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RESUMO
O conceito de cidade linear resulta de um modelo de cidade imaginado pelo
urbanista Artur Soria y Mata, no final do século XIX, construído, posteriormente,
como um bairro experimental na periferia de Madrid. Para o urbanista, a “forma
ideal” passaria por estruturar a cidade em linha, permitindo distinguir as dinâmicas
urbanas de forma mais coerente, evitando grandes deslocações. A característica
principal desta “urbanidade linear” consiste no desenvolvimento ao longo de um
dos eixos, elementos estruturais importantes, a partir do qual se distribuem, por
capilaridade, outras vias secundárias.   Surgiram também outros modelos, mais     
espontâneos, ligados à lenta transformação de antigos caminhos rurais à condição
de estradas, e depois de eixos nacionais e inter-regionais, como ocorrem em muitas regiões portuguesas.
A cidade de Oliveira do Bairro é um exemplo do modelo de cidade                              
linear, a qual se desenvolveu, ao longo do tempo, no prolongamento da Estrada                      
Nacional 235 (o objeto de estudo da presente dissertação), com tendência a expandir-se de modo mais difuso pelas áreas circundantes. Recentemente, este eixo
foi reabilitado e transformado numa “Alameda”, continuando a privilegiar o estacionamento automóvel e sem a presença de arborização que caracteriza a ideia de
“Alameda”.
O projeto aqui apresentado será dividido em três partes: a intervenção     
urbana à escala territorial, a reabilitação do eixo estruturante da cidade de                    
Oliveira do Bairro (a EN 235) e a proposta de vários edifícios habitacionais. A proposta de intervenção basear-se-á em retirar o estacionamento do eixo principal e
coloca-lo em plataformas subterrâneas dos edifícios propostos. Assim, será   possível desafogar a “Alameda” central e melhorar as condições de acesso pedonal ao    
longo deste eixo, e deste com as vias paralelas, a cotas distintas, criando uma nova
estrutura de “malha urbana” que complementará o atual desenvolvimento linear
da EN 235. Deste modo, passaremos de uma “cidade linear de festo” para uma
“cidade-malha”.

keywords: linear city; diffuse city; reurbanization; avenue; national road;
housing

ABSTRACT
The concept of linear city results from a city model imagined by the
urbanist Artur Soria y Mata, at the end of the 19th century, later constructed as an experimental neighborhood on the outskirts of Madrid. For the urban
planner, the “ideal way” would be to structure the city in line, allowing a more                               
coherent urban dynamics to be distinguished, avoiding large displacements. The
main characteristic of this linear urbanity consists in the development along one
of the axes, important structural elements, from which are distributed by capillarity, other secondary roads. Other, more spontaneous models have also emerged,
linked to the slow transformation of old rural roads into roads, and then to national
and interregional axes, as they do in many Portuguese regions.
The city of Oliveira do Bairro is an example of the linear city model, which
has developed, over time, in the extension of National Highway 235 (the object of
study of this dissertation), with a tendency to expand into the surrounding areas.
Recently, this axis was rehabilitated and transformed into an “Alameda”, continuing
to privilege car parking and without the presence of afforestation that characterizes the idea of “Alameda”.
The project presented here will be divided into three parts: urban                          
intervention at the territorial scale, rehabilitation of the structuring axis of the city
of Oliveira do Bairro (the EN 235) and the proposal of several housing buildings.
The intervention proposal will be based on removing the parking from the main
axle and placing it in underground platforms of the proposed buildings. Thus, it
will be possible to clear the central “Alameda” and improve the pedestrian access
conditions along this axis, and from this with the parallel roads, to different levels,
creating a new “urban mesh” structure that will complement the current linear
development of EN 235. In this way, we will move from a “linear city of festo” to a
“city-mesh”.

LISTA DE ABREVIATURAS
CMOB – Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
EN – Estrada Nacional
EM - Estrada Municipal
INE – Instituto Nacional de Estatística
PDM – Plano Diretor Municipal
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INTRODUÇÃO
A dissertação que aqui se apresenta é a resposta ao desafio lançado pela
“Associação Mentes Convergentes”, localizada no concelho de Oliveira do Bairro,
aos alunos da disciplina de “Atelier de Projeto II”, do primeiro semestre do 5º ano
do Mestrado Integrado em Arquitetura.
O projeto intitulado “Oliveira em Mente: desenhar nas entrelinhas da                
cidade”, teve como objetivo levar os alunos a refletirem sobre o território de                
Oliveira do Bairro e a relação que este estabelece com os concelhos limítrofes.
Neste sentido, pretendeu-se congregar várias propostas de intervenção que visassem colmatar a dispersão que o caracteriza, em virtude de se ter                        
desenvolvido ao longo das vias principais, particularmente da Estrada Nacional
235, assinalando-se como o nosso objeto de estudo. No primeiro semestre delineou-se uma estratégia urbana que permitisse conferir coesão urbana à dispersão
territorial. Tratou-se de uma estratégia pensada em turma, da qual resultou uma
maquete, à escala 1/2000, que retrata as propostas dos vários grupos das diferentes infraestruturas que constituem a cidade, como a Autoestrada A1, a Estação
Férrea, os Rios Cértima e Levira e a EN 235.
O trabalho desenvolvido iniciou-se na disciplina de Atelier de Projeto II e
dividiu-se em duas partes: uma desenvolvida em grupo, de modo a pensar numa
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03 | Apresentação dos trabalhos e Debate Público

estratégia global para o concelho de Oliveira do Bairro e outra desenvolvida                
individualmente, onde se detalha uma determinada área do objeto de estudo.
É importante realçar as visitas efetuadas ao lugar, as quais se revelaram
fundamentais para identificar os problemas bem como a importância da interação
com a população residente, possíveis em dois eventos promovidos pela Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro, a qual prestou apoio à realização da grande maquete. O primeiro evento foi realizado em Março de 2017 e consistiu na apresentação do trabalho realizado em grupo e em turma, através de painéis individuais e
da maquete elaborados na turma. O segundo evento ocorreu um mês depois, em
Abril de 2017, e consistiu num debate público com a comunidade de Oliveira do
Bairro, onde cada aluno da disciplina de Laboratório de Projeto apresentou a estratégia urbana utilizada pelo respetivo grupo. No final da apresentação foi aberto
debate onde o público pôde interagir e colocar questões.
O tema aqui aprofundado vem na sequência do desenvolvimento do trabalho de grupo no primeiro semestre. É de realçar que os trabalhos desenvolvidos na
disciplina de Atelier de Projeto II e de Seminário de Investigação estiveram diretamente relacionados, e foi continuado, individualmente, na disciplina de Laboratório
de Projeto, no segundo semestre. Na primeira disciplina, o trabalho experimentou
uma componente essencialmente prática, onde se definiram as estratégias para o
concelho. Paralelamente, em Seminário de Investigação, procuraram-se as bases
teóricas para fundamentar as estratégias utilizadas no trabalho prático de Projeto,
relacionando-as com o objeto de estudo.
É, portanto, neste contexto, que a presente dissertação tem como título
“Cidades lineares e difusas. Aplicação a uma “cidade de festo”: Oliveira do Bairro”.
O conceito de cidade linear, abordado no decorrer do trabalho e com
o qual se relaciona o nosso objeto de estudo, resulta de um modelo de cidade
imaginado pelo urbanista Artur Soria y Mata, no final do século XIX e construído,                          
posteriormente, como um bairro experimental na periferia de Madrid, em Espanha, na tentativa de disciplinar a dispersão territorial.
A cidade de Oliveira do Bairro, foi-se desenvolvendo ao longo dos anos,
estendendo-se no prolongamento da Estrada Nacional 235, com tendência a               
expandir-se de modo mais difuso pelas áreas circundantes. Esta não apresenta os
problemas que ocorrem nas grandes cidades, como a densidade populacional, evidenciando outros fatores, quer pela envolvente rural, quer pela dispersão urbana,
que tiveram grande influência na proposta global apresentada para o concelho.
Assim, as principais vias de acesso e circulação rodoviário assumiram-se como os
“eixos estruturantes” do território deixando muitos vazios entre eles. O resultado é
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um território disperso e desconexo. Esses vazios são constituídos, essencialmente,
por campos agrícolas, arrozais, floresta e outros espaços verdes. O nosso objetivo passa pela integração destas áreas rurais e naturais na dinâmica urbana da                
população.
Recentemente, houve a tentativa de transformar a Estrada Nacional 235,
na extensão da cidade, numa “Alameda”, apesar de isso verificamos que mesmo
tendo sido reabilitada continua sem se perceber que estamos perante uma artéria
da cidade. Esta continua despida de arborização privilegiando o estacionamento
automóvel (que ocupa grande parte da avenida) quebrando o compromisso entre
a rua e o edificado. Assim, um dos enfoques do trabalho prático passa por retirar
o estacionamento automóvel da via principal, encontrar uma solução viável para
este e reforçar o conceito de “Alameda” estabelecendo a relação entre a rua e o
edificado. A nível teórico, o objetivo passa por aprofundar o conceito de cidade
linear, em virtude de este estar fortemente associado ao nosso trabalho, promovendo um novo modelo “reticular” que o integre.
A presente dissertação está estruturada em 4 capítulos. O primeiro está
relacionado com os conceitos já referidos (cidade linear). O segundo apresentará
os casos de estudo analisados, onde procurámos selecionar aqueles que abordassem as mesmas temáticas evidenciadas pela estruturação da cidade de Oliveira
do Bairro. O terceiro capítulo, onde se inicia a componente prática da dissertação, contextualiza o objeto de estudo onde analisamos as diferentes dinâmicas e           
infraestruturas urbanas do concelho: a demografia, o contexto socioeconómico, as
funções dominantes por edifício, a estrutura viária, a tipologia dos espaços livres
e a análise do Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro. No último capítulo,
apresentamos o Projeto que desenvolvemos, desde a proposta de intervenção do
grupo à individual, onde o detalhamos: as portas urbanas da cidade, a reestruturação da Alameda e os conjuntos habitacionais. Por fim, concluímos com algumas
considerações que julgamos importantes.
Sendo esta uma dissertação prática, a proposta de intervenção foi sintetizada em quatro painéis de apresentação em formato A0 e diferentes escalas. Estes
poderão ser consultados no final. O primeiro painel apresenta a proposta desenvolvida pela turma e o segundo a de grupo. No terceiro painel apresenta-se uma
parcela do objeto de estudo individual e, por fim, o último que se centra na apresentação de um dos conjuntos habitacionais propostos. Estes painéis são acompanhados por uma maquete em formato A0, com o sector que desenvolvemos
individualmente à escala 1/500 e que corresponde à área apresentada no terceiro
painel.
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1 | CIDADE LINEAR
O conceito de cidade linear, conforme já apresentado, resulta de um            
modelo de cidade imaginado pelo urbanista Artur Soria y Mata, no final do século XIX, construído, posteriormente, como um bairro experimental na periferia de
Madrid. O urbanista confronta-se com um problema que residia no congestionamento dos grandes centros e do tráfego urbano. Ao identificar o problema, para
ele, a “forma ideal” passaria por estruturar a cidade em linha permitindo distinguir
as dinâmicas urbanas de forma mais coerente evitando grandes deslocações. A
ideia era que a cidade se desenvolvesse ao longo de um eixo funcionando como a
artéria estruturante principal e que seria percorrido por meio de transporte ferroviário. O crescimento da cidade seria necessariamente limitado não sendo clara a
hierarquização dos espaços. Os serviços públicos misturavam-se com a habitação e
equipamentos… O urbanista defendia que esta era a “configuração de cidade mais
racional: a linha reta.”
Surgiram também outros modelos, mais espontâneos, ligados à lenta transformação de antigos caminhos rurais à condição de estradas, e depois de eixos
nacionais e inter-regionais, como ocorrem em muitas regiões portuguesas.

