baixo da outra pala, a meio desse percurso, “(…) the almost 

imperceptible transition between the inside and the outside (…)” (Zumthor, 2018, p. 

47), abre-se um claustro, no centro coberto pela pala um conjunto de rampas para 

quem tem mobilidade reduzida e para oeste um túnel que para além de servir de 

estacionamento aos moradores dessa banda, também faz ligação com um claustro 

aberto. Tal como acontece neste momento do percurso, por todo o bairro há várias 

direções que podemos tomar e que, inevitavelmente, conduzem aos mesmo lugares. 

Zumthor diz que os corredores dos hospitais “[…] are all about directing people […]” 

(Zumthor, 2018, p. 41 e 43). Não existe apenas um caminho para chegar a um sítio e 

para Zumthor também não, como acontece “[…] with some baths […]” (Zumthor, 2018, 

p. 41 e 43) em que acharam “[…] incredibly important […] to induce a sense of 

freedom of movement, a milieu for strolling, a mood that had less to do with directing 

people than seducing them.” (Zumthor, 2018, p. 41 e 43) 

Continuando em direção ao café O Papagaio vemos um bloco vertical pertencente ao 

Centro Nuno Belmar da Costa que lhe está colado à pala. Nos planos iniciais esta 

torre nem sempre existiu.  Muda por completo a leitura do espaço, tal como Zumthor 

refere: “(…) I remove the square and my feelings disappear. I could never have had 

those feelings without the atmosphere of the square. It’s quite logical really. People 

interact with objects.” (Zumthor, 2018, p. 17). Retiramos essa torre e percecionamos o 

espaço de outro modo, tal como Luís Cristino da Silva queria, mas hoje essa leitura já 

não é possível, a menos que recorramos a uma experiência, “[…] I take away the 

square – and my feelings are not the same.” (Zumthor, 2018, p. 17). Neste ponto 

chegamos ao ponto fulcral do bairro. 

“Direction, seduction. Letting go, guaranteeing freedom. There are practical situations 

where it is more sensible and far cleverer to induce a calming effect, to introduce a 

certain composure rather than having people running around and looking for the right 

door. Where nothing is trying to coax you away, where you can simply be.” (Zumthor, 

2018, p.43 e 45) 
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Voltando à Alameda Conde de Oeiras, poucos metros à frente temos a primeira 

entrada rodoviária para a primeira torre deste percurso, a torre D. Trata-se apenas de 

um estacionamento que abraça a torre, apesar de ter zona ajardinada não é um local 

de permanência, tem à esquerda 2 

caminhos pedonais para o caminho referido 

anteriormente de acesso à Rua Melvin 

Jones e um terceiro direto para a Rua 

Melvin Jones. O estacionamento desta torre 

estende-se até aos limites do “quartel de 

bombeiros”. Não considero relevante 

explicar como chegar ao centro a partir 

daqui, pois mais à frente percorreremos o 

mesmo caminho, pela entrada da Rua 

Melvin Jones. 

Continuando o percurso da Alameda Conde 

de Oeiras há uma entrada para um bloco 

habitacional conhecido por “quartel dos 

bombeiros” que não tem mais que uma 

rampa viária de acesso a garagens fechadas. O mesmo acontece neste percurso que 

foi referido anteriormente. 

A rua seguinte que surge, à esquerda, é a Rua Melvin Jones. Mal entramos temos 

uma rua, à direita, de acesso à torre E, apenas para estacionamento à frente da 

entrada na torre. À volta da torre e do estacionamento, densamente arborizado com o 

primeiro caminho pedonal para a Rua Arthur Brandão, o segundo caminho pedonal 

orienta-se para a entrada do interior da pala e para o caminho de pé posto para o 

caminho que liga a Rua Arthur Brandão com a torre F. De volta à rua Melvin Jones, 

cruzamo-nos com um caminho adjacente ao edifício do “quartel dos bombeiros” que 

nos permite atalho para a rua de baixo sem termos que dar a volta pela alameda. A 

caminho do cruzamento entre a Rua Melvin Jones e a Rua Arthur Brandão 

conseguimos ver, à esquerda, numa cota inferior, o estacionamento da torre D e ao 

fundo afunilado o final da Rua Melvin Jones. No momento em que temos a torre D do 

nosso lado esquerdo entramos à direita na Rua Arthur Brandão. Introduzimo-nos nas 

traseiras do bloco habitacional que fica de frente para o lago e à nossa esquerda o 

estacionamento correspondente. O estacionamento repete-se até ao final da rua e 

Ilustração 63 - Thermal Baths Vals, Peter Zumthor, 1996, Vals, 
Graubunden. (Zumthor, 2018, p. 29). 
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estende-se continuamente até ao estacionamento usado para os clientes do CETO. A 

meio da Rua Arthur Brandão chegamos a um ponto onde, se a pé, podemos ou entrar 

no interior do centro comercial ou seguir pelo caminho pedonal que dá acesso à Torre 

F. A Rua Arthur Brandão em relação às ruas que a rodeiam, está numa cota inferior 

em relação ao estacionamento do CETO e ao passeio onde estão as lojas no rés do 

chão. Nesta rua, virado para o final da rua é possível ver por cima dos arbustos o topo 

do Centro Comercial Palmeiras. Para chegar ao ponto fulcral do bairro, seguimos para 

a esquerda, para o interior do bairro, atravessamos por baixo da pala suspensa por 

pilares, subindo 5 degraus, ou optando mais cedo pela rampa, terminando ambos no 

mesmo local, ficando do lado direito ao átrio do centro comercial e chegamos onde 

pretendemos. Seguindo até ao final da rua Arthur Brandão afastamo-nos do centro, as 

lojas do centro comercial acompanham-nos, a Lavandaria, o Snack Bar Galera, o 

Bistro Bar Factor I By Day, um escritório de Design, uma pequena mercearia, e um 

sapateiro, enquanto, à direita, o estacionamento do CETO nos acompanha. Ao final da 

rua surge um edifício de 6 pisos e rés o chão que não fazia parte do projeto, e que não 

liga em nada com o edifício que está ao seu lado. Em frente uma rampa em alcatrão 

que dá acesso à área do CETO. E assim chegamos ao fim da mais extensa rua do 

bairro. 

Na Alameda, continuando a volta, poucos metros à frente há uma nova saída à 

esquerda, de encontro à torre F. Continuamos por um caminho pedonal, mais à frente 

à esquerda, que nos leva para a Rua Arthur Brandão. Também é possível chegar à 

Rua Arthur Brandão por um caminho pedonal mais à frente que nos leva para o 

estacionamento do CETO e nesse estacionamento existe outro caminho pedonal que 

liga à Rua Arthur Brandão. O estacionamento viário abraça a torre F e a densa 

vegetação abraça mutuamente o estacionamento e a torre. Há um acesso pedonal 

que dá acesso à rua do edifício principal do CETO Para chegar ao ponto fulcral do 

bairro basta usar um dos acessos pedonais que dão acesso à Rua Arthur Brandão e a 

partir daí os passos explicados anteriormente.  

Continuando a Alameda surge a rua de acesso à torre G, com o estacionamento 

correspondente que abraça a torre. Neste caso a zona arborizada, em menor 

quantidade e o pavimento agora em calçada portuguesa. Nas traseiras da torre um 

descampado a céu aberto fica entre os campos de padel e as traseiras do Centro de 

Juventude de Oeiras. Por este descampado conseguimos atravessar o bairro para a 

torre H, torre no extremo oposto da torre G.  Aqui, sem qualquer acesso pedonal 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  117 

construído, apenas caminhos de pé posto. Um por entre a vegetação que nos leva 

para a rua do edifício do CETO e outro mais à frente que liga a torre à mesma rua, 

mas já no final desta entre os campos de padel e os campos de ténis de relva 

sintética. A partir da rua do edifício do CETO, seguimos para leste e contornamos os 

campos de ténis por um caminho pedonal até ao estacionamento do CETO e aqui já 

estamos em terreno conhecido para nos deslocarmos até ao ponto fulcral do bairro. 

A partir daqui para chegar ao largo da igreja de carro ou a pé é necessário ir ao limite 

do bairro. De carro pela estrada e a pé ou pelo passeio em calçada portuguesa ou 

pela zona arborizada. Um caminho rodeado de Pinus pinaster e Pinus pinea, e 

segundo os limites do gradeamento do Centro de Juventude de Oeiras, não tendo a 

arborização a impedir a nossa visão para o outro lado da rua, onde as habitações 

unifamiliares se encontram. Um caminho sinuoso de terra e curvo, até chegar à 

entrada do largo da Igreja.  

Se de carro, saindo da torre G e continuando pela alameda chegamos a um 

cruzamento onde podemos optar, ou por ir para a direita e contornar o bairro por fora 

onde há “[…] plantação regular [que] apenas se localizou do lado exterior à rodovia, 

numa pensada medida de a situar ao longo da linha exterior, ou da orla, do núcleo 

central de Nova Oeiras.” (Fernandes, 2015, p. 104), atravessando uma rua rodeada de 

habitações unifamiliares, com o nome de Alameda Conde de Oeiras, e sair do bairro 

pela Avenida Salvador Allende que cruza com esta. A Avenida Salvador Allende é a 

rua onde o Centro de Saúde de Oeiras se localiza e partilha relação direta com a 

primeira saída do bairro que foi referida anteriormente, a Rua Quinta Grande. Em 

frente para a Rua Casal do Rosso e eventualmente para a Avenida da República. Ou 

para a esquerda, continuando pelos limites do bairro em direção ao largo da igreja. 

Esta rua, Rua Monsenhor Ferreira de Melo, com saída, com dois sentidos, o contrário 

do que tem acontecido até agora, abrange o estacionamento de 3 edifícios, o Centro 

de Juventude de Oeiras, o Centro Paroquial de Oeiras e a Igreja Paroquial de nova 

Oeiras. O estacionamento do lado do Centro de Juventude de Oeiras e do Centro 

Paroquial de Oeiras, oposto à igreja.  A igreja localiza-se num género de uma ilha, 

criada por esta rua com saída que une 2 limites extremos do bairro. Central a um 

jardim arrelvado com diversos caminhos em terra, tem um caminho pedonal em 

calçada portuguesa, central, paralelo ao alçado nordeste orientado para as entradas 

do CJ e do CP e no outro extremo para a saída do bairro. Continuamente com este 
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caminho acompanham diversos Cumpressus sempervirens dos dois lados, formando 

um túnel arbóreo que nos direciona tanto para um lado como para o outro. 

Continuando pela alameda chegamos ao “vértice” do bairro. Onde podemos sair do 

bairro pela Rua Fernão Lopes e ir para a Avenida da República, pela Rua da Quinta 

das Palmeiras ou, no sentido oposto, para o Centro Comercial das Palmeiras.  

Continuando pela Alameda Conde de Oeiras invertemos o sentido e contornamos a 

ilha chegamos de novo à entrada da rua do largo da Igreja, mas desta vez no outro 

extremo. Não entrando nessa rua e continuando pela alameda, passamos pelas 

Capelas de Ressurreição e pela Casa Paroquial de Nova Oeiras e antes da entrada, à 

esquerda, vemos primeiro a torre e só depois a rua. Quando passamos pelas capelas 

começamos a ver o topo da torre H, andamos e ela desparece por entre as copas das 

árvores, começamos a vê-la novamente, mas desta vez a entrada e caminho pedonal 

acabam por surgir. Um acesso pedonal em escadaria a descer. Antes aparecia 

primeiro a rua e só depois a torre. Agora temos um caminho pedonal que dá a um 

pequeno jardim, o que antes não acontecia. Nas torres para Norte, o ambiente é 

densamente arborizado e sombrio, deste lado existem apontamentos de espaços 

arrelvados, quase que podemos dizer que é uma introdução para o desfecho final.  

Pela rua viária temos acesso ao estacionamento, que começa à cota da alameda e 

acaba a uma cota inferior, a cota do jardim, que corresponde à respetiva torre. Através 

desta torre voltamos a ter contacto com o interior do bairro. Logo no início da rua do 

estacionamento estamos entre o jardim da torre H e o jardim da torre I, já com a torre I 

à vista. Ao encontro da torre um caminho adjacente permite-nos voltarmos ao jardim 

correspondente ou, à direita, a umas escadas para o jardim vizinho. Continuando o 

caminho do estacionamento, existe um caminho pedonal que dá acesso à área do 

CETO. De frente para o caminho conseguimos, ao longe a torre E e F. O clube está 

rodeado de arbustos que cortam o vento que vem de Norte e simultaneamente das 

torres que o rodeiam. Uma estrada que abraça três campos centrais e o edifício de 

serviços, restaurante e ginásio, também serve de caminho de passagem. Cercado por 

arbustos, sentimos que chegamos a um novo espaço, a um novo ambiente. O centro 

do CETO é caracterizado pelo campo central de terra batida, onde os jogos mais 

importantes acontecem, com arquibancadas para espectadores. Contornamos os 

campos de ténis de terra batida pela direita, estando nas traseiras do clube. Ficamos 

com três campos de terra batida do nosso lado direito e os três centrais do lado 

esquerdo. Os centrais perdemo-los de vista tanto pela dupla barreira de arbustos, 
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Myoporum laetum, por estarem numa cota inferior e também pelo edifício de apoio de 

piso térreo. A entrada para os campos do lado direito é por esta rua e conseguimos ter 

um relance dos campos, mas perdemo-los logo de seguida para as Myoporum laetum. 

Apesar do número de campos ser igual de um lado e do outro o seu posicionamento 

não é simétrico. Apenas uma rede da altura da cintura os separa do lado direito, 

enquanto os do lado esquerdo têm caminhos em calçada e arquibancadas a separá-

los. Estes caminhos atravessam o comprimento dos campos, que não obriga a 

contornar os campos todos para chegar ao outro lado. Inicialmente temos a torre I 

acompanhada do estacionamento viário do lado direito e o primeiro campo de terra 

batida do lado esquerdo. O primeiro campo do lado direito está alinhado com o 

segundo e o principal campo do clube, do lado esquerdo. Ao final da rua surge uma 

rampa a descer que dá acesso à Rua Arthur Brandão. Rua que já conhecemos de 

passagens anteriores. 