9
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A característica principal do que designamos por “urbanidade linear” está
no desenvolvimento ao longo de um desses eixos, elementos estruturais importantes, a partir do qual se distribuem, por capilaridade, outras vias secundárias. Este
conceito de cidade linear começou a ser abordado no modernismo, no final de
1920 e início de 1930, por alguns urbanistas.
O Plano Piloto da Cidade de Brasília (1957), do arquiteto Lúcio Costa, pode
ser considerado um exemplo de uma cidade linear, vencedor de um concurso para
o projeto urbanístico da cidade. O Projeto consistia num Eixo Rodoviário, ao longo
do qual se estendia a habitação, espaço público, equipamentos, serviços e lazer,
que ligava Norte a Sul. Num “Eixo Monumental” no sentido Este-Oeste, situava a
“Esplanada dos Ministérios”, a “Praça dos Três Poderes”, a rodoviária, os Ministérios, os edifícios de hotelaria, entre outros.
Em Portugal, diversas investigações têm sido conduzidas em torno da          
expansão urbana linear e difusa, tal como a de autores, Nuno Portas, Álvaro              
Domingues e João Cabral, condensada no livro “Políticas Urbanas II”.
“O termo cidade tornou-se polissémico, denotando diferentes lugares
e aglomerações de vida e forma urbanas. (…) Ora, as grandes áreas emergentes          
somam, em geral, diferentes tipos (e épocas) de urbanização e espaçamentos. E
são sobretudo estes últimos - os espaços de dimensão muito variada que separam
e ligam as áreas edificadas - que mais importa repensar, nas suas vertentes ecológica, paisagística e de comunicação”. (Cabral, Domingues e Portas, 2011, p. 11)
Independentemente da dimensão do território que estamos a abordar,        
“repetem-se sempre os mesmos traços estruturais e o mesmo processo de percolação da construção ao longo da rede de vias como uma migração de fluidos:
•
a descontinuidade e a fragmentação dominam sobre a continuidade;
•
a irregularidade sobrepõe-se à regularidade; a heterogeneidade, à homogeneidade;
•
as escalas e usos do edificado misturam-se em diferentes composições;
•
os processos de transformação repetem essas diversidades e irregularidades;
•
alargam-se os isotropismos territoriais (semelhança de qualidades locativas) a quase todo o território irrigado por uma rede capilar densa e minimamente
infraestruturada e que se vai ligando a um número superior de nós da rede arterial
em diferentes pontos do território (veja-se o padrão locativo das zonas industriais,
por exemplo), como uma certa indiferença locativa (caso da habitação por exemplo);
•
contrariamente à noção territorialmente confinada da cidade, o urbano
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extensivo é um exterior sem limites percetíveis, uma nebulosa territorial, um magma mais ou menos contínuo de edificações que se relacionam com uma rede dendrítica de vias cujas ramificações se apresentam desigualmente hierarquizadas, conectando-se ora por traçados finos e sinusoidais de estradas e caminhos, ora por
ligações a vias autoestradais, variantes e acessos a nós.” (Cabral et al, 2011, p. 59)
O nosso país começou a ser infraestruturado por autoestradas e vias rápidas, sobretudo a partir da adesão à Comunidade Europeia em 1986. Até então, a
maioria das infraestruturas necessárias para uma cidade eram suportadas pelas
estradas nacionais e regionais, muitos deles de apoio à vida rural.
É nesta perspetiva de urbanização linear que encontramos tudo o que       
envolve uma cidade, desde habitação, serviços, equipamentos públicos, indústria…
Uma diversidade que encontramos ao longo da “Rua da Estrada, que é como um
centro em linha, uma corda onde tudo se pendura; uma estrada-mercado” (Domingues, 2009). Segundo este autor, o problema reside numa certa desorganização,
nomeadamente no espaço entre a rua e os edifícios: o passeio ou a sua ausência,
os estacionamentos, a ciclovia, as rampas de acesso aos edifícios, entre outros.
Encontra-se tudo à mistura, num “conflito permanente”, sem regra, na ausência
de hierarquização de espaços. A vulgarização do automóvel veio garantir a fluidez
dessa urbanidade linear, onde tudo se mistura.
Algumas cidades acabaram por se desenvolver junto das vias principais,
por onde se estendem. É o caso do nosso objeto de estudo, a cidade de Oliveira
do Bairro, situada no distrito de Aveiro, pertencente à Região Centro do território
português, que se estende desenvolvendo-se junto do seu eixo principal, a Estrada
Nacional 235. Ao analisarmos uma imagem aérea do concelho, constatamos um
território difuso, em que o edificado se “agarra” às vias principais, principalmente
junto à EN 235, expondo muitos e grandes espaços vazios entre as áreas edificadas.
Desta forma, é importante a reabilitação do espaço público e a edificação dos tecidos urbanos mais consolidados (Portas, 2012), de modo a unificar o território já
construído.
O contexto atual de Oliveira do Bairro pode ser encarado como um caso
particular de uma prática comum no território português. O “urbano extensivo, descontínuo e fragmentado”, consiste na “territorialização da sociedade. (...)        
mobiliza espaços cada vez mais extensos e intensamente percorridos”. (Domingues, 2008) Conforme enunciado podemos observá-lo em grande parte no nosso
território e será vantajoso olhá-lo como uma mais valia, tirando partido dele, e não
como um problema. O problema do território difuso não será a falta de espaços
públicos, mas sim não conseguirmos identificar as suas possíveis vantagens poten-
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07   |   Puzzle – Inserção de novas lógicas – sucessão de peças que não encaixam, imagem de Nuno Travasso

08 | Processo de Urbanização pela adição de fragmentos:
operações autónomas penduradas na rede viária, imagem de
Nuno Travasso
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09   |   Falta de Continuidade das malhas resultante da implantação das novas operações urbanísticas, imagem de Nuno Travasso

ciando-as no sentido de criar relação urbana com o território já urbanizado.
No livro “Políticas Urbanas II”, os autores citados comparam o território a
um “puzzle”, cujo objetivo é articular, conectar e coser as diferentes peças desse
jogo. É necessário superar esse território fragmentado, através do ordenamento e
da construção. Cada nova construção não deve ser planeada em vão. Deve ser uma
mais valia para a zona onde é implantada e deverá adaptar-se à envolvente.  
Atualmente, o modelo de cidade estruturado por uma malha urbana contínua e única já não responde às novas exigências e hábitos da mobilidade. É necessário estruturar essa cidade, desenvolvida apenas ao longo de uma linha, numa cidade com uma retícula, integrando todos os elementos na malha, cosendo, a todos
os níveis, os quarteirões incompletos: “malhando o território”, como gosta de dizer
Nuno Portas. É importante ligar todos os pontos dessa retícula. Assim, essa nova
estrutura urbana deve ser constituída por inúmeros percursos que liguem os diferentes pontos da cidade, com vários formas de os percorrer, como de automóvel,
de bicicleta ou até mesmo a pé. Mas não se trata apenas de uma simples ligação, é
também necessário integrar o espaço público e as construções existentes. Integrar
pensando na acessibilidade, na escala, na proporção e na funcionalidade.
Para além disto, é necessário interligar a escala regional e a malha urbana
através de “estruturas de escala intermédia”. Assim, não só se estabelece a ligação entre as duas escalas, como as torna parte fundamental do ordenamento do
território. Estão incluídos neste grupo as ciclovias, os espaços públicos, os parques
verdes, entre outras infraestruturas que promovam a reurbanização do território
construído e que consigam estabelecer uma ligação à malha urbana.
As novas operações urbanísticas apenas deverão ser consideradas se vierem acrescentar valor ao território, não basta apenas integrá-las na estrutura existente. Estas operações, geradoras de espaço público, não podem ser fechadas, deverão como que prolongar o espaço público existente, articulando-se com este, de
modo a estende-lo até elas e a complementar a malha existente. É determinante a
relação que cada nova intervenção estabelece com a envolvente, especificamente
com os percursos existentes, quer sejam automobilísticos, pedestres ou cicláveis,
com os espaços verdes, quer com infraestruturas que requeiram maior atenção, e,
ainda, com as transições do intervencionado para o existente.
Portanto, é importante pensar sobre como os edifícios podem contribuir
para o enriquecimento e ordenamento do espaço onde são implantados. É importante a adequação da sua escala, o modo como se relacionam com a envolvente,
quer urbana, rural ou natural, como são construídos, isolados, geminados, em banda, como parte de um loteamento, e sobretudo que representem um contributo,
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10 | Possibilidade de densificação do urbano difuso, imagem
de Nuno Travasso.
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11 | Continuidade entre as malhas, imagem de Nuno Travasso

uma mais valia para o ordenamento do território.
É também essencial repensar o espaço vazio que se estende ligando o edificado, de modo a conferir-lhe novos atributos, uma identidade, que passe a ser
parte da solução e deixe de funcionar como parte do problema.
Ao intervir na cidade é fundamental observar e identificar as características
do sítio. Cada caso apresenta-se de forma singular exigindo cuidada avaliação dentro dos pressupostos já relatados. A cidade não o será sem que seja considerada a
população e o seu quotidiano. A reurbanização deverá considerar, também, atratividade às populações.
A difusão e dispersão do território do concelho de Oliveira do Bairro revelam-se evidentes, sendo que a expansão da cidade atualmente estendida ao longo
da EN 235, se verifica para as encostas, mas de modo igualmente difuso, acentuando a dispersão. Pode-se afirmar que a cidade se encontra numa linha de festo, em
que a EN 235 se encontra na cota mais alta.
Tal como acontece em todo o concelho, a cidade caracteriza-se pela presença e interposição de muitos espaços vazios e as suas infraestruturas encontram-se “penduradas” nessa linha de festo e nas vias, tornando Oliveira do Bairro numa
cidade fragmentada. É necessário solucionar este problema, articulando os vários
espaços de modo a que esta assuma uma retícula mais consolidada.

17

12   |   A vila de Montemor-o-Velho, Portugal
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13   |   Vista aérea da cidade de Alcoy, Espanha.

2 | CASOS DE ESTUDO
Com os objetivos definidos para a proposta de intervenção em Oliveira do
Bairro, foi necessário relacionar este projeto com outros já realizados, que abordassem as temáticas que procurámos integrar na proposta. Assim sendo, procuraram-se casos de estudo em que era determinante interligar as várias cotas, de
modo a estabelecer uma “malha urbana” coesa, e outros exemplos em que as temáticas fossem o estacionamento subterrâneo e espaço público (aspetos a considerar nesta proposta).
Neste capítulo analisámos três exemplos, um dos quais sobre Montemor-o-Velho, onde procurámos perceber como é que o arquiteto resolve o problema
da diferença e ligação da cota baixa da vila à cota alta do Castelo. Os outros dois
localizam-se em Espanha, especificamente na cidade de Alcoy. Um destes aborda
a mesma temática que o caso de Montemor-o-Velho e o outro tenta aproveitar
essa diferença de cotas para implantar o estacionamento. A importância da análise
destes casos reside na possibilidade de observação da abordagem, pelos diferentes
arquitetos, a problemas idênticos em circunstâncias diferentes.
Para a análise ser mais abrangente, foram selecionados um caso de estudo
português e dois internacionais.
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15   |   Vista aérea da Vila

14   |   Plantas e Cortes do “Percurso Pedonal Assistido” (2013), do
arquiteto Miguel Figueira
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16 | Um dos lances de escadas rolantes do Percurso

2.1 | “PERCURSO PEDONAL ASSISTIDO” 1
MONTEMOR-O-VELHO
O Percurso Pedonal Assistido localiza-se em Montemor-o-Velho e é uma intervenção urbanística do Município, inaugurada em 2013, projetada pelo arquiteto
municipal Miguel Figueira.
Neste projeto, o interesse recai sobretudo no modo como o arquiteto relaciona a cota baixa com a cota alta, uma vez que na cidade de Oliveira do Bairro estamos perante uma “cidade de festo”, onde também é preciso interligar as diversas
cotas para estabelecer uma desejada “malha urbana” em encosta.
O projeto aqui analisado, em Montemor-o-Velho, pretende ligar a cota baixa da vila, perto da Praça dos Paços do Concelho e onde se localiza o centro, à cota
alta do Promontório, por onde passava o caminho de Ronda do Castelo. O Castelo
tem grande importância para a vila e é uma estrutura fundamental para atração
turística e promoção da vila.
Esta intervenção consiste em três lanços de escadas rolantes que vencem
um desnível de cerca de 30 metros, acompanhadas por escadarias de pedra com
vários patamares que dão acesso a ruas e edifícios existentes. Assim, é possível a
articulação da infraestrutura mecânica com o edificado envolvente, gerando uma
nova malha.
Ao longo do percurso em subida vão surgindo vários pontos de observação
da vila que nos permitem perceber a importância do Castelo, sobranceiro à vila, e
a sua relação com o centro.
Este projeto veio valorizar as construções que se instalaram ao longo da
encosta e que dependem da qualidade do acesso. Com esta ligação, a viabilidade
da habitação ou de outra qualquer construção está garantida pela facilidade dos
acessos.
Podemos concluir que não se trata apenas de uma simples intervenção de
ligação ao Castelo, mas sobretudo da interação e integração na encosta degradada.

1. A informação sobre este caso de estudo foi consultada no site do Arquiteto Miguel Figueira (http://cargocollective.com/miguelfigueira/filter/PERCURSO-PEDONAL-ASSISTIDO, no dia 10 de Janeiro de 2018)
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18   |   Espaço exterior do Bairro de La Sang, em Alcoy.

17    |    Planta do Bairro de La Sang (1988-2001), em Alcoy, do               
arquiteto Manuel de Solà-Morales

19   |   Vista aérea do Bairro de La Sang, em Alcoy.
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20   |   Conjuntos Habitacionais que constituem o Bairro de La
Sang.

a

2.2 | ALCOY
A cidade de Alcoy localiza-se na região de Valência, em Espanha e tem cerca
de 70.000 habitantes.
Esta cidade histórica sofreu um conjunto de reabilitações nos últimos anos,
que envolveram vários arquitetos, no intuito de abordarem e solucionarem diferentes problemáticas. Assim sendo, de vários projetos realizados nesta cidade, elegemos dois de reabilitação: o bairro de La Sang, de Manuel Solà-Morales e Buida
Oli, de Francesco Venezia.
É possível estabelecer uma relação entre estes projetos e o projeto desenvolvido em Oliveira do Bairro. Portanto, procurámos perceber como é que estes
arquitetos propõem as ligações das várias cotas e principalmente como redesenham esses tecidos urbanos, entre desenvolvimentos lineares e desenvolvimentos
reticulares. O projeto de Francesco Venezia aborda ainda as temáticas do espaço
público, do estacionamento e como é que essa relação pode ser estabelecida.
2.2.1 | LA SANG (1988-2001) 2
O projeto de reabilitação do bairro de La Sang foi executado pelo arquiteto
Manuel de Solà-Morales e tem aproximadamente 15.000 m2.
A ideia central deste projeto foi introduzir no centro da cidade histórica uma organização moderna de habitação, com parques de estacionamento e                        
espaços públicos. A estrutura viária é reorganizada e modificada, gerando transversalidades ao desenvolvimento periférico e linear do quarteirão. Ou seja, criando
uma nova malha urbana no complexo habitacional que não só integra os edifícios
existentes como as novas construções.
O projeto de La Sang renova o antigo bairro, estabelecendo a ligação entre
os edifícios que se encontram a várias cotas, através de novos escadórios, patamares e rampas. Estes conjuntos de habitação estabelecem uma conexão direta com
a cidade, através dos novos espaços abertos, que integram as ruas antigas e ainda a
possibilidade de estacionamento em plataformas semienterradas, à meia encosta.
O arquiteto tentou relacionar a lógica construtiva com a realidade histórica. Conjuga-se aqui a importância de recuperar o espaço público para as pessoas, através da
construção de edifícios baixos, compactos e relacionados com áreas coletivas

2. A informação sobre este caso de estudo foi consultada no livro: Pol, Francisco (Ed.) (1989) La Ciudad como
Proyecto. Espanha: UIMP, MOPU e Generalitat Valenciana, p. 156.
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22   |   Perfil do Bairro de Buida Oli (1988-1989), em Alcoy, do
arquiteto Francesco Venezia

21   |   Planta do Bairro de Buida Oli (1988-1989), em Alcoy, do
arquiteto Francesco Venezia

23   |   Perfil do Bairro de Buida Oli (1988-1989), em Alcoy, do
arquiteto Francesco Venezia

24   |   Maquete do Bairro de Buida Oli (1988-1989), em Alcoy, do
arquiteto Francesco Venezia

25   |   Maquete do Bairro de Buida Oli (1988-1989), em Alcoy, do
arquiteto Francesco Venezia
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semienterradas, mas de forte carácter público. As ruas existentes, periféricas ao
conjunto, são marcadas por novas esquinas de intersecção que convidam a entrar
e a descobrir esta cidade intersticial.
O projeto foi realizado em duas fases: a primeira considerou a construção
dos novos edifícios e do parque público no interior do bairro, em virtude do seu
nível elevado de degradação; a segunda fase incidiu sobre a reconstrução das casas
que tinham as suas fachadas frontais para as ruas principais.
O projeto de reabilitação foi marcado, sobretudo, pela separação do tráfego automóvel e pedonal, pela gestão das encostas muito íngremes, pela padronização das soluções habitacionais, como as fachadas, e dos acessos.
2.2.2 | BUIDA OLI (1988-1989) 3
A proposta de reabilitação e de desenvolvimento urbano do bairro de Buida Oli projetada pelo arquiteto Francesco Venezia parte do suposto que esta área
do centro histórico de Alcoy é uma zona periférica e secundária, devido à construção da nova ponte de São Jorge.
“Este projeto de reabilitação consiste na criação de um sistema arquitetónico que revalorize funcionalmente a relação do bairro com o centro histórico”.
O projeto privilegia o espaço público, como a praça e os diferentes acessos, em vez da habitação. O arquiteto propõe um sistema que articula uma praça
pedonal na cobertura e estacionamento automóvel nos pisos inferiores, com um
conjunto habitacional constituído por um número mínimo de habitações. O estacionamento é de um lado subterrâneo e do outro aberto.
Desta forma, a proposta faz a transição do centro histórico (no ponto mais
alto) para a cota mais baixa da encosta. Este acesso faz-se a partir do estacionamento e da torre, dotados de escadas. Assim, é atribuído ao novo complexo uma
função com escala urbana que cobre a encosta e desenha um novo perfil do centro
histórico.