Ainda no estacionamento da torre H, à entrada existe um segundo caminho pedonal 

para o jardim arrelvado seguinte em coligação com a torre I. Mas é possível entrar 

mais tarde nesse jardim, pois existe uma terceira entrada a seguir à terceira saída do 

bairro, à direita, para a Rua Doutor José Carlos Moreira que nos encaminha para o 

exterior do bairro. A terceira entrada pedonal para o jardim da torre I, mais próxima da 

torre, maior que o anterior. Entrando pela via rodoviária acedemos ao estacionamento 

da torre I, inicialmente apenas um estacionamento, perdemos o jardim de vista coberto 

por vegetação alta. Mais perto da porta de entrada da torre, existe do outro lado da 

estrada um parque infantil, à direita, e em contacto quase direto com os campos de 

ténis do CETO. À mesma cota, nada delimita um e outro. Continuando a contornar a 

torre, continua a existir estacionamento, e continuando à mesma cota temos acesso 

direto ao CETO. Com o parque infantil à nossa direita temos um caminho pedonal que 

passa atrás dos campos de terra batida. Neste caminho com os campos do nosso lado 

esquerdo e um descampado do lado direito, onde para Sudeste vemos parte da banda 

A, a arborização não nos permite ver tudo. Este caminho pedonal rodeado de 

vegetação. Do lado do CETO as Myoporum laetum, como barreira e do outro as Pinus 

pinea, em número de dez, convenientemente afastadas e com as copas em arco. Este 

caminho serve de atalho até à Rua Almirante Sousa Dias, sem passar pela rua da 

banda A. Um átrio semelhante ao do centro comercial do bairro, mas mais arborizado. 

Mais escondido e recatado, pertencente às traseiras do centro comercial e da zona 

comercial da Rua Arthur Brandão. Também com estacionamento rodoviário. Seguindo 

anteriormente pela rampa em ziguezague, quando a banda B está no nosso campo ou 
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mais adiante contornando o edifício inicialmente suspenso, mas agora fechado por 

portões de garagem, encontramos o o jardim arrelvado com montes que foi referido no 

início. Agora no sentido oposto percorremos o passeio que acompanha as garagens e 

chegamos ao ponto fulcral do bairro.  

A Rua Teixeira da Mota, correspondente à banda A, sem saída tal como as outras 

ruas residenciais, e sendo esta a primeira banda a seguir a um conjunto de torres 

rodeadas de mato, agora aparado, e algumas árvores, pontualmente. Logo de início 

existe um caminho pedonal de acesso à Rua Almirante Sousa Dias.  Não é possível 

usar esse espaço, é apenas um ambiente estético de campo. A partir desta rua 

conseguimos chegar pela via pedonal à rua de baixo, mas atravessando o 

estacionamento privativo da banda. Na rua conseguimos ver ao longe os campos de 

ténis, também conseguimos apercebermo-nos deles pelos sons de bater de bolas, 

dando-nos logo uma direção para onde olhar. Existem três elos de ligação, um no 

princípio da rua, o segundo a meio e o último no final da rua. Como as árvores já estão 

em idade adulta permitem-nos ver através da Rua Teixeira da Mota o jardim de 

montes. Na Rua Almirante Sousa Dias cruzando a zona ajardinada, subindo e 

descendo os montes conseguimos alcançar o ponto fulcral do bairro.  

Antes da chegada à Rua Almirante Sousa Dias, na Alameda Conde de Oeiras, surge, 

à direita, a rua onde iniciámos a entrada no bairro residencial de Nova Oeiras, a Rua 

Machado de Castro. Esta rua com 2 sentidos, permite-nos entrar e sair do bairro. Na 

chegada à Rua Almirante Sousa Dias, rua esta que dá acesso a um bloco habitacional 

incorporado no jardim arrelvado com rua própria. Nesta rua, apesar de estar rodeada 

de arborização, podemos observar uma parte do alçado da banda B. Hoje, com zona 

comercial no rés do chão e habitação no primeiro piso. A partir desta rua, há adjacente 

ao edifício um caminho pedonal que se liga a um dos caminhos pedonais da zona 

verde e que termina no ponto fulcral do bairro. Seguindo pela Rua Almirante Sousa 

Dias com o início da banda A à vista e adiante escondida pelas árvores, antes de 

chegarmos onde já tínhamos estado anteriormente surge um caminho pedonal da área 

arrelvada que nos leva para o ponto fulcral do bairro.  

Se continuássemos pela alameda iriamos dar à Rua Frei Bartolomeu dos Mártires 

onde começamos a descrever os elos de ligação do bairro. 
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4.3. MOMENTO EXTERIOR 

“Citando Camillo Sitte: 

“Se queremos reencontrar a liberdade de invenção dos antigos mestres e reagir contra 

as regras geométricas inflexíveis dos seus sucessores é necessário trilhar, por 

reflexão, os caminhos por onde os nossos antepassados seguiram por instinto, na 

época em que o respeito pela arte era uma tradição”.” (Carvalho, 2003, p. 27) 

Neste capítulo, momento exterior, interessa-me perceber de que modo os arquitetos 

obtiveram como forma final esta que, hoje, vivemos e percorremos. Para isso procurei 

perceber de que modo se pensa e se desenha a cidade. Contudo, o Bairro Residencial 

de Nova Oeiras não é uma cidade, é um lugar na freguesia de Nova Oeiras. Massimo 

Cacciari no livro “A cidade” afirma que “A cidade enquanto tal não existe.” o que 

existem “[…] [são] diferentes e distintas formas de vida urbana.” (Cacciari, 2009, p. 9). 

“Quando um grego fala de pólis pretende, antes de mais, indicar a sede, a residência, o 

lugar em que um determinado génos, uma determinada estirpe, uma gente 

(gens/génos) tem as suas raízes.” (Cacciari, 2009, p. 9).  

Deste modo foquei-me na cidade, não apenas no presente, mas também no passado. 

Perceber como se começou a pensar a cidade e como se pensa hoje em dia. 

A polis “[…] tem o seu próprio ethos.” (Cacciari, 2009, p. 9) e o seu mos. O ethos, “é a 

sede, o lugar onde a minha gente tradicionalmente mora, reside.” (Cacciari, 2009, p. 

10), neste caso o bairro, a polis é o lugar onde as pessoas residem, aqui Nova Oeiras. 

Os mores, mos, são as tradições. A união de um determinado tipo de genus, gente, 

num determinado lugar, polis, “[…] remete para um todo orgânico […]” (Cacciari, 2009, 

p. 11) por sua vez homogéneo. Os lugares têm cheios e vazios, e os vazios só são 

aproveitados se forem criados. Os silêncios são tão importantes como os ruídos, e 

uma cidade construída apenas com base no ruído, não nos permite habitar (Cacciari, 

2009, p. 35).  

Os romanos tiveram “[…] a abertura do privilégio de medir e dividir, desenhando o 

território […]” (Rossa, 2002, p. 103). Desenharam o campo agrícola em malhas que 

ainda hoje se reproduzem em muitas zonas europeias. O Império Romano formou-se 

segundo a normativa da romanização, que “[…] desempenhava [um] papel de 
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destaque [na] […] arquitectura, [nos] […] equipamentos públicos, na paisagem urbana 

e/ou rural […]” (Rossa, 2002, p. 103). 

As cidades ou crescem naturalmente ou são planeadas. As que crescem naturalmente 

organizam-se por um conjunto de “[…] small units connected by narrow and irregular 

alleys.” (Lang, 1998, p. 123) e as que são planeadas foram desenhadas antes de 

serem construídas. (Lang, 1998, p. 123) 

Se a cidade for bem desenhada, segundo as suas “[…] “natural origins” on the levels 

of Act and Town and refined through artistic and intelectual reflection “into philosophic 

form[s]” on the level of Dreams and Cloisters.”, consequentemente a cidade terá “[…] 

“organs for that fuller life” […]” (Welter, 2002, p. 51). 

O foco em criar novas cidades ou expandir as existentes, provém da procura por 

melhorar o bem estar e vivenciar as cidades. Geddes designa essa procura como “[…] 

“city design” […]” e “[…] “city development” […]” (Welter, 2002, p. 51). 

Do ponto de vista de Homero a cidade grega “[…] polis and asty […]” (Lang, 1998, p. 

127) não se diferenciavam, utilizando estes termos para descrever um lugar onde um 

conjunto de pessoas partilham o mesmo espaço.  

Entre 1000 a.C. e 700 a.C. a civilização micénica, na Grécia antiga, formada por 

comunidades pequenas, com um templo e as ruas “[…] without any planning […]” 

(Lang, 1998, p. 132) seguiam os contornos do relevo. 

As primeiras cidades a apresentarem uma malha de ruas ordenadas foram “[…] the 

Greek colonies.” (Lang, 1998, p. 132), entre 700 a.C. e 500 a.C.. 

“[…] from the 10th century on, called the Geometric era, is characterised by a diferent 

political system.” (Lang, 1998, p. 126) 

A partir do final do século oitavo antes de Cristo os gregos deslocaram-se para o Sul 

de Itália e para a Sicília, onde fundaram cidades novas com sistemas de ruas 

reguladas, com diferentes larguras. Assim se começa um novo modo de abordar o 

desenho e a organização da cidade. O “[…] town-planning was reached in the fifth 

century BC. A more sophisticated grid plan is associated with the name Hippodamos of 

Miletos and usually we use the expression “Hippodamic system” for cities built using 

this plan.” (Lang, 1998, p. 136). Este plano uniformizava as áreas, uma malha regular, 

com áreas equitativamente distribuidas. 
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Na sua obra “Formas Urbanas”, Jorge Carvalho “[…] procura um Modelo para o 

ordenamento da cidade atual, assumindo-a tal qual ela hoje existe […]” (Carvalho, 

2003, p. 11) e sintetiza, segundo diferentes cidades europeias, cinco modelos: modelo 

orgânico, modelo clássico, modelo jardim, modelo modernidade e modelo urbano-

campestre.  

O modelo orgânico surge “[…] entre o fim do Império Romano e o início do 

Renascimento, englobando o período de expansão islâmica e toda a Idade Média.” 

[…]” (Carvalho, 2003, p. 13). Este modelo se seguiu um plano não se sabe. O modelo 

orgânico surge consoante as necessidades de uma certa população, uma expansão 

lenta com base em acrescentos de ruas e edificado.  

A cidade medieval, presente ainda hoje em alguns centros urbanos europeus, 

classificados “[…] como centro[s] histórico[s] […]” (Carvalho, 2003, p. 14), apresentam 

o traçado irregular como no modelo orgânico, contudo a sua organização não é 

caótica. O seu traçado irregular deve-se maioritariamente à localização escolhida. A 

escolha é determinada “[…] pelas necessidades de defesa, procurando colinas, 

imediações de rios, escarpas abruptas em suma, locais dificilmente expugnáveis.” 

(Carvalho, 2003, p. 17). Na sua maioria têm uma “[…] organização radioconcêntrica.” 

(Carvalho, 2003, p. 13), com a alta densidade de habitações e ruas estreitas, escassez 

de luz e pouca qualidade de ar. 

A cidade muçulmana, outro exemplo de uma cidade orgânica, mas com as suas 

características próprias, “[…] fecha-se em si própria, estabelecendo uma dicotomia, 

cidade-campo […]” (Carvalho, 2003, p. 14). A densidade populacional costuma ser 

bastante elevada. As ruas não são enquadradas ou alinhadas em relação a outra rua. 

O sentimento de vida para os muçulmanos é mais intimista, a cidade é vivida de fora 

para dentro. As fachadas nas ruas não refletem quem ali vive, quem ali vive ergue no 

seu pátio a fachada que julga ser de “[…] sua íntima contemplação […]” (F. Chueca 

Goitia apud Carvalho, 2003, p. 14). “[…] é um sinal de respeito pelos seus irmãos, 

pelos seus iguais.” (F. Chueca Goitia apud Carvalho, 2003, p. 14). Para além do 

interior das suas casas, porque as ruas estão desertas, encontramos vida “[…] apenas 

nos mercados, nos souk […]” (Carvalho, 2003, p. 14). 

A partir do ano 1000, surge uma classe social, a burguesia, na cidade medieval que 

vem a ser das principais causas para o desenvolver e melhorar das cidades 

medievais. Criaram “[…] um sistema de contribuições voluntárias […]” (Carvalho, 
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2003, p. 16), inicialmente para melhoramentos da muralha e mais tarde para “[…] a 

manutenção das vias públicas.” (Carvalho, 2003, p. 17) 

No início do século XIV as cidades começam a apresentar modelos de cidade com 

uma “[…] malha rectangular, integrando uma rua principal que unia a praça e as portas 

mais importantes.” (Carvalho, 2003, p. 21). Deste modo inicia-se a mudança do 

desenhar da cidade, de cidade orgânica para cidade clássica.  

“O conceito da forma clássica […]” (Carvalho, 2003, p. 35) estendeu-se pelas épocas 

do barroco, do neoclássico e em muitos casos até aos dias que correm. 

A forma clássica é identificada pelas suas ruas geométricas, com quarteirões 

semelhantes. Os cidadãos andam, param, socializam, correm, descansam “[…] [n]as 

ruas, [n]os largos e [n]as praças […]” (Carvalho, 2003, p. 35). Cada quarteirão fecha-

se formando espaços interiores. 

Ao contrário da forma orgânica, que procurava implantar-se em “[…] colinas, […] [ou] 

escarpas abruptas […]” (Carvalho, 2003, p. 17), a forma clássica, planeada, apenas é 

implantada quando o terreno o permite, ou seja, procura o menos possível ter de se 

adaptar ao terreno. (Carvalho, 2003, p. 35) 

Até ao século XVIII, os que podiam ou conseguiam arrendar ou comprar uma parcela 

fora das muralhas do reinado, faziam-no. Não sendo necessariamente com o intuito de 

praticarem atividades relacionadas com a agricultura. Usavam essas terras como uma 

fuga da cidade compacta para os seus “[…] respectivos prazeres: comer, beber, 

dançar, praticar desportos atléticos, entregar-se ao amor físico; todos os modos de 

relaxamento tinham uma aura especial de festividade numa paisagem verdejante e 

ensolarada.” (Lewis Mumford apud Carvalho, 2003, p. 120). 

A forma urbano-campestre surge de uma procura dos urbanos por higiene e lazer, no 

campo. Esta procura surge “[…] a partir do século XVIII […]”,quando a cidade se 

expande para além das muralhas até ao campo.  “[…] o desenvolvimento da 

electricidade e dos transportes […]” foram um empurrão para quem queria sair do 

centro da cidade. Esta forma acaba por se adotar em “[…] diversos tipos de 

subúrbios.” (Carvalho, 2003, p. 119), homogeneizando a relação cidade/campo.  

““[…] O subúrbio deixou de ser uma unidade de vizinhança, tornou-se uma massa 

difusa, de baixa densidade, gerando a conurbação. Enquanto a cidade se estende para 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  125 

os subúrbios, a nota rural desaparece. Com o tempo, o subúrbio não goza das 

vantagens da sociedade nem da solidão”.” (Mumford apud Carvalho, 2003, p. 122) 

Aquando da Revolução Industrial houve cidades que estavam preparadas para as 

mudanças morais e económicas; outras, não as acompanhando, reduziram-se apenas 

ao seu aumento de tamanho. No início do século XIX, o estilo que era usado no 

desenho da cidade começou a ser posto em questão pelos historiadores de arte e de 

arquitetura (Welter, 2002, p. 140).  

Com o decorrer deste século Peter Behrens apresenta o estilo como sendo um 

sinónimo do estilo de vida que se adota. O desenho da cidade como uma comunidade 

visa mudar a sociedade. O modo como o individuo vive a cidade molda a sua vida. 

(Welter, 2002, p. 140) Segundo Helen Rosenau, uma historiadora de arte:  

“[…] ideal cities emphasize personal happiness but always under the umbrella of a 

community […]” (Welter, 2002, 

p. 141). 

Esta perspetiva de Helen Rosenau 

pode ter duas abordagens 

diferentes. Ou “[…] a perfect 

architecturally and artistically unified 

environment […]” (Welter, 2002, p. 

144) ou “[…] a metaphysical center 

could become the most important, 

defining element of an ideal city […]” 

(Welter, 2002, p. 144). A segunda 

abordagem, apesar de apenas ser 

representada por um centro material 

num todo material e imaterial, essa pequena parte aproxima e relaciona os diversos 

elementos pela substância que os habitantes criam nesse lugar. (Welter, 2002, p. 144) 

Segundo Frank Lloyd Wright, a forma que é obtida é alcançada pela sua função, mas 

que pelo seu uso pode ser modificada, ou seja, só o seu utilizador pode moldar a 

forma criada. (apud Behrendt, 1959, p. 139) 

Frank Lloyd Wright (1869-1959) durante a sua vida desenvolveu uma cidade utópica 

de nome Broadacre que foi apresentada, em 1934. (Carvalho, 2003, p. 122-123). Esta 

cidade ““[…] visa criar a cidade natural da liberdade”.” (Frank Lloyd Wright em F. 

Ilustração 64 - Broadacre, a cidade ideal de Frank Lloyd Wright. (Carvalho, 
2003, p. 126). 
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Choay apud Carvalho, 2003, p. 123) e baseia-se na integração da cidade e do campo, 

dando a cada individuo “[…] uma unidade mínima de um acre […]” (Frank Lloyd Wright 

em F. Choay apud Carvalho, 2003, p. 123). Segundo o plano as construções seriam 

pontualmente colocadas, sendo que as construções não admitiriam uma tipologia tipo, 

mas sim com “[…] uma grande diversidade e no enraizamento na paisagem.” 

(Carvalho, 2003, p. 124). 

“Edifícios isolados, espalhados na paisagem, liberdade tipológica, defendia Frank Lloyd 

Wright.” (Carvalho, 2004, p. 124) 

Os edifícios seriam altos desde que afastados o suficiente dos seus vizinhos. Seriam 

inseridos pontualmente com estacionamento próprio, respeitando as vistas e 

respeitando as sombras.   

Hoje em dia a maior parte das cidades com o “[…] crescimento suburbano […]” 

(Carvalho, 2003, p. 122) e com “[…] a procura de habitação unifamiliar […]” (Carvalho, 

2003, p. 122), acabam por se assumir como cidades jardim. Estas regiões integram 

“[…] pequenos aglomerados [com] construção dispersa […]” (Carvalho, 2003, p. 133), 

mas ainda precisam de ser organizadas e estruturadas segundo a paisagem que as 

rodeia. (Carvalho, 2003, p. 133). 

Apesar de ser um organismo vivo em crescimento tem que cumprir as suas funções 

em constante funcionamento e interação. Estas funções divididas no plano “[…] en 

diferentes zonas, como ser zonas para transportes, barrios comerciales com sus 

zonas industriales y de tiendas, barrios residenciales y espacios verdes.”, “[…] para 

trabajar […]” (Behrendt, 1959, p. 200), para deslocações, para comércio ou para 

socializar. 

A cidade moderna começa a penetrar no campo “[…] fundiendo los dos modos de vida 

[…]”dando ao Homem “[…] una vida natural y saludable de trabajo y entretenimiento.” 

(Behrendt, 1959, p. 201). Deste modo, as “[…] áreas habitadas planificadas, mediante 

suburbios-jardín y pueblos satélites que crecen gradualmente en sus contornos 

naturales.”. (Behrendt, 1959, p. 201) 

“Parecería que estamos entrando en una nueva época en la historia del 

establecimiento del hombre en la tierra.” (Behrendt, 1959, p. 201) 

A procura por cidades que se relacionassem com a natureza é uma consequência do 

“[…] crescimento global da produtividade, a partir da Segunda Guerra Mundial […]” 
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(Louro, 2002, p. 117). O tempo livre aumentou, promovendo uma procura sazonal por 

zonas de ócio e lazer, como “[…] parques, jardins, salas de espectáculos, piscinas, 

museus, etc.” (Louro, 2002, p. 117). 

“Os grandes espaços de consumo, de ócio/lazer assumem-se como os novos 

monumentos da cidade actual […]” (Louro, 2002, p. 117) 

Os espaços acabam por se transformar consoante a necessidade do mesmo, sendo o 

utilizador o ator principal e os lugares que percorre os cenários para “[…] encenar um 

papel, figurar determinado desempenho, etc.” (Louro, 2002, p. 117) 

Frank Lloyd Wright reconhece que durante séculos o Homem não considerou a 

Natureza importante, mantendo-se afastado e não percebendo que “[…] la Naturaleza 

es indispensable para un arquitecto […]”. (Behrendt, 1959, p. 136). O pensamento de 

Wright sobre a relação da natureza com a forma orgânica é inspirado pela “[…] 

creencia de Goethe […]” em “[…] uno de sus Ensayos sobre Arte […]” (Behrendt, 

1959, p. 136): 

“Un conocimiento universal de la naturaleza orgánica es necesario a fin de comprender 

y desarrollar el artista a través del laberinto de su estructura”. (Goethe apud Behrendt, 

1959, p. 136) 

Com base no pensamento de Goethe, Wright reflete que: “[…]“la intuición misma se 

torna pensamiento y el pensamiento, una intuición”.” (Wright apud Behrendt, 1959, p. 

136) 

“Se percata de “cómo la forma deriva su estructura de la naturaleza y del carácter del 

material y sus condiciones.” (Wright apud Behrendt, 1959, p. 136) 

As paisagens provêm de “[…] quando, no neolítico, surgiu a agricultura.” (Fadigas, 

2011, p. 125). Quando perceberam que se podiam apropriar do solo para seu belo 

prazer, transformando a paisagem consoante as suas necessidades e sempre que 

fosse necessário, o Homem volta a alterá-lo. Antes a agricultura e o rural 

distanciavam-se do urbano e agora incorpora-se o urbano e o rural numa unidade.  

O conceito paisagem aparece no século XVI, coincidente com o “[…] aparecimento da 

imprensa […]” (Rossa, 2002, p. 104). A paisagem estava presente em diversos modos 

de comunicação, desde a literatura de viagens até álbuns de gravura que 

representavam a cidade.  “Alegorias urbanas, nomeadamente as da Jerusalém terrena 

e/ou celeste, bem como as representações de cidades desaparecidas ou exóticas […]” 
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(Rossa, 2002, p. 104), foram o começo para o imaginário e para uma nova 

aproximação à cidade com a introdução do conceito da paisagem na cidade. 

O conceito de paisagem, no Renascimento é visto como parte integrante “[…] da 

realidade social e cultural […]” (Fadigas, 2011, p. 123). O território passou a ser visto 

como um lugar que se expressa de diferentes modos. 

A palavra “[…] paisagem deriva do latim pagensis, aquele que vive no campo […]” 

(Fadigas, 2011, p. 123), no Grande Dicionário da Língua Portuguesa a “[…] paisagem 

é a “extensão de terreno que se abrange de um só lance de vista […]” (Fadigas, 2011, 

p. 124) Segundo “[…] a raiz etimológica francesa “pays/paysans/paysages” (paysans 

pode referir-se aos habitantes de um determinado pays, como, mais literalmente, aos 

camponeses) […]” (Domingues, 2002, p. 110) e segundo a Convenção Europeia da 

Paisagem a paisagem é “[…] uma parte do território, tal como é apreendida pelas 

populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou 

humanos.” (Fadigas, 2011, p. 124). 

Mais do que nunca a forma urbana tornou-se indispensável, e em simultâneo abrangia 

os “[…] sistemas sócio-políticos […]” (Rossa, 2002, p. 104). O desenho do território, 

agora abrangendo a paisagem estava em desenvolvimento no enriquecimento da “[…] 

humanidade e importância simbólicas.” (Rossa, 2002, p. 105). 

A paisagem, para além de uma referência geográfica, é um lugar que é 

intervencionado pelo Homem e relacionado com a natureza, mas que apenas existe 

“[…] quando há alguém para a ver e interpretar.” (Fadigas, 2011, p. 124). Sendo 

assim, a paisagem apenas existe na presença humana e na relação que este tem com 

a espaço. (Fadigas, 2011, p. 124) 

Ao longo dos anos o conceito de paisagem tem evoluído. Hoje, “Com o progresso do 

conhecimento científico nos domínios da ecologia, das relações entre os seres vivos e 

o meio, e do papel do Homem na transformação do território […]” (Fadigas, 2011, p. 

123), a paisagem é vista como um fator de equilíbrio. 

Assim o Homem passou a incorporá-la na cidade, do mesmo modo que o fazia antes, 

como compreende ser o melhor para as suas necessidades. Tanto as básicas como 

com o intuito de assegurar “as emoções, a segurança e o conforto […]” (Fadigas, 

2011, p. 125). 
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A paisagem é vivida não apenas por quem a cria, mas também por quem a usa e a 

transforma. A paisagem está sempre em construção “[…] resultante da acção do 

homem e da reacção da natureza […]” (Fadigas, 2011, p. 130). As relações que o 

Homem tem com cada paisagem ou que cada Homem tem com a mesma paisagem 

são infinitas e, portanto, entramos deste modo num infinito de possibilidades, “[…] the 

restless landscape (Knox, 1993).” (apud Domingues, 2002, p. 115) 

Sendo assim a paisagem é entendida por todos os componentes que integram o 

território, estes componentes que se alteram ao longo do tempo e que requerem 

atualizações constantes pela “[…] arquitectura paisagista e [pelo] […] urbanismo […]” 

(Wall apud Fadigas, 2011, p. 157). 

Numa cidade jardim, fatores como as variações dos caudais têm que ser 

considerados. “[…] terão que continuar a existir as linhas de água com as suas bacias 

de recepção […]” (Telles, 2001, p. 61). No caso de zonas residenciais em que o 

desenho é ortogonal e em que cada lote tem o seu propósito, alguns cedidos para “[…] 

a construção de “parques urbanos” […]” (Telles, 2001, p. 61), o que segundo Gonçalo 

Ribeiro Telles é comum este tipo de equipamentos. Contudo, são sistemas de difícil 

preservação que não sustêm a proteção inicialmente prevista na ocupação destes 

espaços. São maiores os números de contras do que de prós, “[…] alto custo [de 

manutenção] e apreciável gasto energético em água de rega […]” (Telles, 2001, p. 61). 

A proteção ecológica é fundamental em ambientes urbanos e peri-urbanos, na 

proteção do meio em que vivemos e com as cidades-jardim é possível a “[…] 

regularização do regime hídrico, circulação do ar, das concentrações de ar frio, erosão 

dos solos, protecção do vento e optimização dos recursos naturais.” (Telles, 2001, p. 

61).  

“A agricultura de características urbanas e peri-urbanas nas áreas metropolitanas é 

considerada no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas – Habitat II […]” 

(Telles, 2001, p. 61) 

A Arquitetura Paisagista surge como profissão no final do século XIX e afirma-se por 

todo o mundo no século XX. (Andresen, 2003, p. 3) A arquitetura paisagista é em sua 

raiz “[…] uma arte e quem a pratica é um artista […]” (Telles, 1993, p. 18), que procura 

um equilíbrio entre a relação da criatividade e do belo. A arquitetura paisagística é 

uma arte plástica tal e qual a pintura ou a escultura, contudo tem o seu próprio espaço, 
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classificando-se “[…] como a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao 

homem.” (Cabral, 1993, p. 38) 

Adjacente à arte de uma paisagem estão os conceitos económicos, sociais, 

humanistas, culturais e morais, pois a paisagem não é para ser apenas observada, 

“[…] porque se destina a ser vivida intrinsecamente pelas pessoas a quem se dirige 

[…]” (Telles, 1993, p. 18) e principalmente com a finalidade de ser usada. 