3. A informação sobre este caso de estudo foi consultada no livro: Pol, Francisco (Ed.) (1989) La Ciudad como
Proyecto. Espanha: UIMP, MOPU e Generalitat Valenciana, p. 156.
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Na análise dos casos de estudo anteriormente apresentados foi possível
perceber como é que os arquitetos resolvem as diferentes problemáticas nas áreas
de intervenção, como a ligação das várias cotas, o tratamento dos quarteirões, o
estacionamento público, entre outras questões idênticas ao nosso caso de estudo:
a cidade de Oliveira do Bairro.
Na proposta de intervenção para a cidade, tentámos contrariar a ideia
de cidade linear, propondo vários edifícios de habitação, que serão elementos           
fundamentais no projeto. Estes edifícios pretendem “coser” o eixo principal (a                   
“Alameda”, na qual a cidade se desenvolve) às encostas, onde as frentes de rua e
as traseiras terão a mesma importância, gerando assim uma “cidade-malha”.
Apesar de não serem utilizados acessos mecânicos no projeto de                               
Oliveira do Bairro, como as escadas rolantes em Montemor-o-Velho, é crucial               
analisar como é que poderá ser estabelecida a ligação da cidade às zonas mais
baixas.
Os quarteirões intervencionados não serão fechados, de modo a que
seja possível estender a “Alameda”, criando novos espaços de contemplação da                     
paisagem, como projeta Francesco Venezia em Alcoy, onde a proposta privilegia
o espaço público e propõe um modo de transição entre a cota alta e baixa da              
encosta.
Os novos edifícios de habitação serão constituídos por plataformas de          
estacionamento subterrâneas, que não só aliviam o problema de estacionamento
do eixo principal, como serão fundamentais para estabelecer o acesso da cidade linear às encostas, resolvendo o problema das subidas urbanas para o peão. O         
projeto de Francesco Venezia analisado é um bom exemplo de como é que pode
ser aproveitada a encosta para criar um espaço público de qualidade e integrando
o estacionamento.
Os projetos analisados neste capítulo mostram-nos como é que as intervenções nos tecidos urbanos existentes podem ter um impacto positivo na expansão
das cidades, entre desenvolvimentos lineares e desenvolvimentos reticulares. Com
estes exemplos foi possível estudar uma proposta de intervenção para Oliveira
do Bairro que complementará o atual desenvolvimento linear da EN 235, obtendo
uma nova consistência urbana, estruturada por ligações transversais ao seu eixo de
crescimento. A cidade linear “de festo” passará a incorporar uma cidade de “malha
urbana”.
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26   |   Imagem aérea do concelho de Oliveira do Bairro
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3 | OLIVEIRA DO BAIRRO
Como já foi referido anteriormente, esta dissertação tem como objeto de
estudo a cidade de Oliveira do Bairro. Este tema foi proposto pela Associação Mentes Convergentes, sediada em Oliveira do Bairro, ao Departamento de Arquitetura
da Universidade de Coimbra. O desafio proposto pelo docente de Atelier e Laboratório de Projeto designava-se “Oliveira em Mente: desenhar nas entrelinhas da
cidade” e teve como objetivo pensar e debater o território, que atualmente se
encontra difuso, e a sua relação com os concelhos vizinhos.
Assim sendo, o território em estudo, foi dividido em cinco eixos, que identificamos como principais, os quais estruturam o concelho: dois de origem natural
“paisagística” e três de origem infraestrutural urbana. Os dois primeiros localizam-se no Rio Cértima e no Rio Levira. Os projetos infraestruturais encontram-se nas
três vias estruturantes do concelho: a A1, a linha férrea do Norte e a EN 235.
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27   |   Fotografias da maquete de turma

28   |  Inauguração da Exposição

30

29   |  Inauguração da Exposição

Embora o concelho tenha sido dividido em cinco áreas de intervenção, uma
para cada um dos cinco grupos, o trabalho foi pensado em conjunto, de modo a
que as propostas apresentadas se articulassem. Desta forma, as propostas de intervenção resultaram num concelho mais consistente, menos disperso e com uma
lógica de articulação.
O trabalho, primeiro de turma, depois de grupo, resultou na elaboração de
uma maquete à escala 1/2000 do território de Oliveira do Bairro com as cinco propostas, numa planta síntese à escala 1/5000, em perfis das zonas intervencionadas
e em painéis individuais com cada zona detalhada.
Com estes elementos concluídos foi inaugurada uma exposição na Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro, no dia 18 de Março de 2017. No mês seguinte foi
realizado um debate público onde foram apresentadas as diversas propostas realizadas pelos alunos, com o objetivo de discuti-las e debatê-las com a população
presente e com algumas entidades políticas.
O painel individual, realizado ainda neste primeiro semestre, foi o ponto de
partida para o desenvolvimento de uma proposta elaborada no segundo semestre
e apresentada nesta dissertação.
Durante o desenvolvimento deste trabalho, para um resultado coerente
da proposta final, considerou-se importante conhecer o concelho de Oliveira do
Bairro. Assim, submetemos o território a uma análise onde foram considerados a
demografia, o nível socioeconómico, relevo e topografia, planos e regulamentos
municipais, as atividades e tipologias dominantes por edifício, a tipologia dos espaços verdes e a estrutura viária. Estes dados foram recolhidos, por um lado no site
da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e no site do INE, por outro em observação e visitas ao local. Este estudo, previamente realizado, foi essencial para avaliar
e entender as características da população residente na Freguesia de Oliveira do
Bairro e quais as suas necessidades.
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30   |   Identificação do Distrito de Aveiro
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31 | Distrito de Aveiro. O concelho
de Oliveira do Bairro a vermelho

32 | Freguesias do Concelho de Oliveira do
Bairro

3.1 | LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 4
O concelho de Oliveira do Bairro pertence ao distrito de Aveiro, localiza-se
na Região Centro, integra-se na Sub-Região do Baixo Vouga e tem uma superfície
territorial de 87,3 Km2. O concelho faz fronteira a Norte pelo Município de Aveiro,
a Nordeste pelo concelho de Águeda, a Sudeste pelo concelho de Anadia, a Sul
pelo concelho de Cantanhede e a Oeste pelo concelho de Vagos. Assume uma posição geográfica privilegiada uma vez que tem uma relação de proximidade com
os centros urbanos de Coimbra, Aveiro e Porto, o que, em grande parte se deve às
boas vias de comunicação que facilitam as ligações inter-concelhias.
Oliveira do Bairro passou à categoria de cidade no ano de 2003.
Atualmente, o concelho é constituído por quatro freguesias: Oliveira do
Bairro (que é sede do concelho), Oiã, União de Freguesias de Busto, Troviscal e
Mamarrosa (UFBTM) e Palhaça.
Em relação à paisagem, caracteriza-se por um relevo não muito acentuado,
localizando-se numa zona de transição entre as Serras do Caramulo e de Talhadas
e as terras da faixa litoral. Predominam os terrenos de cultivo férteis e abundantes
devido à riqueza das suas principais linhas de água, onde os Rios Cértima e Levira
têm assumido um caráter relevante.
Na presente dissertação, iremos focar-nos apenas na freguesia de Oliveira
do Bairro, especificamente na Estrada Nacional 235.

4. Volume II.6.2 - Elementos que acompanham o PDM - Estudos Setoriais de caracterização – Enquadramento Regional
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33   |   Pirâmide Etária (2001)
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (www.ine.pt)

34   |   Pirâmide Etária (2011)
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (www.ine.pt)

34

3.2 | CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO 5
Oliveira do Bairro por ter uma posição geográfica privilegiada, facilita o
acesso aos grandes centros urbanos próximos, transformando-se num polo de
atracão à procura e fixação de pessoas no território. Este fenómeno tem tido como
consequência o crescimento demográfico, como poderemos observar no ponto
seguinte- “Análise Demográfica”.
Em relação à sua topografia, o concelho de Oliveira do Bairro não apresenta
variações muito acentuadas. O principal aglomerado urbano localiza-se na zona
mais alta- a cidade de Oliveira do Bairro.
Este concelho é maioritariamente constituído por zonas agrícolas e zonas
industriais, sendo que assiste alguma predominância da paisagem rural, como podemos comprovar através de uma fotografia aérea, de onde se destacam os extensos campos agrícolas e os grandes armazéns industriais que pontuam as diferentes freguesias. No âmbito agrícola destacam-se as plantações de árvores de fruto
como, por exemplo, o kiwi, as plantações de legumes e arrozais. Na indústria prevalecem as fábricas de cerâmica e de exploração do barro. Existem muitas pedreiras para a extração do barro, embora só uma é que esteja em funcionamento. No
PDM da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro está previsto a expansão da zona
industrial para a localidade de Vila Verde, prevendo-se um crescimento económico
no sector industrial.
Ao observar o território de Oliveira do Bairro não se consegue perceber
qual é o principal núcleo urbano. Como tivemos oportunidade de expor, a cidade
tem vindo a desenvolver-se de um modo rizomático ao longo da principal via estruturante (a EN 235), com pequenos núcleos populacionais ou industriais, localizados
nas vias secundárias circundantes, o que faz com que a cidade tenha tendência a
expandir-se lateralmente, tornando o território difuso.

5. Volume II.6.3 - Elementos que acompanham o PDM - Estudos Setoriais de caracterização - Enquadramento
Regional
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35   |   Comparação da evolução da população ao longo dos anos, por Freguesia e no Concelho
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (www.ine.pt)

36   |   Distribuição da População residente por Grandes Grupos Etários, na Freguesia de Oliveira
do Bairro (2001 e 2011)
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (www.ine.pt)

37   |   População Residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, por nível de escolaridade (2011)
Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt)
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3.3 | ANÁLISE DEMOGRÁFICA 6
Através da análise da imagem 35 - gráfico da Evolução da população ao
longo dos anos, podemos concluir que esta nem sempre foi constante ao longo do
último século. Durante a década de 60, registou-se uma diminuição significativa da
população, tendência que se inverteu a partir dos anos 70, atingindo valores nunca
antes registados. Nos censos de 2011, realizados pelo INE, o concelho de Oliveira
do Bairro apresentava uma população residente de 23.028 habitantes.
Focando-nos apenas na freguesia de Oliveira do Bairro, visto representar a
área de intervenção para o nosso trabalho, verificamos que a população tem vindo
a crescer. Nos censos de 2001 o número de habitantes fixava-se nos 5731, tendo
aumentado, nos censos de 2011, para 6250 habitantes. Ao observarmos o quadro
da evolução populacional, podemos concluir que a freguesia de Oliveira do Bairro
não é a mais povoada, encontrando-se em terceiro lugar.
Na imagem 36 - gráfico referente à estrutura etária da população residente
na freguesia de Oliveira do Bairro, podemos constatar que o grupo mais populoso
é o grupo etário que se situa entre os 25 e 64 anos, representando cerca de 54 %
da população.
É importante realçar que, entre 2001 e 2011 os grupos etários mais velhos,
entre os 25 e os 64 anos e com mais de 65 anos, aumentaram. Ao contrário, a população mais jovem (dos 0 aos 24 anos), diminuiu. Assim, podemos concluir que,
apesar da população ter aumentado, estamos perante o fenómeno de envelhecimento da população.

3.4 | ESCOLARIDADE 7
Relativamente ao nível de escolaridade da população residente em Oliveira
do Bairro, é possível observar, na imagem 37, que 19% da população (correspondente a 1201 habitantes) não possui qualquer nível de ensino. Em contrapartida,
11% da população (669 habitantes) tem uma formação ao nível do ensino superior.
O nível escolar que predomina é o do 1º ciclo, com 25% da população.