Contudo não se pode afirmar que apenas a arquitetura paisagista “[…] trata de 

ordenar o espaço exterior […]” (Cabral, 1993, p. 40), pois o urbanismo também se 

encarrega de organizar o espaço exterior, sendo este o responsável pela união da 

arquitectura com a arquitectura paisagista. 

Na planificação de um espaço natural há que ter em primeiro ponto a consciência do 

lugar em que nos situamos: “[…] en un monte público, un embalse, una playa, una 

estación de montaña o un parque de barrio.” (Ceballos, 1998, p. 23). Depois de ter 

conhecimento do lugar em que estamos é essencial “la investigación del ecossistema 

[…]”, dando-nos as ferramentas “[…] de gestión para lograr su correcta conservación.” 

(Ceballos, 1998, p. 23). 

Neste enquadramento de especialidades, o Ordenamento de Território tem por 

objetivo melhorar a qualidade de vida de quem numa determinada área vive, existindo 

uma relação equilibrada entre campo e cidade. (Telles, 1999, p. 48)  

“A zonagem tem tanto cabimento no espaço rural como no espaço urbano e é uma 

consequência da evolução do espaço histórico.” (Telles, 1993, p. 20) 

No ordenamento de território existem dois modos de pensar, segundo o planeamento 

regional ou segundo o urbanismo. Ambos provêm da “[…] reação à Revolução 

Industrial ou dos bombardeamentos das cidades na última guerra.” (Telles, 2000, p. 

24). 

“No primeiro caso procurava-se conseguir na cidade ar puro e espaço livre verdejante 

para além de um funcionalismo determinante do desenho. É a concretização das 

conclusões da Carta de Atenas e a procura da realização da célebre utopia de 

Corbusier: a “Cidade Radiosa”. No segundo caso procurou-se recuperar um “habitat” 

que permitisse resolver, no mais curto intervalo de tempo, a falta de casas devido às 

destruições provocadas pela guerra.” (Telles, 2000, p. 24) 

No primeiro, a preocupação “[…] foca-se com uma visão sectorial do desenvolvimento 

económicossocial das regiões a curto e médio prazo […]” (Telles, 2000, p. 23), “[…] 
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destruindo todos os valores e potencialidades dos sistemas de sustentabilidade […]”, e 

no segundo a preocupação é a repetição “[…] até à exaustão [d]os planos de 

urbanização cujo modelo seguido tem sido o do subúrbio dos anos 60/70.” (Telles, 

2000, p. 23), depositando todo o género de lixo causando o desaparecimento gradual 

da agricultura. 

Estes planos urgentes, que se basearam na necessidade de habitar aqueles que mais 

precisam, trouxeram à cidade um sentido “[…] desumano, banal, monótono e 

destruidor […]” (Telles, 2000, p. 24) não dando espaço para estruturas que beneficiam 

a sustentabilidade da paisagem, como circulação da água e do ar e presença da 

natureza. 

Postos os erros cometidos no passado, apesar de terem sido seguidos por 

necessidade, são agora corrigidos por um novo urbanismo querendo “[…] criar [uma] 

cidade penetrando no espaço rural sem destruir a estrutura ecológica deste e 

mantendo os valores tradicionais da “urbe”.” (Telles, 2000, p. 25). 

“Trata-se, na realidade, de refazer a duplicidade da “urbe” e do “ager” numa mesma 

unidade territorial.” (Telles, 2000, p. 25). 

Procura-se deste modo, o conceito antigo em que a relação entre cidade/campo e 

Homem/Natureza se relacionam e interligam estabelecendo “[…] um saudável 

equilíbrio entre o meio natural e o artificialismo da “urbe”.” (Telles, 2000, p. 25). 

Segundo Gonçalo Ribeiro Telles: 

“Se o planeamento continuar apenas a orientar-se no sentido da especulação urbana, 

caminharemos rapidamente para um território onde surgirão os problemas mais 

característicos do terceiro mundo, o que porá em causa a identidade e independência 

do País.” (Telles, 2000, p. 25) 

A gestão urbana é importantíssima no desenho de uma cidade, para além das zonas 

residenciais e das zonas de lazer existem outros fatores a ter em consideração. “O 

modo como são recolhidos e transportados os resíduos sólidos e líquidos urbanos.” 

(Botas, 2003, p. 7), a iluminação, os esgotos, o gás, a água, a segurança, os circuitos 

pedonais, as ciclovias, os parques automóveis dos residentes nas áreas históricas e 

os circuitos dos transportes públicos urbanos, os elos de ligação. 

Caso a gestão urbana não seja cumprida, terá consequências no futuro da 

comunidade humana. Mas há quem não olhe para a cidade como meio de melhorar a 
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“[…] saúde, [a] felicidade e [a] qualidade de vida dos seus habitantes” (Botas, 2003, p. 

8), há quem olhe para a cidade, pelo valor do metro quadrado. 

Por exemplo, segundo Gonçalo Ribeiro Telles, “Na concepção das vias rápidas 

urbanas […]” (Telles, 1999, p. 27) diversos são os fatores a ter em consideração. Para 

além da circulação automóvel, também tem de se ter em consideração a circulação de 

peões e bicicletas através de “[…] passagens superiores ou inferiores de 

atravessamento.” (Telles, 1999, p. 27) e a presença de estruturas naturais que 

permitam a circulação de ar e água.  

Na expansão urbana com relação direta com o desenho urbano, existem vários fatores 

que são postos em causa. Na construção de uma determinada área, o lucro é tido em 

conta e muitas vezes “[…] o crescimento caótico e maciço de sucessivas periferias 

suburbanas […]” (Telles, 2001, p. 57) é o caminho escolhido com o objetivo de maior 

rentabilidade.  

“Devido ao elevado preço do solo defende-se que só a construção dum amontoado de 

edifícios de grande altura é rentável.” (Telles, 2001, p. 57). 

Contudo, “[…] a construção em altura, para além de desumanizar a cidade, contribui 

para o agravamento de problemas sociais […]” (Telles, 2001, p. 57). 

Segundo Gonçalo Ribeiro Telles a “[…] política de ordenamento baseada 

fundamentalmente no zonamento de áreas urbanizadas com características 

especificas […]” (Telles, 2001, p. 61) não resulta, da junção das diferentes partes em 

busca de uma possível unidade e apenas agrava “[…] os problemas que afectam a 

sociedade urbana, contribuindo para a destruição de recursos naturais.” (Telles, 2001, 

p. 61) 

Estão criados labirintos (Telles, 1999, p. 47) que “[…] impede[m] a lógica e coerência 

do planeamento.”  (Telles, 1999, p. 47), deixando para trás qualquer tipo de 

salvaguarda da REN e da RAN. 

Esta questão não é apenas uma questão estética ou de fluidez de desenho, mas um 

problema sem preço para o futuro. Problema este que afeta o Estado, os Municípios e 

os Munícipes, com a construção de acrescentos, “[…] problemas de saúde pública 

(física e mental) […]” (Telles, 1999, p. 48) como a “saúde” do território. 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  133 

É como Gonçalo Ribeiro Telles afirma, apenas quando vidas humanas são perdidas 

em cheias ou num desabamento de terras é “[…] que se para para pensar e se toma 

consciência dos erros cometidos.”. (Telles, 1999, p. 48) 

O desenho da cidade é extremamente necessário, tanto no desenho dos espaços 

cheios, como dos espaços vazios. Uma boa relação entre ambos resulta no benefício 

do “[…] psychological side of a City as community.” (Welter, 2002, p. 51) 

“City design works on three levels.” (Welter, 2002, p. 52). Aquando do desenho, o 

primeiro ponto a ter em consideração é a geografia do lugar, o segundo as questões 

históricas, a história do lugar, e em terceiro a questão da relação das pessoas umas 

com as outras. 

Segundo Volker M. Welter, Geddes’s considerava que se não se levasse o genius loci 

em consideração, aquando do pensamento do plano, o mais provável seria que a 

cidade fracassasse. O genius loci é segundo Geddes, o resultado de uma constante 

procura, isto é, “[…] like a solution of a chess-problem, by the close study of the board 

and all the pieces on it. There is no other way.” (Welter, 2002, p. 116). 

“[…] the survey of the city is a means to study, analyze, observe, and then wait for the 

genius loci to unveil itself.” (Welter, 2002, p. 116).  

A cidade moderna trouxe à cidade novas funções, que consequentemente mudou o 

desenho da cidade. Os centros urbanos mudaram, a igreja deixa de ser o centro, ou 

pelo menos deixa de ser o único centro na cidade. Os interesses mudam com novos 

edifícios como “[…] stock markets, bank buildings, and department-stores […]” (Welter, 

2002, p. 27). 

Na construção de uma cidade, constroem-se “Praças, ruas, quarteirões […]” 

(Morgado, 2002, p. 125) e edifícios. Desde que se começou a viver para além das 

muralhas e se alongaram as vias de comunicação possibilitou-se a expansão da 

cidade. As áreas aplicadas à zona verde, numa cidade, são consideradas como 

vazios, sendo os cheios o edificado. Mas entre os cheios e os vazios, ou entre dois 

cheios ou dois vazios existe um espaço que é indefinido. Sendo importante passar-se 

a considerar esse espaço relevante no desenho da cidade. (Morgado, 2002, p. 125) 

“Como territórios em aberto, constituem os maiores desafios ao entendimento da 

dinâmica urbana das cidades, e uma enorme provocação à criatividade plástica e 

programática dos arquitectos e urbanistas.” (Morgado, 2002, p. 128) 
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No planeamento desse espaço indefinido que liga fundamentalmente todos os outros 

espaços antes referidos, consideram-se tanto as estradas de “[…] suporte de relações 

longínquas ou [as] próximas […]” (Domingues, 2002, p. 114). O “[…] macro-corredor 

(auto-estrada) descolado do território […]” (Domingues, 2002, p.114) tem que 

maximizar a tranquilidade dos territórios que atravessa, acompanhando a paisagem. A 

uma escala diferente, “A estrada secundária e municipal […]” (Telles, 1993, p. 21), 

acompanha a paisagem dando um leque de possibilidades. 

“[…] a criação do espaço de encontro colectivo, o recuo do edificado, o largo, a estação 

do autocarro, o antigo adro da igreja ou o passeio precário e interrompido. Espaços 

públicos incertos, em mudança.” (Domingues, 2002, p. 114). 
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5. SÍNTESE 

Após uma extensa procura, recolha e estudo sobre o bairro residencial de Nova Oeiras 

e a sua envolvente foi possível compreender melhor o porquê, o como e o que 

condicionou e impulsionou o desenho e construção de um bairro tão particular. 

Oeiras é uma zona que muito mudou desde que se sabe da sua existência. Nos seus 

primórdios o seu crescimento económico e demográfico dependia apenas da 

agricultura. Apesar da sua extensa linha costeira a atividade piscatória não era 

possível devido às invasões constantes por piratas e corsários. A construção de 

diversas fortificações no rio Tejo, em especial o Forte do Bugio, possibilitou a 

expansão das atividades marítimas costeiras. 

A família do Marquês de Pombal surge em Oeiras em 1676, e quando Sebastião José 

de Carvalho e Melo, futuro Conde de Oeiras, assume o morgadio da família, continua 

a expandir as suas propriedades. Ao mesmo tempo D. José I, usava o Palácio desse 

morgadio como alojamento, como modo de facilitar as suas viagens até às termas do 

Estoril. Nesta altura o caminho entre Lisboa e Estoril não se fazia como agora em 30 

minutos, só em 1859 é que foi mandada construir uma estrada de Oeiras a Cascais. 

Após a morte de D. José I, o Conde de Oeiras perde o seu poder político e é exilado 

para Pombal. As quintas sem um dono sólido, acabam depois de muitas vicissitudes 

nas mãos de Arthur Brandão, que compra e vende estes terrenos, perdendo-se por 

completo a sua unidade.  

A Revolução Indústrial surge em Portugal em 1870, trazendo à Costa do Sol a linha de 

caminho de ferro que une Lisboa, Oeiras e Cascais. Em Oeiras é construida a 

Fundição de Oeiras, a Fábrica de Papel e o Liceu de Oeiras, que naquele tempo era o 

único liceu na linha. Estas mudanças trouxeram ao concelho de Oeiras um 

crescimento exponencial do número de habitantes. É já no século XX, para ajudar a 

alojar novos habitantes que se decide a construção do bairro residencial de Nova 

Oeiras. 

Os arquitetos intervenientes no desenho do BRNO, acompanham a chegada do 

movimento moderno a Portugal, pese embora a diferença de idade entre eles, de 26 

anos. Luís Cristino da Silva, arquiteto, nasce em 1896, e Gonçalo Ribeiro Telles 

nascido em 1922, arquiteto paisagista, vêm a complementar o trabalho no bairro 

residencial em Nova Oeiras em 1956.  



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  136 

O arquiteto Luís Cristino da Silva cresce rodeado por um meio artístico, o seu avô era 

pintor e professor, fez parte de um grupo artístico, Grupo do Leão, moldando o 

arquiteto a sua personalidade por essas experiências.  

O Capitólio desenhado por Cristino da Silva, em 1925, é parte do conjunto da sua obra 

que é um exemplo da inquietação em não considerar o projeto como um objeto, mas 

como parte integrante de um todo que é a cidade.  

De seguida surge o arranjo arquitetónico da praça do Areeiro, o projeto de 

urbanização para o novo bairro operário do Barreiro para a CUF e o plano de 

urbanização da unidade residencial de Nova Oeiras. Estes 3 projetos foram o começo 

de um novo modo de pensar o espaço urbano. Inspirado pela Carta de Atenas introduz 

ideias de arquitetura moderna. 

O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, nascido na zona da Avenida da 

Liberdade, em Lisboa, mas com família em Coruche, passa a sua infância entre 

Coruche e Lisboa. Gonçalo Ribeiro Telles gostava de passear no campo. Sendo a 

arquitetura paisagista quase inexistente no início do século XX, faz o seu caminho pelo 

curso de Engenharia Agronómica e por um curso livre de Arquitetura Paisagista no 

ISA. No seu percurso académico esteve presente um grande mestre, Francisco 

Caldeira Cabral. Acreditou-se na defesa do ambiente e do espaço público que 

beneficiasse o bem-estar comum. Considerava o Homem como o ator principal de 

todos os acontecimentos. Ao mesmo tempo seguiu o caminho político e isso 

possibilitou-lhe implementar princípios da arquitetura paisagista. Impulsionadores de 

políticas como a REN, a RAN, e os PDMs.  

O desenho e desenvolvimento do bairro residencial de Nova Oeiras, com estes dois 

autores, arquiteto Luís Cristino da Silva e arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles 

resultou de um culminar de ideias discutidas e defendidas por toda a Europa por 

diferentes arquitetos. Os conceitos aplicados no bairro residencial de Nova Oeiras são 

ainda hoje evidentes e a sua vivência prova que são bem conseguidos, mesmo 

passados 70 anos.  

O conceito de cidade-jardim procurava solucionar o rápido e desordenado crescimento 

da população nas cidades. Cidades novas que ofereceriam emprego, serviços, 

espaços habitacionais e espaços verdes e que estariam interligadas entre si através 

de transportes rápidos. Cidades limpas, arejadas e iluminadas. 
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A cidade de Ebenezer Howard teria um número limitado de edifícios de modo a 

proporcionar que as pessoas tivessem o maior aproveitamento dos espaços verdes 

que seriam criados. Numa relação equitativa entre a cidade e o campo, viver o campo 

na cidade.  

Tony Garnier, com a Cité Industrielle, propõe uma cidade em que os edifícios 

habitacionais verticais fossem isolados de modo a garantir boa ventilação e boa 

exposição solar a cada um dos blocos. O espaço em redor, mais de metade da 

superfície total, seriam zonas verdes, caminhos pedonais e rodoviários que não se 

cruzariam.  

Clarence A. Perry propõe um modelo que se ajusta principalmente a famílias com 

filhos após a Revolução Industrial. Seria uma área criada através de um sistema que 

fosse funcional, seguro e atrativo para os seus habitantes e para quem usasse o 

espaço apenas como local de passagem. Espaços habitacionais, serviços 

comunitários, ruas e negócios. 

Le Corbusier, com a Ville Raideuse, procura trazer ao Homem espaço para trabalhar e 

espaço para descansar, sempre tendo como objetivo o seu bem-estar. 

Através dos CIAM chegaram à conclusão de que todas as cidades existentes 

apresentavam os mesmos problemas, cidades desorganizadas sem espaço para o 

Homem trabalhar e descansar. Chegaram à conclusão de que a cidade para estar em 

harmonia tinha que reunir um conjunto de condições, tinha que assegurar para além 

de zonas de ar puro e luz solar, zonas de trabalho e de habitação e transportes que 

permitissem a deslocação entre si.  

Temos, portanto, um bairro residencial em Nova Oeiras, Oeiras, constituído por seis 

torres, um núcleo central com um conjunto de equipamentos de comércio, espaços 

verdes rodeando o bairro, clara separação entre os caminhos pedonais e os caminhos 

rodoviários. As torres e as bandas, as vivendas que circundam os limites do bairro em 

forma de “gota”, e todos os equipamentos de comércio interligam-se entre essas vias. 

Quando o bairro foi construído não era possível perceber o que os arquitetos 

idealizaram. Apenas 50 anos mais tarde, com a maturidade das zonas arbóreas, se 

puderam começar a tirar as primeiras conclusões. Visto que o bairro residencial de 

Nova Oeiras não se resume à construção de um conjunto de torres e à implementação 
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de um conjunto de comércios, só 50 anos depois, quando a maior parte da zona 

arbórea atingiu a vida adulta, a leitura do bairro como um todo foi possível. Sendo o 

Homem o ator principal de todos os acontecimentos, só passadas quase 3 gerações, 

quem lá vive, trabalha ou se recreia pode realmente conhecer o bairro segundo os 

seus 5 sentidos.  

Chegamos à síntese de que todos os fatores atrás referidos são parte para a 

resultante que é a forma que o bairro apresenta, tão distinta e diferente de toda a sua 

envolvente, mas que resulta tão bem para o seu propósito. 
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Trabalhador 1 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T1: Não 

Em que zona vive? 

T1: São Domingos de Rana (das primeiras lojas no bairro – sapataria) 

Porque veio para o bairro de Nova Oeiras? 

T1: Calhou.  

No seu dia a dia frequenta algumas das lojas do bairro? 

T1: Café e mercearia. 

Como se desloca para vir trabalhar? 

T1: A pé. 

Tem algum familiar que tenha frequentado alguma loja do bairro? 

T1: Não. 

Na sua opinião o que mudaria no bairro? 

T1: Não sei. 

Desde que veio para o bairro o que é que o bairro perdeu? 

T1: Perdeu muita coisa. Muita gente.  
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Trabalhador 2 

Vives no bairro de Nova Oeiras? 

T2: Não. 

Em que zona vives? 

T2: Parede. 

Porque costumas vir ao bairro? 

T2: Porque trabalho aqui. 

Costumas frequentar algum dos espaços de Nova Oeiras? 

T2: Sim, os cafés. 

Como é que te deslocas para vir trabalhar? 

T2: De carro, bicicleta, a pé. 

Há alguma coisa no bairro que mudarias? 

T2: Não sei bem, não tenho nada a apontar. Acho que é um bairro espetacular. 
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Morador 1 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

M1: Sim 

Em que ano veio viver para o bairro de Nova Oeiras? 

M1: 1963 

O que é que mudou no bairro quando as grandes superfícies apareceram? 

M1: Fecharam os comércios. Não sei se sabe, mas este era considerado o bairro 

comercial. Nunca funcionou em pleno. Mas tinha papelaria, barbeiro. O essencial para 

se viver aqui. Depois, por causa de uns, começarem a ir para o centro comercial. 

Tapado, coberto. Foi moda. E isso motivou a morte do comercio aqui na zona. Pelo 

menos ainda dois cafés têm de competir. Ainda há outro, só abre à tarde. Antes era 

um bar noturno. Cheguei a ver o sol nascer aqui.  

(Quase fui para arquitetura na altura, mas não foi possível então fui para design, Há 

uma casa do Cassiano Branco naquela estrada que vai para Carcavelos) 

A gente ganha no oxigénio, mas quando precisa de fazer compras tem que se 

deslocar. 

Porque é que veio viver para o bairro de Nova Oeiras? 

M1: Bom. Na altura não mandava nada. Na altura o que motivava era os ares do mar. 

Para os meninos o que é bom é a costa do sol. A casa convinha. Expandir o andar de 

Lisboa. Temos ali uma vivenda que dava para a família toda. Orar, fazer a praia e 

depois tinha o liceu, que era o liceu de Oeiras na altura. Que era uma coisa grande. 

Chegou a estudar lá? 

M1: Só não estudei lá os 7 anos, porque o primeiro ano mandaram-nos para aqui, 

onde agora é o centro de juventude. Era o primeiro ano do liceu. Só no segundo é que 

fomos para lá.  

No seu dia a dia quais são os espaços que frequenta? 

M1: Normalmente não saio de nova Oeiras. É um bocado de vida de esplanada e mais 

caseira do que em mais novo. 
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Então consegue fazer o seu dia a dia sem sair do bairro? 

M1: Consigo. Nunca tive veículo. Ou faço grandes passeios… 

(Infelizmente acho que está previsto um parque de estacionamento aqui atrás. O 

problema aqui é o seguinte, estas torres, cada uma das torres tem o seu 

estacionamento, mas os desgraçados que vão apanhar o comboio têm que deixar o 

carro em algum lado, invadem um bocado esta coisa. Ainda tem o parque do ténis. 

Hão de ir abaixo algumas árvores, que levam tanto a criar. É mais giro o verdinho. 

O problema é a lata. Muito carro, muito carro. Nem sequer era alcatroado. Havia 

poucos carros. Aquele cruzamento dos semáforos quando se passa lá fica aquele 

vapor tóxico a pairar. 

Uma das coisas que noto aqui é que o ar é melhor.  

Na sua opinião o que é que sente que seria bom para mudar no bairro? 

M1: Parece que realmente que aqui para quem não quer estar a ir muito longe seria 

bom suscitar o comércio. A estrutura existe, mas os espaços têm sido ocupados por 

escritórios. Aquela mercearia que ali está, todo aquele sector que vai até ao papagaio 

já foi um supermercado. Com menos habitantes. Tinha os correios. 

Se considera que até hoje se perdeu o conceito do bairro? 

M1: Virou mais dormitório. Só que é mais bonito. O próprio ténis e estes 

estabelecimentos. O ténis não se entra praticamente com o carro. O peão ainda é a 

gente. Coisa que em Lisboa não parece. 

O bairro do Junqueiro em Carcavelos. O Junqueiro gostava de poder associar.  
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Trabalhador 3 

Queria saber se vive no bairro de Nova Oeiras? 

T3: Não. 

Vive em que zona? 

T3: Vivo em Sassoeiros. 

Porque é que veio para aqui? 

T3: Já conheço isto há mais de 20 anos, gostava muito do espaço e fiquei aqui há 15 

anos. Desde 2005. Já frequento esta zona há mais de 20 anos. 

No seu dia a dia frequenta algum dos espaços do bairro? 

T3: Antes sim. Ali o ténis, também já fui proprietário do espaço do restaurante. 

Frequentava ali o central bar, os “Joões”.  

Como é que se costuma deslocar para vir para o bairro? 

T3: Ou de carro ou de bicicleta. 

Tem algum familiar que tenha frequentado algum dos espaços escolares? 

T3: O mais velho anda aqui nas palmeiras, na Sá da Miranda. 

Na sua opinião o que é que acha que seria bom mudar no bairro? 

T3: Deviam abrir lojas, isto foi um dos primeiros centros comercias, senão o primeiro 

em Portugal. E, hoje em dia, neste lado aqui eu sou o único comerciante de porta 

aberta. De resto não há mais nenhum comercio, o que é ridículo. Quando vim para 

aqui isto tinha tudo lojas abertas. Quando eu vim para aqui era tudo, era correios, era 

papelaria, era as fotocopias, o barbeiro, era o supermercado. Hoje em dia deste lado 

sou só eu. O que eu acho que faz falta era voltar a haver comércio. Isto foi desenhado 

para isto, para ter comércio. Mas tem um fator que é muito negativo. Como isto é uma 

alameda, não tem um dinamismo grande, é muito difícil as pessoas se deslocarem 

para aqui. O Junqueiro, que é mais ou menos igual a nível de arquitetura, essa zona 

nunca deixou de ter comércio. Acho que aqui se houver muito dinamismo, as pessoas 

do GALNOV. É difícil ter cá comércio. 
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Se vivesse e trabalhasse no bairro conseguiria viver do bairro sem depender 

do exterior? 

T3: Não.  

Porquê? 

T3: Tem um minimercado, um supermercado, um centro de saúde? Aarrrhhhg. Não, 

temos sempre que ir buscar coisas fora do bairro. Não tem uma escola, não tem 

externato, não tem uma esquadra de polícia. Viver exclusivamente aqui dentro não dá, 

viver exclusivamente aqui dentro como se fosse uma bolha não dá.  

Acha que ao longo dos anos o que bairro é suposto ser se perdeu? 

T3: Sim. Totalmente. Isto foi um bairro que foi desenhado para ser um bairro 

residencial, mas com a vertente do comércio. Não podia haver duas lojas iguais. Tem 

a estação de Oeiras, tem o externato para pôr os filhos. Mas sim, perdeu-se 

completamente. 
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Trabalhador 4 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T4: Eu já vivi aqui, no bloco C. Não vivo aqui, mas vivo ali nas palmeiras 

Em que ano é que veio viver para o bairro Nova Oeiras? 

T4: Vim trabalhar para aqui em 1970/71. Vim para aqui viver em 1978. 

O que é que aconteceu ao bairro de Nova Oeiras quando apareceram as 

grandes superfícies? 

T4: Deixou de ser aquilo que era, completamente. Aqui no bairro, foi o primeiro centro 

comercial, tínhamos aqui tudo. Nas Palmeiras não tinha o Pingo Doce, aquela 

superfície grande. Nós tínhamos aqui tudo. O Banco Espírito Santo, a estalagem de 

Nova Oeiras, nós tínhamos tudo. Os correios, papelaria, 2 cabeleireiros, barbeiro, 

boutique, retroseiro, lavandaria, talho, minimercado, padaria, florista, peixaria, 

drogaria, lavandaria, supermercado (mais pequeno e depois alongaram), oculista, 

estofador, café. Tínhamos aqui tudo. Era tudo alugado. 

As pessoas começaram a derivar mais para outros lados. O banco fechou devido aos 

assaltos. A estalagem fechou, acho que o dono morreu e houve uma má gestão, digo 

eu, que possa ter havido uma má gestão. Depois vieram para aqui os retornados e 

então foi o descalabro total, não estou a dizer mal das pessoas. Muito mau cuidado. 

Quanto a mim não devia ter sido feita a seleção das pessoas que vinham para aqui. 