6. Volume II.6.3 - Elementos que acompanham o PDM - Estudos Setoriais de caracterização – Sócio- Demografia
7. Idem
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38   |   População Empregada por Sector de Atividade (2011)
Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt)

Total: 11072 indivíduos economicamente ativos
39   |   Distribuição e situação da População residente economicamente ativa
Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt)
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40 | Movimentos Pendulares: relação entre o
número de habitantes que sai do concelho para
trabalhar ou estudar e o número de habitantes
que entra no concelho para os mesmos fins
Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt)

Podemos concluir, que o nível de instrução da população residente ainda é
baixo, sendo uma das principais causas o abandono precoce da escola. Contribui,
também, para este baixo nível de escolaridade o facto de estarmos perante uma
população envelhecida.

3.5 | ESTRUTURA SOCIO-PROFISSIONAL DOS ATIVOS 8
Na imagem 38- gráfico relativo à população empregada, por sector de atividade na Freguesia de Oliveira do Bairro no ano censitário de 2011, podemos constatar que o sector que emprega mais população é o sector terciário, com mais de
metade da população (55%). Segue-se o sector secundário com 44% da população
empregada e por fim o primário, que tem vindo a sofrer um decréscimo ao longo
dos anos, empregando, tal como nos censos de 2011, apenas 1% da população, o
que pode explicar o facto de, na Freguesia de Oliveira do Bairro, muitos campos
agrícolas estarem abandonados. Assim, faz sentido o território ser cada vez mais
marcado pela presença da indústria e pelo abandono dos campos agrícolas.
A população ativa no concelho de Oliveira do Bairro totaliza 11.072 cidadãos. Deste total, 1134 encontram-se desempregados podendo ser divididos em
dois grupos: o primeiro grupo com 218 habitantes “à procura do 1º emprego”, representando 19,2 % do total de desempregados, sendo que provavelmente este
grupo seja constituído por cidadãos que pertencem aos escalões etários mais jovens. O segundo grupo corresponde a um efetivo de 916 pessoas que, nos censos
de 2011, se encontravam à procura de um novo emprego.
Na análise realizada aos movimentos pendulares podemos observar (na
imagem 40) que o número de habitantes que saem do concelho de Oliveira do Bairro é superior aos que entram para trabalhar: 5089 habitantes saem e 3956 entram
para trabalhar. Pode-se concluir que muitos habitantes de Oliveira do Bairro optam
por trabalhar noutros concelhos vizinhos, como Águeda, Anadia, Cantanhede e Vagos. A posição estratégica do concelho e a acessibilidade contribuem, em grande
medida, para esta realidade. Os movimentos pendulares são, ainda, influenciados
pelas condições de habitabilidade que Oliveira do Bairro oferece.

8. Volume II.6.5 - Elementos que acompanham o PDM - Estudos Setoriais de caracterização – Sócio- Economia
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41   |   Edifícios segundo a data de construção, na Freguesia de Oliveira do Bairro (2011)
Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt)

42   |   Número de Alojamentos por Edifício
Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt)

43   |   Edifícios segundo a data de construção, na Freguesia de Oliveira do Bairro (2011)
Fonte: INE, Censos 2011 (www.ine.pt)
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3.6 | CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL 9
Uma das temáticas principais abordadas no projeto proposto, foi a construção de novos conjuntos habitacionais no centro de Oliveira do Bairro. Assim sendo,
revelou-se fundamental fazer uma análise a nível do parque habitacional existente
na freguesia.
Na imagem 42, podemos observar na tabela a relação entre o de número
de alojamentos e o número de edifícios, a qual resulta em 1,47 alojamentos por
edifício. Com este resultado pode-se concluir que, embora a freguesia tenha assistido a uma transição das tipologias do edificado, com a construção de edifícios
de habitação coletiva, sobretudo nas zonas centrais dos principais aglomerados, a
presença das tipologias unifamiliares continua a ser notório.  
Na tabela referente ao número de alojamentos por edifício (imagem 43),
observa-se que os edifícios com apenas um alojamento assumem maior expressão
na Freguesia de Oliveira do Bairro. Em contrapartida, os edifícios que mais alojamento oferecem (de 13 ou mais alojamentos) são os que têm menor expressão,
com apenas quatro edifícios na freguesia. Existem 78 edifícios que possuem entre
7 e 12 alojamentos, tendencialmente associados a um maior número de pisos. Facto que pode estar conectado com a localização, no centro urbano do concelho, e
daí o preço do solo destinado à construção ser mais elevado.
Podemos observar no gráfico relativo aos edifícios segundo a data de construção (imagem 41), que a época onde assistimos a um maior número de edificação
foi entre os anos de 1971 e 1990 (com 37% do número de edifícios construídos). A
partir da década de 70 verificou-se um acréscimo de construção, facto que pode
estar associado a um investimento significativo no sector, por parte dos emigrantes com origem no concelho. Como observámos, foi a partir desta década, que se
registou um crescimento significativo da população residente, não só na freguesia
de Oliveira do Bairro, mas também no restante concelho.

9. Volume II.6.4 - Elementos que acompanham o PDM - Estudos Setoriais de caracterização – Habitação
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44   |   Planta das funções dominantes por edifício
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3.7 | FUNÇÕES DOMINANTES POR EDIFÍCIO 10
A planta das funções dominantes por edifício (imagem 44), na freguesia de
Oliveira do Bairro, mostra que a habitação predomina, muitas vezes articulada com
comércio, serviços e equipamentos públicos, estes normalmente localizados nos
pisos térreos. Estes edifícios de habitação, como se pode observar na planta, localizam-se junto das vias principais, como na EN 235. Na zona mais alta do centro da
cidade, ao longo desta via, localizam-se os edifícios com um maior número de pisos
(designados na planta como edifícios de utilização mista). Nas vias secundárias, que
emergem da EN 235, as habitações são maioritariamente unifamiliares.
Nesta planta é facilmente percetível que a indústria tem uma forte presença na cidade e no vasto território, reforçando a importância deste sector económico para o concelho.

3.8 | ESTRUTURA VIÁRIA 11
A estrutura viária de Oliveira do Bairro foi recentemente intervencionada,
embora continue a apresentar diversos problemas, quer a nível de circulação quer
de estacionamento.
Esta rede de acessibilidades é constituída pela Autoestrada A1, pela linha
férrea do Norte, pela EN 235 que atravessa o concelho e liga Aveiro a Anadia e
por inúmeras estradas municipais que fazem a ligação entre as várias aldeias e
lugares do concelho. Assim, percebe-se o porquê de muitos residentes do concelho optarem por trabalhar fora deste, devido à facilidade de comunicação com os
concelhos vizinhos. A estrutura viária pode ser vista como uma vantagem para o
concelho pois com uma rede como esta poderá atrair mais pessoas à cidade, assim
como promover e desenvolver os sectores comercial e industrial.
O crescimento, estrutura e desenvolvimento da cidade, ao longo da Estrada
Nacional 235, motivou a construção da variante paralela à EN 235, que veio motivar o afastamento do tráfego rodoviário do centro da cidade, ajudando a resolver
os crescentes problemas de fluidez, insegurança e poluição do ar e sonora.

10. Volume II.6.4 - Elementos que acompanham o PDM - Estudos Setoriais de caracterização – Habitação
11. Volume II.6.7 - Elementos que acompanham o PDM - Estudos Setoriais de caracterização – Rede viária e
transportes
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45   |   Planta da estrutura viária do concelho de Oliveira do Bairro

46 | Tipologia dos espaços livres
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As estradas nacionais e regionais desempenham um papel importante, sendo a partir destas que se estruturam e ligam os territórios urbanos, servindo de
suporte aos parques industriais. É exemplo do que acabou de ser referido a Estrada
Municipal 596, um eixo viário estruturante com orientação Nascente-Poente. É um
suporte do tráfego rodoviário que circula nesta orientação e onde se observa um
fluxo intenso, não só de veículos ligeiros, mas também de veículos pesados. A EM
596 apresenta um perfil desadequado e é uma via pouco segura, sobretudo no
cruzamento de alguns aglomerados urbanos que atravessa.
É inegável que as vias de comunicação que integram a estrutura viária de
Oliveira do Bairro são e têm sido determinantes para o seu desenvolvimento e
crescimento económico e também para a fixação das populações.

3.9 | TIPOLOGIA DOS ESPAÇOS LIVRES
A análise atenta a esta planta (imagem 46), observamos os espaços livres
do concelho de Oliveira do Bairro e a categoria a que pertencem, rapidamente nos
leva a concluir que grande parte do território não é edificado, deixando muitos
espaços vazios. Na imagem é possível verificar que as zonas edificadas deste território estão dispersas e entre estas abrem-se muitos espaços florestais e agrícolas,
muitas vezes abandonados.
No território em estudo identificamos vários tipos de espaço em desarticulação. Aqui emerge a necessidade de lhes conferir unidade urbana. Áreas agrícolas
e florestais, algumas destas ao abandono, interpõem-se entre os aglomerados que
os vários grupos tencionam requalificar.
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47  |   Planta de Ordenamento- classificação e Qualificação do Solo
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LEGENDA
LIMITES E OUTRAS INDICAÇÕES
Limite Administrativo do Concelho de Oliveira do Bairro (CAOP2013, DGT)

ESPAÇOS CANAIS
REDE RODOVIÁRIA

SOLO RURAL

SOLO URBANO
SOLO URBANIZADO

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

3.10 | Análise do Plano Diretor Municipal 12
O PDM da cidade de Oliveira do Bairro é constituído pela planta de ordenamento, pelas plantas de condicionantes e pelo regulamento. É da análise destes
elementos que nos é permitido conhecer a classificação do solo, que o município
estabelece, e as suas condicionantes.
Analisámos a planta de Ordenamento- classificação e Qualificação do Solo,
consoante o âmbito e a natureza do objeto de estudo. Nesta planta podemos
constatar que os pequenos aglomerados constituídos por edifícios habitacionais
e serviços se encontram bastante dispersos, sem nenhuma mancha predominante
nas zonas edificadas. É fácil confirmar que a cidade se desenvolveu junto do eixo
principal, a EN 235.
O Plano Diretor Municipal classifica o solo em duas categorias principais:
urbano e rural. Para o desenvolvimento do projeto foi importante analisar o solo
urbano, que se subdivide em solo urbanizado (oferece condições para instalação
de infraestruturação urbana).
Os solos urbanizados correspondem ao conjunto de áreas infraestruturadas
onde se registam aglomerados de construção, com funções de natureza diversa
(habitação, comércio, serviços, estrutura verde urbana), onde estão integrados os
espaços centrais, que se subdivide em dois níveis: nível I e nível II.
Os espaços centrais de nível I compreendem “as áreas que integram as principais centralidades do concelho” e no que compreendem ao uso e ocupação do
solo “assumem por destino a localização e a implantação de atividades, funções e
instalações com fins habitacionais, comerciais e de serviços, incluindo equipamentos de utilização coletiva e outros usos tidos como compatíveis com as funções
dominantes já existentes e admitidas, por exemplo, os empreendimentos turísticos”. Os espaços centrais de nível II correspondem “às áreas centrais dos principais
aglomerados urbanos do concelho e constituem-se enquanto centralidades de segunda ordem no sistema urbano municipal”, assumindo as mesmas características
do nível I relativamente ao uso e ocupação do solo.
Os solos urbanizáveis, que são os que apresentam potencialidades para
ocupação urbana, assumindo a capacidade de vir a adquirir as características de espaço urbano mediante a sua infraestruturação ou de acordo com os planos de pormenor ou operações de loteamento, devendo respeitar as disposições aplicáveis
aos espaços urbanos.
12. Informação retirada do site da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, relativa ao PDM, consultada em
18 de Janeiro de 2018
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48   |   Fotografia aérea da área de intervenção

48

49   |   Fotografia aérea com a intervenção

4 | O PROJETO
Seguindo os objetivos definidos no projeto para a cidade de Oliveira do
Bairro será agora apresentado o projeto proposto e a metodologia utilizada para
chegar à proposta final.
A partir da solução, trabalhada em grupo para a EN 235, iniciou-se o            
trabalho individual. No segundo semestre, já em Laboratório de Projeto deu-se
continuidade a esse trabalho. O primeiro elemento a ser elaborado foi a maquete
à escala 1/500, com a zona urbana a ser intervencionada, especificamente o centro
de Oliveira do Bairro. A maquete permitiu-nos ter uma perceção da topografia de
Oliveira do Bairro e dos vazios urbanos, muitos deles ao abandono.
Após a realização deste importante elemento de trabalho, que é a maquete, seguiu-se para a projeção dos novos conjuntos habitacionais. A partir daqui
pensou-se nos seus interiores, na sua estrutura e na sua relação com a envolvente,
concretamente com as praças que lhes estão associadas e com a EN 235.
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Estes novos edifícios habitacionais propostos, são fundamentais ao projeto
no seu todo e levaram-nos a pensar nos espaços públicos associados, assim como
na relação da “cidade de festo” com a encosta.
Assim, nas páginas seguintes iremos descrever em que consistiram as propostas realizadas em grupo e, depois, a proposta final realizada individualmente,
onde se inserem os quatro painéis e a maquete à escala 1/500, ambos em formato
A0.
O trabalho realizado desde a primeira aula da disciplina de Atelier de Projeto II será realçado, tendo sido a partir deste que surgiu a proposta final de consolidação do objeto de estudo. Assim sendo, o primeiro painel é constituído pela
intervenção de turma, em que cada grupo identifica a sua proposta na sua área de
intervenção. O segundo painel apresenta a proposta de grupo no qual cada aluno
desenvolveu uma área específica. Cada área tem uma fotomontagem da proposta
desenvolvida. O terceiro painel foca-se já na área individual desenvolvida à escala
1/500, com os pisos de contacto com o solo dos edifícios propostos, de modo a que
se percebam os seus acessos. Esta planta é acompanhada por 5 perfis. Por fim, o
último painel, ainda à escala 1/500, foca-se num dos conjuntos habitacionais propostos, que, na nossa opinião, representa melhor, com mais detalhe, os objetivos a
que nos propusemos, evidenciando a necessidade de trabalhar a relação da EN 235
com a encosta. Este painel apresenta as plantas dos pisos subterrâneo (estacionamento), térreo e tipo. Apresenta ainda os vários alçados que constituem o conjunto
habitacional acompanhados por visualizações 3D do próprio conjunto.
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50   |   Fotografias da maquete individual
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4.1 | OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO
O objetivo principal do projeto apresentado nesta dissertação é a necessidade de densificação do objeto de estudo - o centro urbano de Oliveira do Bairro,
ao longo da EN 235, por forma a gerar uma “malha” urbana coesa, entre a linha de
festo que define esse mesmo centro e as encostas que o marginam. Pretende-se
assim complementar essa lógica de desenvolvimento pela consolidação de uma
nova “malha urbana”, clarificando os limites da cidade linear e da cidade difusa.
Nos últimos anos, como anteriormente referido, foi realizada uma intervenção, prometida pela autarquia de Oliveira do Bairro, no sentido de requalificar
a Estrada Nacional 235, convertendo-a na “Alameda da Cidade” e com o objetivo
claro de a fazer participar da cidade, tornando-a em mais um dos seus espaços
urbanos, retirando-lhe o carácter redutor de “ponto de passagem”. Entendemos
“Alameda” num sentido mais lúdico do percurso, com os seus limites e direção
marcados por elementos verticais, por árvores. Neste caso privilegiam-se o estacionamento automóvel. Esta realidade motivou um dos objetivos propostos – a
arborização em detrimento do estacionamento automóvel, integrando-o em vias
secundárias e/ou no subsolo.
A ideia passa pelo aproveitamento, no licenciamento previsto para a
construção de vários edifícios na Alameda, dotando-os de espaço para o estacionamento automóvel. Suprimir o estacionamento da via principal, na nossa opinião,
enriquecerá a rua, facilitando o conceito de “Alameda” e oferecendo mais conforto
a peões e ciclistas.
No início da Alameda, na ala Sul, um parque automóvel confinante com os
edifícios de carácter desportivo. Estes rematam uma outra área - o “Parque dos
Pinheiros Mansos”, onde o objetivo foi aliviar o espaço, retirando a circulação automóvel que se verifica no seu interior. Forçando essa circulação para a via circundante ao estádio, permite-nos criar uma rede pedonal e ciclável entre os vários
edifícios desportivos.
Na parte central da cidade, os novos edifícios de habitação, referidos anteriormente, irão ter praças associadas, aproveitando a pendente do solo para estacionamento, este que poderá ser partilhado entre moradores e transeuntes. Estas
encostas permitem criar as tais plataformas de estacionamento. Estes novos quarteirões, ao serem integrados, não só reforçam e consolidam a malha urbana em
retícula, como lhe retiram, em parte, o carácter de cidade em linha. Os quarteirões
desenham espaços públicos, permitindo o estacionamento nos pisos inferiores.
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51 | Desenhos das propostas de intervenção
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O nó rodoviário, localizado a norte da cidade, foi outrora desenhado a pensar no automóvel, com duas rotundas pelas quais a variante atravessa a conexão
das mesmas. Aqui, o objetivo foi substituí-las por uma grande praça verde que
permitia a giração, mantendo a variante à EN 235. No entanto, pretende-se, com
o desenho da praça, dissimular o carácter rodoviário atual, despertando a atracão
do peão e do ciclista.
Por fim, importa realçar também um outro objetivo do nosso projeto – a
ligação destas duas portas urbanas da cidade por duas ciclovias laterais, no sentido
de “coser” a cidade de festo, passando a incorporar uma cidade de “malha urbana”.
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52   |   Planta da estratégia urbana

53   |   Painéis individuais da estratégia urbana realizada em grupo, no final do primeiro semestre.
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4.2 | ESTRATÉGIA URBANA
O projeto aqui apresentado emerge da estratégia urbana resultante da
análise do território de Oliveira do Bairro, concretamente da área que se estende
ao longo do eixo principal da cidade, com recurso a fotografias aéreas, a cartografia cedida pela Câmara Municipal, fotografias das diferentes partes da cidade e ao
Plano Diretor Municipal. Este último instrumento de trabalho, só por si, assume-se
como fundamental. Nele observamos como se classifica o solo e quais as regras
legais impostas para cada área de intervenção. É onde se assinalam os “Planos de
Urbanização” para o concelho e toda a caracterização do planeamento urbano em
geral.
A necessidade de estabelecer ligações às restantes infraestruturas e elementos naturais que integram o concelho de Oliveira do Bairro, como a ligação ao
Rio Cértima, ao Rio Levira e à Estação Férrea, foi crucial para o desenvolvimento
do projeto. Como a cidade não apresenta um território com uma diferença de cotas muito acentuada, era exequível planear esses acessos que fossem sobretudo
cicláveis e pedonais. Assim, estabeleceu-se a ligação física da cidade aos restantes
elementos infraestruturais e naturais de Oliveira do Bairro. É importante realçar
que a Câmara Municipal tem prevista uma rede de percursos pedonais e cicláveis,
onde integra muitos dos espaços verdes e de lazer.
De seguida, iremos descrever as diferentes propostas de intervenção para a
Estrada Nacional 235 e como é que cada uma delas estabelece a ligação aos restantes projetos.
A estratégia de intervenção para a Estrada Nacional 235 foi pensada em
grupo e só no final do semestre é que cada aluno desenvolveu individualmente
uma parte específica do objeto de estudo. Assim, este eixo foi dividido em três
grandes áreas de intervenção: as duas portas urbanas da cidade e a extensão ao
longo da EN 235. Esta última subdividiu-se em duas áreas distintas, mas com os
mesmos princípios de intervenção.
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54   |   Imagem aérea do nó rodoviário existente

56 | Fotomontagem da Porta Urbana Norte da cidade
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55   |   Proposta de intervenção no nó rodoviário