Não há primeira e segunda. Aí eu penso que teriam que por aqui pessoas que 

estivessem habituados a estar a viver dentro de casas, digamos, e aquilo que me 

pareceu, que eu vi, várias coisas que parecia que havia pessoas aqui que nunca 

tinham estado a viver, sei lá, com uma casa de banho. Que faziam coisas que eram de 

bradar aos céus. Havia de duas classes. Havia pessoas de quem eu tenho uma estima 

muita grande e que falámos imenso. E havia outras pessoas que não estavam tão 

habituadas a conviver, assim num sítio onde estavam. E aquilo foi muito mau, porque 

destruíram tudo. Era uma coisa magnifica, cheguei a passar lá passagens de ano. Não 

sei como foi feita essa passagem, esteve fechado montes de tempo. Talvez o estado 

ou a segurança social, depois puseram isto para os deficientes. E estão bem, embora 

haja pessoas que lhes custou muito, talvez pessoas mais sensíveis, digo eu, ver os 

deficientes aqui então fugiram um bocado de vir aqui.  
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Muito! Agora coitadinhos não andam aqui na rua. Quando eles andam na rua eu estou 

aqui. Eu estou a dizer que nos perdemos comercialmente. Conheço várias pessoas 

que dizem “eu não consigo, eu não consigo!” 

Isto começou a morrer e está a morrer por completo, aquilo que nos custa muito. 

Porque as lojas começaram a fechar, porque como há mais à volta disto, há as 

superfícies grandes as pessoas vão mais para as superfícies grandes e nós ficamos 

aqui os que estão aqui ficamos aqui mais desfalcados, ficamos com menos 

movimento. Embora toda gente goste de viver aqui, porque isto aqui não há um bairro 

como este. Festa de anos no verão, os miúdos andam e eu adoro. Embora não more 

aqui, é aqui que gosto de estar, conheço toda gente.  

Onde vivia antes de viver no bairro? 

T4: Vivia na zona I de Chelas, nos Olivais. 

Porque é que veio viver para o bairro de Nova Oeiras? 

T4: Eu quando vim trabalhar para aqui não vivia cá. Comecei por trabalhar numa 

lavandaria na estrada de Benfica, antes de casar, 66/67. Os meus patrões viviam no 

Alto dos Lombos e pensaram em trespassar a outra lavandaria e abrir esta, e pediram-

me para vir para aqui. 

Quando vim para aqui ainda vivia nos Olivais.  

As janelas hoje em dia estão fechadas porque, a loja foi assaltava várias vezes e 

então foram fechadas. 

O meu patrão propôs-me eu ficar com isto, senão ele ia fechar a loja. 

Com o filho e como já estava aliviada da dívida da loja vim para o bairro. Quando o 

meu filho tinha 8 anos tive outro filho. 

Como é que se deslocada para vir trabalhar? 

T4: Ou de boleia com o filho ou a pé. 

Tem algum familiar que tenha frequentado alguma das escolas do bairro ou 

da zona? 

T4: Os dois filhos, o meu filho mais velho, 46 anos, aqui onde é a igreja era as escolas 

ali. Salvo erro andou ali até ao nono. Depois foi para o liceu de Oeiras, até aos 12 e 
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depois foi para Algés. Foi lá que acabou o 12º. O mais novo andou aqui, na Conde de 

Oeiras e depois fez o Liceu também.  

Na sua opinião o que sente que poderia mudar no bairro? 

T4: Não sei o quê. Acho que isto tinha capacidade para ter muito mais pessoas a 

serem felizes aqui. Porque isto está morto, falta aqui qualquer coisa, que haja aqui um 

chamariz. No fundo, isto antigamente era uma coisa louca, isto é, um bairro e toda 

gente se conhece. O carteiro vem para aqui perguntar onde é que é isto, onde é que é 

aquilo. Se me disser um nome eu digo-lhe onde é. Durante anos e anos eram sempre 

as mesmas pessoas, mas agora é mais juventude já fico mais baralhada. Também é 

bom que venham, para substituir os velhos. 

Quando vivia e trabalhava no bairro conseguia depender apenas do que o 

bairro lhe dava? 

T4: Sim, tinha aqui o banco, o talho, tinha a drogaria, a mercearia, a boutique e outros. 

Cabeleireiro, barbeiro, sapateiro, florista… 

Não nem por isso.  

O bairro de Nova Oeiras perdeu-se muito? 

T4: Perdeu-se. Estou triste. Tenho umas saudades infinitas, pela vivência, tínhamos 

ali a estalagem. E a malta, é de tal maneira que aqui há tempos veio aqui uma 

senhora, que há 40 anos não vivia cá e vinha para aqui, de Cascais, para a estalagem. 

A estalagem cheia de cadeiras cá fora sempre... e queria saber de pessoas 

conhecidas do tempo dela para saber onde estavam e onde não estavam. 
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Trabalhador 5 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T5: Trabalho só. 

Em que zona vive? 

T5: Sassoeiros. 

Porque é que vem ao bairro de Nova Oeiras? 

T5: Trabalhar. 

No seu dia a dia que espaços é que frequenta no bairro de Nova Oeiras? 

T5: Mercearia, café e pouco mais. 

Como é que se desloca para vir trabalhar? 

T5: Carro. 

Tem algum familiar seu que frequente as escolas de Nova Oeiras? 

T5: Não. 

Na sua opinião o que é que acha que seria bom para mudar no bairro? 

T5: Este bairro é espetacular. Podia ter algum sítio cultural. 

Se vivesse e trabalhasse no bairro acha que conseguiria depender apenas do 

bairro? 

T5: Sim, teria que ir ao exterior. Acaba por ser mais caro. 

Acha que desde que veio trabalhar para o bairro até agora perdeu-se alguma 

coisa no bairro? 

T5: Perdeu sim, muitos espaços comerciais que agora estão fechados, antigamente 

tinha muito mais coisas do que tem agora. A população está muito envelhecida o 

bairro também está muito envelhecido. Perdeu-se um bocado o ambiente de bairro. 
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Morador 2 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

M2: Vivo. 

Em que ano veio viver para o bairro de Nova Oeiras? 

M2: 2010. 

Onde é que vivia antes de vir viver para o bairro de Nova Oeiras? 

M2: Alfama. 

Porque é que veio viver para o bairro de Nova Oeiras? 

M2: A minha mulher começou a trabalhar aqui no bairro, na altura era minha 

namorada, e quando eu conheci esta zona fiquei impressionado e pedi-lhe sempre que 

tivesse atenção para comprar um apartamento aqui no bairro. 

(Vive num bloco.)  

No seu dia a dia que espaços frequenta? 

M2: Vivo muito o bairro. Costumo ir ao comércio tradicional, inclusive vou jogar pádel 

ao CETO. A minha vida também anda muito aqui no bairro. 

Como se desloca para ir trabalhar? 

M2: De carro. 

Na sua opinião o que é que seria bom mudar no bairro ou não? 

M2: O bairro deveria ter, tem uma coisa boa, tem jardineiros permanentes. Mas podia 

ter pessoas da Câmara que apanhassem o lixo. Muita gente de passagem deixa lixo. 

E esse lixo perdura no tempo. 

Se trabalhasse aqui no bairro acha que conseguiria viver sem depender do 

exterior? 

M2: Na prática não. Não, o bairro tem muitas coisas, mas não é uma minicidade. 
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Desde que veio viver para o bairro até hoje acha que o bairro perdeu ou 

ganhou alguma coisa? 

M2: As mudanças que tenho vindo a sentir são bastante positivas, porque o que se 

nota com o passar dos anos é que tem havido recuperação do imobiliário por parte de 

particulares. E cada vez mais jovens tem vindo a morar para o bairro. O bairro tem 

perdido as pessoas mais velhas e tem ganho pessoas mais novas. Pessoas da nova 

geração. Tem se notado ao longo dos anos, ao longo destes 10 anos tenho notado 

muito isso. 
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Visitante 1 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

V1: Não. No Moinho das Antas ao pé da biblioteca de Oeiras. 

Porque é que costuma frequentar o bairro de Nova Oeiras? 

V1: Porque comecei por ter um amigo que vivia nas Palmeiras, por causa das áreas 

verdes e a tranquilidade, estar longe do trânsito e por causa do cão. 

No seu dia a dia que espaços no bairro costuma frequentar? 

V1: Cafés, esplanadas, jardins – em frente à capela. 

Como é que se desloca para vir ao bairro? 

V1: A pé ou de carro. 

Na sua opinião mudaria alguma coisa no bairro? 

V1: Como visitante, não tenho mesmo nada. Também costumo vir cá por causa da 

APCL, mas é menos vezes. E eles estão aqui muito bem. É bastante acessível. 

Acha que se vivesse e trabalhasse aqui no bairro, acha que conseguiria viver 

sem depender do exterior? 

V1: Para tempo livre gosto de mudar de cenário. Ir a serviços teria sempre de sair. 

Daquilo que vive o bairro acha que mudou alguma coisa no bairro? 

V1: Isso também depende do ambiente que trazemos connosco. Notei em termos de 

comportamento que o comportamento das pessoas mudou devido ao SARS-CoV-2.  

A relação com o espaço, noto que há mais algumas aulas com poucas pessoas no 

exterior. Mas sinto que as pessoas gostam de vir para aqui. 
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Trabalhador 6 

Vive no BRNO? 

T6: Não. 

Em que zona vive? 

T6: Paço de Arcos. 

Porque costuma vir ao bairro? 

T6: Trabalho aqui. 

No seu dia a dia que espaços costuma frequentar? 

T6: A pé e de carro. 

Tem algum familiar que tenha frequentado alguma das escolas do bairro? 

T6: Não. 

Não sua opinião acha que deveria mudar alguma coisa no bairro? 

T6: Pelo que eu vivo aqui no bairro, que é só trabalho, acho que não mudava nada. 

Talvez aqui os espaços verdes pudessem ser mais arranjados. 

Se trabalhasse e vivesse no bairro acha que conseguia depender só do 

bairro? 

T6: Não neste momento não. Sei que antigamente sim, mas neste momento não. 

Desde há dois anos para cá acha que mudou alguma coisa no bairro? 

T6: Não, está tudo muito igual. Está tudo muito parecido. 
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Visitante 2 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

V2: Não, não vivo aqui. 

Já viveu? 

V2: Não, já tive aqui um estabelecimento de porta aberta ao público, um minimercado. 

A loja passou a ser um escritório. Moro em Sassoeiros, mas venho aqui muita vez. 

Tenho aqui amigos, família, gosto muito desta zona porque já trabalhei aqui. 

Desde que apareceram as grandes superfícies o que é que mudou no bairro? 

V2: A partir da formação das grandes superfícies este bairro descaiu muito 

comercialmente, porque era considerado o centro comercial aqui desta zona, porque 

só há uma certa distância de estabelecimentos de venda ao público. A partir de 1990, 

a partir dessa data começaram-se a criar aqui à volta as grandes superfícies e 

começou a clientela a faltar e este bairro começou a descair muito. Porque as pessoas 

estavam muito habituadas aqui era quase que uma família entre os moradores e os 

comerciantes. Entretanto, os moradores começaram a envelhecer e iam morrendo, 

ficavam os familiares, entretanto abriram as grandes superfícies e a gente que ia 

substituindo os idosos já ia para as grandes superfícies deixava de frequentar o 

comércio local. E a partir daí este comércio de venda ao publico começou a perder 

muita clientela e as lojas começaram a fechar e a partir daí começaram a ser 

substituídas por armazéns e escritórios. Mas o comércio aqui perdeu muito. Como 

agora pode verificar parte das lojas ou estão fechadas ou são escritórios ou não têm 

comércio nenhum. 

Porque é que escolheu abrir negócio no bairro? 

V2: Porque eu já tinha aqui a minha irmã com um estabelecimento e gostei muito 

desta zona e abri aqui uma loja para trabalhar. 

No seu dia a dia que espaços costuma frequentar? 

V2: Eu venho aqui muitas vezes, e frequento aqui e com os amigos fazemos umas 

almoçaradas e como já estou reformado e pertenço ao concelho de Cascais frequento 

várias atividades no centro comunitário de Carcavelos. 

Como é que se costuma deslocar para vir ao bairro? 
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V2: Umas vezes de carro, mas a maior parte das vezes a pé. 

Tem algum familiar que tenha frequentado alguma escola no bairro? 

V2: Tenho um filho que frequentou o liceu de Oeiras e tenho uma filha que frequentou 

a Conde de Oeiras. 

Na sua opinião sente que seja preciso mudar alguma coisa no bairro? 

V2: Atualmente não vejo necessidade de modernizar mais esta zona em relação ao 

comércio para ser mais povoado e mais familiar. Nesta zona os habitantes e os 

comerciantes eram quase família. É uma pena e é o que era necessário aqui. 

Se trabalhasse e vivesse no bairro acha que conseguiria viver sem depender 

do exterior? 

V2: Sim eu penso que sim. Aqui a zona de Nova Oeiras a pessoa tem quase tudo. 

Não digo aqui concentrado onde antigamente era o centro comercial, mas há pela 

zona de Nova Oeiras o suficiente para se viver. 

Desde que começou a vir para o bairro de Nova Oeiras até aos dias de hoje o 

que é que sente que mudou? 

V2: Ultimamente a partir do ano que para cá vim trabalhar, anos 80, houve umas 

mudanças na urbanização, houve uma alteração nos campos de ténis que não 

existiam, foram construídos quando eu já cá estava. A igreja e pouco aqui mais se 

inovou. 

Daquilo que vive hoje em dia, desde o ano de 2000 até agora sente que o 

bairro tem vindo a crescer? 

V2: Não diminui muito, não cresceu.  
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Trabalhador 7 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T7: Não. 

Vive em que zona? 

T7: Sassoeiros. 

Porque costuma vir ao bairro de Nova Oeiras? 

T7: Tenho aqui o meu escritório. Trabalho em Nova Oeiras. 

No seu dia a dia que espaços costuma frequentar? 

T7: O café, o Papagaio, a mercearia e o mentor, senhor Zé 

Como se costuma deslocar para o bairro? 

T7: Essencialmente de carro, mas de vez em quando de bicicleta. 

Tem família que tenha frequentado alguma das escolas do bairro? 

T7: Não, venho de Lisboa. A minha origem é Lisboa. 