57   |   Imagem ampliada da fotomontagem

4.2.1 | PORTAS URBANAS DA CIDADE
As “portas urbanas” de Oliveira do Bairro foram pensadas em conjunto e
desenvolvidas pelas restantes alunas do grupo.
A Norte, localizam-se dois nós de traçado eminentemente viário, onde os
acessos pedonal e ciclável não foram considerados. A ideia principal foi transformar este espaço num local mais regular e convidativo, de modo a atrair o peão e
o ciclista dissimulando a evidência do tráfego automóvel. Atualmente, este espaço
não motiva a permanência neste local e os acessos aos equipamentos públicos
aqui localizados estão comprometidos. Assim, o objetivo foi atribuir uma identidade ao local e transformar a infraestrutura existente num espaço público e urbano.
A hierarquia das vias foi clarificada e este espaço deu lugar a uma praça
em que o trânsito automóvel se articula em torno desta. Nesta praça as ciclovias
estabelecem a ligação do centro da cidade às restantes áreas de intervenção.
O peão e o ciclista podem percorrer e atravessar esta praça por uma ponte que passa sobre as vias e a própria variante. Esta ponte assume, também, um
carácter de “miradouro”. O princípio que envolve esta solução vem resolver a relação do automóvel com o peão e o ciclista, aumentando os níveis de segurança
para todas as partes.
Propomos, ainda, uma plataforma de estacionamento regular em frente
aos equipamentos públicos, conjugada com vegetação e árvores, elemento fundamental como filtro visual e de sombreamento.
Para a nova praça estão pensados equipamentos públicos, de apoio a peões
e ciclistas, onde se inclui comércio e um espaço de manutenção e aluguer de bicicletas. Foi, ainda pensada, uma Pousada da Juventude, oferecendo à população
mais um espaço de lazer e um atrativo, numa vertente mais turística, a visitantes à
cidade de Oliveira do Bairro.
A ideia principal da estratégia de intervenção na porta urbana a Sul passa
pela conversão deste espaço, que atualmente permite o acesso automóvel, numa
zona com qualidade urbana e de modo a atrair a população ao local. Aqui os equipamentos de índole desportiva da cidade convivem articulando-se entre si.   A
circulação automóvel passa a ser controlada e o estacionamento remete-se para a
periferia do estádio ou para os novos edifícios propostos.
No interior do polo desportivo são criados percursos cicláveis e pedonais
de ligação aos vários equipamentos aqui existentes, como o Estádio, as piscinas,
entre outros. Para apoio aos edifícios desportivos, está pensado um conjunto de
edifícios, equipados com balneários e com estacionamento nos pisos subterrâneos
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58   |   Imagem aérea do atual Parque Desportivo da cidade

59   |   Proposta de intervenção no Parque Desportivo

60 | Fotomontagem 1 da Porta Urbana Sul da cidade

61 | Fotomontagem 2 da Porta Urbana Sul da cidade
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que poderão ser articulados com os peões e ciclistas. Deste modo, pretende-se
também atrair mais pessoas, não só habitantes de Oliveira do Bairro, como outros
cidadãos que queiram usufruir das infraestruturas disponíveis que propomos para
a cidade.
Estes edifícios preveem a integração de comércio e restauração, desenhando uma nova frente de rua com impacto urbano para quem chegar a Oliveira do
Bairro. Na entrada Sul, junto ao polo desportivo, prevê-se, em articulação com
toda a ideia, um espaço de lazer onde o percurso pedonal proposto o envolve,
assim como a edificação existente e proposta. Novas bancadas são pensadas para
apoio e complemento das já existentes.