Na sua opinião mudaria alguma coisa no bairro? 

T7: Sim, eu mudaria. Acho que essencialmente o projeto de arquitetura que está, o 

seu estado de conservação está muito mau. Deveria ser recuperado. Os espaços 

verdes também deviam ser melhorados. Todos estes passadiços e coberturas estão a 

ficar ferrugentos.  

Se trabalhasse e se vivesse no bairro acha que conseguiria viver apenas do 

bairro? 

T7: Não, não acho que o bairro seja autossuficiente. Às minhas exigências acho que 

fazem falta outros serviços. 

Há quanto tempo está aqui? 

T7: 2 anos e meio/3 anos. 
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Desde que começou a frequentar o bairro até hoje em dia acha que o bairro 

tem mudado? 

T7: Não, não mudou. Está igual. Para mim mantém-se igual. 
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Trabalhador 8 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T8: Vivo na alameda. Vivenda 

Há quanto tempo vive no bairro? 

T8: Desde que nasci. Há 38 anos. 

Então acompanhou o bairro de Nova Oeiras quando tinha o comércio ativo? 

T8: Sim, acompanhei a tabacaria, o bistrô, o cabeleireiro, os correios. O banco já não 

é do meu tempo nem a estalagem. 

O que é que sentiu que ficou diferente quando surgiram as grandes 

superfícies? 

T8: O que é normal em todo o lado o que aconteceu aos comércios locais. Isto aqui 

era único, foi o primeiro centro comercial ao ar livre. Logo era um ponto de paragem 

das pessoas, não só de Oeiras, mas todas as outras num raio de alguns quilómetros. 

E quando apareceram as grandes superfícies deixou de ser. Isso é a mudança dos 

tempos, é o normal, é a evolução e deixou de haver tanto comércio. Começou a 

decrescer o número de pessoas, o número de comércios, deixou de haver os correios, 

deixou de haver um banco. Quando tu deixas de ter serviços as pessoas deixam de 

aparecer. Mas agora está a haver uma renovação, gente jovem com filhos. Já estava 

muito envelhecido, toda gente é importante.  

Sabe a razão por que os seus pais escolheram vir viver para cá? 

T8: O meu pai era de cá, aqui era uma zona militar, aqui era uma zona mais de 

oficiais. Militares alguns, professores, os engenheiros começaram a aparecer. 

(…) 

Viveram aqui porque é uma zona de excelência e podiam. 

Porque é que costuma vir ao bairro de Nova Oeiras? 

T8: Porque sou daqui isto é a minha terra. Onde toda gente se conhece ou eu 

conheço toda a gente. 
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No seu dia que espaços do bairro urbano de Nova Oeiras costuma 

frequentar? 

T8: Palmeiras, Alameda, casa dos meus pais. Não tem assim grandes atrativos. 

Como se costuma deslocar para vir trabalhar? 

T8: De carro. 

Quando era mais novo frequentou alguma escola do bairro ou o LNO? 

T8: O LNO. O Liceu era o ex-libris da educação. 

Na sua opinião mudaria alguma coisa no bairro? 

T8: Mudaria. Para já todas estas lojas poderiam estar abertas para o outro lado. Foi 

renovado e esta parte de trás está muito pouco dinamizada. Deviam criar um 

departamento ou qualquer coisa que criasse a proximidade. Gostam disto porque é 

uma zona calma, acho que merecia. E o objetivo disto foi criar aqui uma zona de 

comércio forte, deviam impulsionar e encontrar formas e há pessoas com capacidade, 

se calhar as portas em vez de as portas serem abertas estão sempre a fechá-las. 

Deveriam criar formas de criar público, falando mais como comerciante aqui no bairro. 

Em termos que paisagismo agora está tratado, houve uma altura que não. Mais um 

parque com crianças e consecutivamente dinamizar aqui o bairro. E baixar os preços. 

Se vivesse e trabalhasse no bairro acha que conseguiria viver sem depender 

do bairro? 

T8: Sou um homem do mundo não um homem do bairro. O meu objetivo é sempre 

conhecer mais. Já trabalhei em muitos sítios, África, já vivi no Brasil… 

Desde que se lembra até hoje em dia o que é que sente que se perdeu? 

T8: Não, vais vivendo conforme a tua idade. Tens umas vivências no sítio onde vives, 

tens umas vivências na tua adolescência no sítio que vives. Cada vivência é feita 

numa altura da tua vida e as tuas necessidades são diferentes. Claro, ainda por cima 

vivo há 38 anos, muitas diferenças, boas e más. Não sou muito saudosista, estás a 

perceber, não sou aquela malta que vive no passado. O que te posso dizer é que se 

passou bem.    
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Trabalhador 9 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T9: Sim. 

Vem viver para o bairro de Nova Oeiras em que ano? 

T9: 1970. 

Desde que veio viver para o bairro, notou alguma diferença desde que 

apareceram as grandes superfícies? 

T9: Sim, o bairro de Nova Oeiras estava pensado para ter todos os equipamentos. 

Tínhamos aqui um centro comercial que funcionava, um centro comercial aberto que 

funciona com as lojas no rés do chão. Tinha tudo, tinha o banco, tinha a padaria, tinha 

os correios, tinha a mercearia, lavandaria, drogaria, etc. E o primeiro centro comercial 

que surgiu aqui foi centro comercial das Palmeiras, mas não eram propriamente as 

grandes superfícies e isto começou tudo a desaparecer. Ainda sobreviveram algumas 

lojas, mas começou tudo a desaparecer. E depois surgiram as grandes superfícies 

aqui à volta e havia uma vivência que aqui no bairro quase desapareceu. As pessoas 

deixaram de…. começou quase a ser usado como dormitório. Já funcionava muito 

porque a maior parte das pessoas que moravam aqui trabalhavam sobretudo em 

Lisboa, mas depois havia uma vida de bairro e perdeu-se bastante. 

Onde é que os seus pais viviam antes de vir viver para o bairro de Nova 

Oeiras? 

T9: Os meus pais tinham vivido, eles compraram penso que ou foi em planta ou já 

estava em construção, ainda não era nascida não sei, já não me lembro o que é eles 

me contaram. Na altura quando eles compraram esta casa eles estavam em 

Moçambique, viviam em Moçambique, antes disso eles moraram em Lisboa, na 

Avenida Infante Santo, numa casa alugada depois foram para Moçambique e 

enquanto estavam em Moçambique compraram esta casa, ia ou estava a fazer.  

Porque é que os seus pais escolheram vir viver para Nova Oeiras? 

T9: Penso que, na altura quando eles compraram ainda não tinham uma família 

grande, mas se calhar já pensavam nisso. Eles tinham vindo do Norte, perto de 
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Castelo Branco e perto da Guarda de maneira que eu imagino que quisessem um sítio 

seguro, com espaço, com zonas verdes. Penso que foi isso que os levou a comprar. 

Viviam e vivem numa vivenda. 

No seu dia a dia costuma frequentar algum dos espaços do bairro? 

T9: Sim, faço muitas coisas aqui no bairro. Já não faço tantas porque já não existem. 

Como é que se costuma deslocar para vir trabalhar? 

T9: A pé ou de bicicleta. 

Frequentou alguma das escolas do bairro ou o LNO? 

T9: Frequentei, quando eu era pequena havia uma escola primária e um ciclo 

preparatório, também eram os equipamentos que existiam no centro do bairro. A 

escola primária era no centro paroquial e o centro de juventude foi o meu ciclo 

preparatório e depois fui para o LNO. 

Neste momento tem algum familiar que frequente alguma das escolas do 

bairro ou dos arredores? 

T9: Sim, os meus filhos todos frequentaram e ainda frequentam as escolas aqui. 

Sente que seria necessário mudar alguma coisa no bairro? 

T9: Sim, o que sinto falta que é pena foi ter-se perdido esta vida aqui deste centro de 

bairro. Hoje em dia o que era o centro comercial, a maior parte das lojas, várias delas 

estão a ser usadas como escritórios. Hoje em dia existem dois cafés, uma mercearia e 

a lavandaria e é pena ter-se perdido este comércio local. Mas também pelo que eu sei 

as últimas pessoas que saíram de cá tiveram que sair porque já não tinham clientela. 

Das últimas coisas a fechar, era um talho, o talho fechou há 2 anos ou 3. E acabou por 

ter que fechar porque já não tinha clientes suficientes para se manterem. Tenho muita 

pena deste núcleo comercial, porque isto era simpático, era bem pensado, estava bem 

feito, lojas com espaço verde e o jardim. Tinha tudo para funcionar. E é curioso porque 

ali no Restelo aquelas lojas nas galerias do Restelo isso continuou, funciona bem.  

O Junqueiro é um sítio que eu voltei a frequentar agora mais recentemente e, de há 5 

anos para cá, tem vindo a animar, tem vindo a reabrir uma série de espaços e está 

impecável.  
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Sente que o espaço verde que existe neste bairro é parte da vida do bairro? 

T9: Sim, sem dúvida e agora houve um fenómeno muito engraçado. Estes meses que 

estivemos que estar fechados, no bairro, vida ao ar livre sempre teve, sempre houve 

pessoas a andar a pé, a correr a andar de bicicleta sempre tem havido, mas 

normalmente são sempre as mesmas e agora durante estes meses vieram pessoas 

que nunca tinha visto na vida. E manteve-se, já não vêm tantas pessoas como vieram 

durante esses meses, sobretudo no perímetro, mas com a história de termos que 

andar afastados as pessoas começam a entrar mais para dentro do bosque, para os 

espaços verdes. 

Trabalha e vive no bairro, acha possível viver do bairro sem ter de depender 

do exterior? 

T9: Pois, é isso que não se tem verificado. 

Com o passar dos anos sente que se perdeu alguma coisa no bairro? 

T9: Eu acho que se perdeu este sentido de bairro. Antigamente quando eu era 

pequena e vivia aqui e morava numa casa com jardim, mas nós não usávamos o 

jardim, nós brincávamos sempre na rua e conhecíamo-nos todos. Eu conhecia todas 

as pessoas da minha idade, não era tudo um grande grupo, mas havia 2 ou 3 grupos e 

as pessoas conheciam-se todas. E os pais também. Havia um grande sentido de 

bairro de comunidade e isso perdeu-se muito. 

Por outro lado, vieram pessoas de fora, a vida de hoje em dia. Como não se vive no 

bairro como se vai fazer coisas fora a sítios anónimos onde estão dezenas, centenas 

de pessoas. As pessoas não fazem a sua vida social aqui, vão fazer fora, depois não 

se criam esses laços, perdeu esse sentido de bairro. É bom quando as conseguimos 

conhecer, não diria que é o bairro inteiro fechado, mas já acontece mais pontualmente. 

Mas tem essa vantagem, de ao renovar-se a população do bairro se conhecer 

pessoas novas no bairro. 

Todas estas mudanças também acontecem, quando eu era pequena havia ruas que 

não existiam. Portanto isto de facto funcionava, esta zona da Alameda sobretudo 

funcionava quase em circuito fechado era atravessado a pé, havia muitas pessoas que 

atravessavam a pé para ir trabalhar, para o comboio. Mas por exemplo aquela rua lá 

em cima que agora acede para a farmácia isso não existia, portanto era menos um 

sítio de passagem. Aquele largo onde hoje é o centro de juventude e o centro 
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paroquial, só mesmo quem morava lá é que andava ali na rua. Havia muitas pessoas a 

atravessar a pé, mas de carro não, porque não tinha saída. E depois passou a ser um 

sítio de passagem. Entretanto, com a mudança de dois sentidos para um com ciclovia, 

as pessoas ficaram muito zangadas porque têm que dar a volta toda ao bairro para 

chegar a casa, mas por outro lado tirou metade do movimento. O movimento que há 

40 anos atrás era quase inexistente, há 30/20 anos atrás era imenso movimento e com 

a história de passar a ser só um sentido diminui outra vez imenso. Há coisas que 

melhoram outras que pioram, há um pouco de tudo. 

De que maneira é que o desenho do Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles se 

coordena com o bairro? 

T9: O desenho do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles faz parte do bairro. Não era este 

Bairro se não tivesse estas zonas verdes. Um sem o outro, nem os edifícios faziam 

sentido sem as zonas verdes nem as zonas verdes sem os edifícios. Eles 

complementam-se. São conjuntos e felizmente estão razoavelmente preservados. O 

pressuposto das zonas verdes era este, são bosquezinhos e assim continua, já há 

aqui umas intervenções que transformaram numas coisas mais ajardinadas. Não era 

esse o princípio, permitem outros usos que nos bosques não são tão fáceis. Assim se 

mantenha, porque é essencial nós estarmos aqui sentados e só vermos árvores, é 

muito bom. Acho que as duas coisas são intrínsecas. Fazem parte uma da outra 

mesmo.  
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Trabalhador 10 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T10: Sim, desde 1970. 

O que é que aconteceu depois do aparecimento das grandes superfícies? 

T10: Bom, se bem sei este bairro chamava-se o núcleo, o centro comercial de Nova 

Oeiras, porque todos os rés-do-chão eram lugares de comércio, ali era o estofador, 

aqui era uma “drogaria”, ali era um supermercado, depois a lavandaria, ali era uma 

boutique, ali era uma drogaria, ali era os correios, ali era o banco assim 

sucessivamente. Isto aqui era uma estalagem para o Benfica estagiar antes de 

grandes desafios. Isto foi albergue para os ditos retornados, são assim que são 

conhecidos e depois foi adquirido por uma associação ligado à paralisia cerebral. Aqui 

estão instalados 40 e tal utentes que são tetraplégicos e que enfim vivem aqui. 

Portanto isto começou por ser centro comercial de Nova Oeiras, hoje em dia já não é. 

Embora ainda permaneçam algumas lojas com comércio, ainda há uma mercearia, 

ainda há um sapateiro, ainda há, havia, um talho até há pouco tempo, que agora é um 

espaço de comer, uma lavandaria. Isto que era um supermercado agora é uma casa 

de fotografia e assim sucessivamente. As transformações foram muito grandes, não 

digo que tenha sido uma consequência direta da criação das grandes superfícies 

porque este espaço tem características tão próprias, tão únicas e tão qualificadas que 

bem se podiam manter. Eu, por exemplo, ocupei para meu atelier, o meu atelier era 5 

vezes superior a este, simplesmente era muito longe, e aqui estou muito perto de 

casa.  

Portanto, as coisas transformaram-se seguiram outras direções, esta casa de 

fotografia ocupa este espaço e ocupa ainda um espaço que há pouco tempo eram os 

correios de Nova Oeiras que se foram embora, que faz muita pena porque bem 

preciso era. Mas o que é certo é que a função originária se transformou um pouco. 

Onde é que vivia antes de vir viver para o bairro de Nova Oeiras? 

T10: Muito longe daqui, noutro continente. 

Porque é que decidiu vir viver para o bairro? 

T10: Eu devo dizer que fiz a minha primeira parte do curso no Porto, mas depois casei 

com uma pessoa de Lisboa, foi ela que alugou a casa que agora é nossa e não fazia 
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sentido ela interromper o curso dela para ir para o Porto para eu continuar uma vez 

que eu tinha estado parado 4 anos e então fui eu que mudei para cá. 

Vivo numa Banda, (por cima dos correios) 

Como se desloca para o seu trabalho? 

T10: Vou de carro, sou professor em Lisboa. 

Na sua opinião acha que mudaria alguma coisa no bairro? 

T10: Não, eu teria feito era uma intervenção, que está a ser feita agora, há mais 

tempo. Ou seja, há uma série de marquises e janelas que não obedeceram à tipologia 

inicial. Eu não sou nada contra a mudança, mas acho que é fundamental que se 

respeite uma traça inicial se ela for boa que é o caso concreto. Sem dúvida nenhuma. 

Agora, há um gabinete que se fechares uma varanda ou qualquer coisa… Isto deveria 

ter acontecido mais cedo para que se tivesse evitado alguns desastres. 

Para si o espaço verde é parte da vida do bairro? 

T10: É uma parte da vida do bairro. Fundamental, é uma parte fundamental da vida do 

bairro. A traça inicial deste verde é do professor Galvão Teles(?). Devo dizer que há 

uns anos houve algumas alterações, que penso que é inevitável que aconteça, 

algumas das intervenções não foram felizes, mas o verde mantém-se e eu acho que 

vai sempre a tempo de se fazer uma recuperação. Se for vontade e desejo de isso 

acontecer. 

Se trabalhasse e se vivesse no bairro acha que conseguiria viver única e 

exclusivamente do que o bairro lhe dá? 

T10: Não. Por exemplo a nível de materiais teria que me deslocar a outros sítios para 

as comprar e os conseguir. Não, acho que não é um bairro autossuficiente, mas que é 

uma maravilha cá viver, e que é absolutamente gratificante e saudável cá viver, já é 

muito bom. 

Desde que veio viver para cá até agora acha que se perdeu alguma coisa no 

bairro? 

T10: Perdeu-se e ganhou-se como é inevitável na vida, não é? 
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De que maneira é que o desenho do arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles se 

coordena com o bairro? 

T10: Acho que de uma forma absolutamente magnífica como é sua característica. 

Acho que era um trabalho bem feito, precisava de acertos. 
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Trabalhador 11 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

T11: Vivo aqui sim. 

Há quanto tempo vive no bairro? 

T11: Há 12 anos. 

Onde é que vivia antes de vir viver para o bairro? 

T11: No Estoril. 

Porque é que veio viver para o bairro? 

T11: Por trabalho, como fui nomeado pároco de Nova Oeiras. Os párocos têm 

residência na paróquia onde exercem a sua profissão. 

No seu dia a dia que espaços frequenta no bairro? 

T11: Neste caso, as áreas da igreja, igreja, centro social, centro paroquial, Palmeiras, 

e visito as casas dos paroquianos, pastelaria aqui perto, tínhamos um talho que fechou 

também ia lá. Também havia os correios, o centro Nuno Belmar da Costa sim, muito. 

Agora não por causa do covid mas ia lá com alguma frequência. O centro de saúde 

graças a deus não preciso, lares de terceira idade aqui à volta. 

Como é que se costuma deslocar para ir trabalhar? 

T11: Eu vivo e trabalho em Nova Oeiras, portanto a pé. Para ir a outros sítios vou 

obviamente de carro. 

Tem algum familiar que tenha frequentado alguma das escolas do bairro de 

Nova Oeiras? 

T11: Não, que eu saiba não. 

Na sua opinião o que acha que seria bom mudar no bairro? 

T11: Para mudar há sempre, quanto mais não seja para melhorar. Aqui até 

precisamos de mudar, um piso novo talvez, a ciclovia reforçar que está um bocadinho 

descuidada. E depois uma igreja nova. 
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Seria claramente aqui a estrada, a ciclovia. 

Sente que para si o espaço verde é parte da vida do bairro? 

T11: Sem dúvida, graças a Deus somos uns privilegiados. 

Vivendo e trabalhando no bairro de Nova Oeiras acha que consegue viver 

sem depender do espaço exterior? 

T11: No meu caso não. Tenho também esse privilégio. À partida não seria preciso. 

Desde que veio viver para o bairro até hoje acha que se perdeu ou ganhou 

alguma coisa? 

T11: Ganhar ganhamos com certeza. A parte dos jardins acho que está bastante bem 

cuidada. 

A ciclovia é que acho que precisava ali (…) investir nos espaços pedonais. 

De que maneira é que o desenho do Gonçalo Ribeiro Telles se coordena com 

o bairro? 

T11: Eu não sou especialista em arquitetura, mas acho que se sente muito 

beneficiado o equilibrar das coisas. Aqui faz um belo jogo entre o espaço urbano, os 

edifícios altos, mas que mantêm bastante distância, portanto alguma privacidade, ao 

mesmo tempo bem enquadrados com espaços verdes, com zonas de lazer e até com 

áreas de serviço que agora talvez um bocadinho mais prejudicadas com esta cultura 

também dos centros comerciais, dos shoppings. Isto não é um problema de Nova 

Oeiras, é um problema global. Obviamente ressentimo-nos disso, mas consegue-se 

uma boa conjugação com a área de lazer. Pensando em desporto, como o ténis, ou 

até aqui com o centro de juventude nomeadamente o ringue de skate, lazer e espaços 

verdes, e área de serviços que é um bocadinho mais reduzida, mas que até talvez 

fosse possível repensar de maneira a dinamizar o comércio local e também o 

artesanato, produtos mais nossos. O espaço de habitação, onde dormem onde vivem, 

acho que sim.  
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Morador 3 

Vive no bairro de Nova Oeiras? 

M3: Vivo sim senhor. 

Em que ano foi viver para o bairro de Nova Oeiras? 

M3: 1981. 

O que sentiu que mudou no bairro depois do aparecimento das grandes 

superfícies? 

M3: Depois do aparecimento das grandes superfícies todo aquele comércio do átrio 

central foi afetado. Tinha ali um supermercado que já era dos finais dos anos 60 e que 

acabou por fechar, agora é uma loja de artes gráficas, que está sempre fechada ao 

público, e há mais duas ou três lojas que se terceirizaram, havia um talho que já não 

existe, havia um sapateiro que também praticamente já não existe, havia uma outra 

mercearia que já não existe, havia uma padaria, tudo isso desapareceu. Hoje tem 

ainda um pequeno lugar de mercearia, tem uma lavandaria tem um cafezito, e os 

colégios.  

Vive numa banda (…)? 

M3: Numa moradia. 

Onde vivia antes de vir viver para o bairro? 

M3: Em Carcavelos, no Alto dos Lombos. 

Porque é que veio viver para o bairro de Nova Oeiras? 

M3: Porque apareceu oportunidade, a casa para onde eu fui era bem melhor que o 

andar em que eu vivia. Por outro lado, eu já conhecia o bairro, tinha familiares a viver 

no bairro desde os anos 60. Na própria alameda onde eu vivo, tinha ali um tio. Desde 

os meus 5, 6 anos que eu conheço Nova Oeiras. 

No seu dia a dia frequenta que espaços no bairro? 

M3: De Nova Oeiras, no dia a dia, nenhum. Venho de manhã para o escritório e 

quando volto já é de noite e já não tenho nada. 

Como se costuma deslocar para vir trabalhar? 
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M3: De carro. 

Frequentou alguma das escolas? 

M3: Não. Tenho uma neta que foi para a escola Conde de Oeiras e outra no externato. 

Na sua opinião acha que mudaria alguma coisa no bairro? 

M3: Claro que sim, a associação de moradores tem tido projetos. Agora neste ano  de 

2020, com o celebrado covid 19, as coisas estão um pouco em banho maria. O próprio 

relacionamento com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal tem estado menos 

atento, e durante muito meses a direção da Associação não se reuniu, porque as 

reuniões com mais de não sei quantas pessoas. Agora recomeçaram, mas deixaram 

de ser semanais e passaram a ser quinzenais, sendo que a última da semana não se 

fez por outros motivos. 

Agora a própria associação tem vindo junto da Câmara e da Junta de Freguesia a 

propor melhorias e alterações do bairro. Aliás uma das questões pendentes é a 

circulação e a mobilidade da própria alameda. Também a ciclovia, tirar a ciclovia da 

zona onde está (…). 

Para si o espaço verde é parte da vida do bairro? 

M3: É. É. 

Se vivesse e trabalhasse no bairro acha que seria possível viver 

exclusivamente do bairro? 

M3: Não. 

Desde que se lembra até hoje o que é que acha que se perdeu ao longo dos 

anos? 

M3: A diminuição dos espaços terciários, lojas, etc., faz com que se verifique um 

afastamento maior entre moradores, porque as pessoas não se encontram em lado 

nenhum. As pessoas encontravam-se ali diariamente. Não há espaços de convívio, 

portanto perdeu-se esta convivialidade, este sentido de bairro. 

A associação até ao ano passado promoveu as chamadas feiras de rua. E nas feiras 

de rua as pessoas encontravam-se ali. A associação era mais o promover a 

convivialidade do bairro. Por causa do covid isto perdeu-se um bocadinho.  
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De que maneira é que o desenho…? 

M3: Não percebo a sua pergunta o Gonçalo Ribeiro Telles era um arquiteto paisagista, 

o desenho do bairro não era dele. O desenho do bairro não é dele (…). 
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 ANEXO A 
Plano de Urbanização do Núcleo Residencial de Nova Oeiras, Zona Norte6 

 
  

 
6 Espólio Luís Cristino da Silva, Fundação Calouste Gulbenkian 
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Ilustração 66 - Estudo Elaborado em 1961. Zona norte. 

Ilustração 65 - Novo Estudo Projetado em 1968. Zona norte. 
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Ilustração 67 - Perspetiva (em cima) e planta (em baixo) e uma das variantes da zona norte. Zona norte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO B 
Arborização no bairro residencial de Nova Oeiras7 

 

 
7 Espólio Luís Cristino da Silva, Fundação Calouste Gulbenkian 
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Ilustração 68 - Arborização de arruamentos (perfis e pormenores de plantação). 
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 ANEXO C 
Plano de Localização do Bairro Residencial de Nova Oeiras8 

 

  

 
8 Espólio Luís Cristino da Silva, Fundação Calouste Gulbenkian 
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Ilustração 69 - Plano de Localização do Núcleo Residencial da Sociedade Nova Oeiras Lda em construção na Quinta Grande em Oeiras. 
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Quinta Grande em Oeiras – Plantas de Divisão de Lotes9 

 

  

 
9 Espólio Luís Cristino da Silva, Fundação Calouste Gulbenkian 
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Ilustração 71 - Planta de divisão de lotes. 

Ilustração 70 - Planta de divisão de lotes. 
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Ilustração 72 - Planta de divisão de lotes. Plano definitivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de Localização do Núcleo Residencial de Nova Oeiras10 

 

  

 
10 Espólio Luís Cristino da Silva, Fundação Calouste Gulbenkian 

 ANEXO E 
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Ilustração 74 - Plano de localização A. 

Ilustração 73 - Plano de localização B. 
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Ilustração 75 - Plano de localização C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspetiva do núcleo residencial de Nova Oeiras11 

  

 
11 Espólio Luís Cristino da Silva, Fundação Calouste Gulbenkian 

 ANEXO F 
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Ilustração 77 - Núcleo residencial de Nova Oeiras. 1968. 

  

Ilustração 76 - Anteprojeto da zona norte (A) e esboço do bloco F. 
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Estudo da Urbanização12 

 

  

 
12 Espólio Luís Cristino da Silva, Fundação Calouste Gulbenkian 

 ANEXO G 



 

 

 



O espaço público do Bairro Residencial de Nova Oeiras e a sua envolvente: Luís Cristino da Silva 

Filipe Miguéns Louro da Rocha Borges  225 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 78 - Estudo da urbanização da zona de Nova Oeiras e da Quinta dos Lombos. 
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Estudo de arborização no Bairro Residencial de Nova Oeiras13 

 

  

 
13 Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps.  

 ANEXO H 
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Ilustração 79 - Arborização entre a Banda A e Banda B. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 80 - Arborização entre a Banda B e a Banda C. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 81 - Arborização no quartel dos bombeiros. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 82 - Arborização na Torre E. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 83 - Arborização da Torre F. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 84 - Arborização da zona da igreja. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 85 - Arborização à volta da Torre H. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 86 - Arborização entre a Torre H e a Torre I. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 87 - Arborização entre a Torre I e a Banda A. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 88 - Arborização das traseiras do centro comercial. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021) 
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Ilustração 89 - Arborização do centro comercial. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 90 - Arborizção no CETO. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021). 
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Ilustração 91 - Arborização da Alameda Conde de Oeiras. (Trabalho desenvolvido a partir de imagens do Google Maps, 2021) 
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