4.2.2 | REESTRUTURAÇÃO DA “ALAMEDA”
Numa das visitas a Oliveira do Bairro assistimos a uma apresentação da Câmara Municipal sobre o que foi recentemente intervencionado e quais os projetos
planeados para a cidade.
A Estrada Nacional 235 foi reabilitada há pouco tempo e convertida numa
tentativa de a transformar numa “Alameda”. Atualmente este conceito não se
comprova, não existe uma continuidade coerente de arborização e, muito menos,
espaços de conforto para os peões e bicicletas. Desta forma, esta nova “Alameda”,
apenas experimentou repavimentação, algum equipamento urbano e reorganização da circulação automóvel. O estacionamento automóvel, mantem-se inalterado e sem regras urbanas associadas, subvertendo o conceito de “Alameda”.
Partindo desta realidade, a nossa proposta baseou-se em eliminar o estacionamento do eixo principal, redistribuindo-o pelas vias transversais, libertando
espaço público para nele estabelecer um perfil urbano mais coerente, oferecendo
qualidade do espaço à população. Para tal era necessário garantir alternativa ao
estacionamento agora extinto. Pensámos em aproveitar a pendente do terreno e
criar plataformas de estacionamento semienterradas, tal como acontece nos projetos de Solà-Morales e de Francesco Venezia, em Alcoy. Este estacionamento foi
planeado para ser utilizado não só pelos residentes, como por todos aqueles que
se desloquem à cidade ou pela cidade.
Depois da realização da análise demográfica e do parque habitacional de
Oliveira do Bairro, apresentada anteriormente, concluímos que a população do
concelho de Oliveira do Bairro tem vindo a crescer ao longo do tempo, pelo que
julgámos pertinente propor a construção de novos edifícios de habitação ao longo
da EN 235, consolidando essa “cidade de festo”. Assim, propomos vários conjuntos
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habitacionais que, para além da oferta de alojamento, permitem redefinir algumas
frentes de rua incompletas, as quais se ligam à “Alameda” pelo prolongamento do
percurso pedonal.
Estes novos edifícios foram desenhados integrando as plataformas e, ao
mesmo tempo, a definirem praças e largos sucessivos, como os projetos dos arquitetos já referidos para Alcoy. É importante realçar que estes novos conjuntos habitacionais fecham os quarteirões incompletos, clarificando a leitura do quarteirão.
Estabelecem ainda a ligação da Alameda às Ciclovias propostas nas duas meia-encostas, aqui evocando o caso de estudo de Montemor-o-Velho. Assim, estes novos
edifícios formam como que varandas que se debruçam sobre a paisagem dos dois
vales, funcionando como cobertura dos novos pisos de estacionamento.
Outro elemento alvo da nossa atenção foi a ciclovia existente, noutros casos a sua inexistência, a que decrescem problemas de continuidade. Acresce a isto
uma desorganização na distribuição da iluminação e do mobiliário urbano. Tornou-se vital repensá-la, também pela necessidade de estabelecer a ligação entre o
centro e as “Portas da Cidade” e destas às restantes áreas de intervenção.
Após a análise cuidada à ciclovia existente, concluímos que a nova ciclovia poderia ser excluída da via principal redesenhando-a em dois eixos laterais,
paralelos ao eixo de desenvolvimento da Estrada Nacional 235. Optámos por desenhar duas novas ciclovias, de modo a ligarem as duas portas urbanas da cidade,
estabelecendo a ligação do novo polo desportivo da cidade à nova área verde localizada a Norte. A ciclovia vem, no fundo, fechar a cidade reticulada. A “cidade de
festo” passa a ter novas frentes em cada uma das encostas.
A ciclovia proposta pretende ainda ligar o polo desportivo ao “Parque dos
Pinheiros Mansos” e ao percurso pedonal que se localiza entre este e o Rio Cértima. Assim, torna-se possível estabelecer a ligação do rio ao centro da cidade.
Por outro lado, concretiza-se a ligação ciclável e pedonal dos principais edifícios
públicos localizados no centro (como a Junta de Freguesia, os Correios, a Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro e o Quartel das Artes), ao Rio Cértima, pelo “Eixo
Urbano-Ecológico” (projetado pela colega que desenvolveu uma proposta de intervenção para o Rio Cértima), e destes edifícios públicos à nova Estação. Deste
modo, é possível estabelecer a ligação do Rio Cértima, que passe pelo centro da cidade e pela Estação Férrea, ao Parque Verde Linear, localizado no Rio Levira (outro
projeto planeado por um outro colega).
No ponto de intersecção do “Eixo Urbano-Ecológico” com a EN 235 foi planeada (pelo grupo que desenvolveu este eixo urbano) uma praça em plataformas
que vence a diferença de cotas. Estas plataformas estão ligadas por rampas e
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escadas, sendo servida por um equipamento de aluguer de bicicletas e associado a
um espaço verde com o qual se articula.
Assim, conseguimos demonstrar que é possível estabelecer a ligação dos
vários projetos pensados em grupo, e que no final resultam numa estratégia de
intervenção unificadora e de integração coerente para o concelho de Oliveira do
Bairro.
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4.3 | CONJUNTOS HABITACIONAIS
A proposta para a Estrada Nacional 235 desenvolveu-se na relação transversal da Alameda com as encostas, privilegiando o desenvolvimento das tipologias
de habitação coletiva em banda.
Neste capítulo, iremos descrever funcionalmente os conjuntos habitacionais que propomos e que estabelecem a ligação da nova Alameda da cidade à
ciclovia proposta, de modo a conferir a vida urbana até à encosta.
São propostos quatro conjuntos habitacionais, implantados com diferentes
configurações, mas de forma a que seja possível aplicar todos os objetivos e ideias
definidos nesta dissertação. Assim, atribuir-se-á números aos conjuntos habitacionais de modo a facilitar a sua identificação.
O primeiro conjunto é constituído por dois edifícios de utilização mista, preferencialmente habitacional, com frente para a EN 235, estabelecendo a ligação
entre este eixo e a encosta, onde se desenvolve a ciclovia proposta ladeada por
árvores. Estes dois edifícios formam uma grande praça entre eles marcada por dois
momentos: a entrada neste espaço pela EN 235 e a saída Sul (na ciclovia). A transição destes espaços é assumida por uma rampa que se localiza a meio da praça,
onde se pretende plantar um conjunto de árvores.
Estes edifícios são propostos numa zona da cidade que se encontra ao
abandono.
O piso de contacto com o solo foi projetado numa lógica de utilização mista, para habitação, serviços, comércio e restauração.
De modo a colocar em prática a nossa teoria sobre o estacionamento, estes edifícios preveem um piso subterrâneo, cuja entrada é feita pela EN 235 e a
saída pelo lado Sul, num novo acesso que atualmente não existe e que se encontra
planeado no PDM de Oliveira do Bairro. O acesso é acompanhado pela ciclovia
proposta na reestruturação da “Alameda”. O piso de estacionamento retira automóveis na superfície da “Alameda” e serve também os moradores dos novos
conjuntos habitacionais.
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Os edifícios de habitação propostos têm uma cércea de 12 metros e uma
profundidade idêntica, regra que tentámos adotar em todos os conjuntos habitacionais. O comprimento destes varia de acordo com a zona onde os edifícios são
implantados.
As tipologias e a métrica dos alçados serão idênticas entre todos os conjuntos propostos, de modo a obedecerem a uma mesma regra de intervenção.
O segundo edifício de habitação é projetado no interior de um quarteirão
no centro da cidade, cujo o acesso está planeado no PDM de Oliveira do Bairro e
permite estabelecer a ligação da Estrada Nacional 235 à Rua Dr. Acácio Azevedo.
Este edifício tem a configuração em “L”, permitindo assim ter duas frentes,
uma para o novo acesso e outra para a rua referida anteriormente. Propomos uma
praça associada a este grande espaço verde. Este “parque” é acessível apenas por
peões ou ciclistas e os seus acessos abrem-se para a EN 235 e Rua Cândido dos
Reis. Esta intervenção é pensada para a população, de forma a proporcionar uma
zona verde no centro da cidade. À imagem do anterior, este edifício é servido por
um piso subterrâneo de utilização pública. O acesso ao estacionamento subterrâneo é feito por um desvio do novo acesso criado. A saída faz-se pela Rua Dr. Acácio
Azevedo. Assim, esta proposta de intervenção vem dar vida a este quarteirão. A
“cidade de festo” começa a ganhar novos contornos geométricos deixando de se
desenvolver apenas numa “linha”.
O terceiro conjunto habitacional é constituído por dois edifícios retangulares, independentes, assentes numa plataforma de estacionamento que os liga
subterraneamente. Estamos no ponto mais alto do centro da cidade.
São implantados numa zona plana, constituída maioritariamente por edifícios de habitação coletiva e por habitação unifamiliar. É neste quarteirão que se
localiza a antiga Alameda da cidade, na Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto. Este espaço
tem grande importância na cidade, não só por ser uma zona verde existente no
centro desta, mas também pela concentração de serviços, comércio e restauração.
Esta é, na verdade, uma avenida cheia de vida urbana e bastante movimentada.
Torna-se, por isso, urgente consolidar este quarteirão, ocupando os interstícios existentes.
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As entradas principais localizam-se na Rua Central onde se identificam quatro acessos pedonais diretos ao piso subterrâneo, que mais uma vez é usado para
estacionamento. Esses acessos realizam-se por caixas de escadas independentes
dos acessos às habitações. Ou seja, os utilizadores que não residam nesta zona
podem estacionar e sair diretamente para a rua, sem ter que aceder aos acessos
exclusivos para os moradores das habitações.
A entrada relativa ao acesso automóvel é feita num dos edifícios (do lado
Norte), a saída faz-se pelo outro.
O piso de contacto com o solo é de utilização exclusiva à habitação. Estes
edifícios vencem uma cércea de quatro pisos respeitando a dominante do local. A
habitação proposta consolida o perfil da rua conferindo uma frente urbana coesa
e devidamente estruturada.
O último conjunto habitacional proposto foi planeado numa zona intersticial, em que a diferença entre a cota da Estrada Nacional 235 e o vale onde se desenvolve a ciclovia é muito acentuada, atingindo perto dos onze metros de desnível.
O facto de existir um plano municipal para um novo acesso que irá estabelecer a
ligação da EN 235 à Rua São Sebastião, que atualmente não existe, veio ajudar a
desenhar estes novos edifícios de habitação coletiva. Formam assim duas praças a
cotas distintas: uma à cota da Estrada e outra a cinco metros abaixo desta, ligadas
por uma grande escadaria que funciona também como um anfiteatro sobre o vale.
As plataformas onde estas duas praças se situam funcionam de modo independente conferindo-lhes autonomia e identidade própria. A que está diretamente
relacionada com a EN 235 é constituída por três pisos subterrâneos, que podem ser
acedidos pelo novo acesso. Estes três pisos serão apenas utilizados para o estacionamento e são independentes uns dos outros. Deste modo, será possível estabelecer a separação do estacionamento para moradores e para os restantes. A outra
plataforma é constituída apenas por dois pisos de estacionamento subterrâneos e
funcionam de modo independente, com acesso pela Rua Colégios.
As plataformas descritas anteriormente “estendem” a Alameda aos novos
terraços públicos. Assim, estes novos espaços de estar e de contemplação da paisagem permitirão a ligação da cota alta aos distintos pontos dessa retícula, por onde
se desenvolve a ciclovia proposta, ladeada por árvores. A ideia é que estas plataformas, quando atingem a encosta sejam desmaterializadas em degraus. Desta forma é permitida a subida entre a ciclovia e a Alameda. Este percurso é realizado por
três grandes grupos de degraus.
Os edifícios propostos assentes na plataforma à cota da EN 235 irão dispor-se escalonadamente, de modo a acompanharem a topografia desta zona. Estes
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dois funcionarão independentes dos restantes, que se localizam na outra praça. A
ideia é que o resultado deste conjunto habitacional funcione como uma espécie
de varanda, de forma a que todos os moradores e restantes possam desfrutar do
espaço e da vista.
O piso térreo permanece exclusivamente reservado ao comércio e restauração, de modo a atrair o público a este espaço, e os restantes três pisos de utilização exclusiva à habitação.
Para a habitação privilegiamos tipologias entre T1 e T3, disponibilizando
áreas por fogo, na ordem dos 90 m2 (T1), 102 m2 (T2) e 114 m2 (T3).
Os acessos principais aos edifícios propostos descritos anteriormente são
marcados por grandes pórticos (8,70 metros de altura), de modo a criarem uma
pequena abertura coberta por onde se transita para o interior do espaço de distribuição e circulação comum.
A entrada no edifício realiza-se por uma porta localizada no lado esquerdo
do interior do pórtico. Em relação à disposição das várias divisões da habitação, a
regra será sempre a mesma, independentemente da tipologia. As áreas sociais da
habitação confrontam com a praça a Norte e as privadas com as traseiras a Sul.
Assim, é possível criar uma relação entre as áreas sociais da habitação com os espaços públicos exteriores.
Quando entramos num dos fogos reparamos que a cozinha comunica diretamente com o hall de distribuição comum no interior do pórtico. A sala de estar
localiza-se ao lado da entrada. O espaço de sala é contiguo à cozinha em conceito
de “openspace” ou não. Por sua vez, os quartos, na área privada, organizam-se na
ala oposta ao espaço social.
Nas tipologias T1 é permitido que o quarto tenha a possibilidade de se
fechar criando outra divisão. Nas tipologias T2, com uma suite e um quarto simples, prevê-se uma instalação sanitária de utilização comum. Por fim, a tipologia
T3, com uma suite e dois quartos simples, uma instalação sanitária de utilização
comum.
Com a definição das medidas das aberturas dos vãos foi possível desenhar os alçados dos conjuntos habitacionais propostos, não só deste, mas de todos
descritos anteriormente, com uma métrica regrada. Nos painéis de apresentação
A0 (quarto painel), embora só esteja um dos conjuntos residenciais propostos, é
possível verificar essa mesma regra que acabámos de referir.
Entre todos os conjuntos residenciais propostos estabelecemos relações,
quer de composição, quer de função e tipologia. Avalia-se pelos pórticos que assi-
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nalam as entradas, pela métrica imposta, pelos vãos e pela articulação do espaço
interior que, apesar de terem configuração diversa, articulam-se de modo coerente.
Estes conjuntos habitacionais vêm como que “coser” a encosta (com a introdução das novas ciclovias) à Estrada Nacional 235. Deste modo, acreditamos
nós, esta cidade linear e difusa ganhará uma nova consistência urbana, estruturada
por ligações transversais ao seu eixo de crescimento. Como já afirmámos, a cidade
“de festo” passará a incorporar uma cidade de “malha urbana”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto aqui apresentado consistiu na elaboração de uma proposta para
o concelho de Oliveira do Bairro, que valorizasse o território e trabalhasse a sua
relação com os concelhos limítrofes, tornando-o num território mais atrativo para
os cidadãos, não só ao nível habitacional como a nível de emprego.
A proposta surgiu do desafio “Oliveira em Mente: desenhar nas entrelinhas
da cidade”, lançado pela Associação Mentes Convergentes (MC) e pelo docente da
disciplina de Atelier e Laboratório de Projeto. Deste modo, a área de intervenção
foi dividida em cinco eixos estruturantes e cada grupo trabalhou numa estratégia
para um deles. O objetivo inicial era que estas cinco propostas se articulassem e
contribuíssem para um território conectado. Na fase inicial do trabalho, a Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro apresentou-nos o concelho e apoiou a elaboração
da extensa maquete. Para a Associação MC era fundamental que as propostas fossem discutidas com a população e então surgiu a exposição realizada em Março
de 2017, com a maquete e painéis de grupo, e, no mês seguinte, o Debate Público,
no qual foram apresentadas as cinco propostas e discutidas com os cidadãos presentes. Estes eventos foram organizados pela Associação e decorreram na Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro.
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Como já referido anteriormente, o concelho foi dividido em cinco grupos,
em que cada um trabalhou numa das infraestruturas aqui localizadas: a Autoestrada A1, os Rios Cértima e Levira, a EN 235 e a Estação Férrea. A proposta de intervenção da presente dissertação partiu da Estrada Nacional 235. Inicialmente, o trabalho foi desenvolvido em grupo e consistiu na elaboração de uma proposta para
este eixo estruturante do concelho. Um dos objetivos essenciais era trabalhar a
relação da “linha”, a EN 235 por onde a cidade se desenvolveu ao longo do tempo,
com as encostas, trabalhando também os seus quarteirões. Recentemente, a EN
235 foi reabilitada e transformada numa “Alameda”, embora atualmente continue
sem a presença de árvores e a privilegiar o espaço para o automóvel (principalmente o estacionamento).
A solução para estes problemas encontrados foi continuada no trabalho
individual, cuja proposta de intervenção teve como objetivos melhorar a qualidade de vida na “Alameda”, conseguida através da arborização e pela diminuição do
estacionamento de superfície, de modo a desenhar um perfil adequado e um espaço público agradável para a população. A estratégia de intervenção baseou-se
na proposta de vários edifícios de habitação, com espaços públicos associados, ao
longo da Estrada Nacional 235, “cosendo” a “Alameda” às encostas, por onde se
distribuem as ciclovias propostas em grupo. Assim, é possível transformar uma cidade que se desenvolveu ao longo de uma linha, numa cidade reticular, integrando
os quarteirões incompletos e as encostas. O estacionamento à superfície é contrariado e, em alternativa, garantido através de plataformas de parqueamento subterrâneo que estes novos edifícios de habitação propostos contêm. Outro objetivo
foi o de encontrar uma tipologia de habitação adaptada aos novos edifícios.
Ao longo do trabalho desenvolvido foi essencial aprofundar os conceitos
teóricos relacionados com o objeto de estudo, como o conceito de “cidade linear”. Deste modo, no primeiro capítulo da dissertação, realizou-se uma abordagem
teórica onde este conceito foi contextualizado teoricamente. O objetivo foi fundamentar as estratégias utilizadas no trabalho prático de Projeto num conceito
teórico. A consulta Bibliográfica efetuada mostrou-se adequada aos objetivos deste estudo visto o resultado da proposta de intervenção se enquadrar com os conceitos defendidos por vários autores. Para além desta pesquisa bibliográfica, foi
essencial analisar outros projetos que abordassem as mesmas temáticas presentes
em Oliveira do Bairro, como a ligação das diferentes cotas e o estacionamento
automóvel, e observar como é que diferentes arquitetos as resolvem. Assim, encontrámos três projetos – o “Percurso Pedonal Assistido”, em Montemor-o-Velho,
o Bairro de La Sang e o Bairro de Buida Oli, ambos em Alcoy.
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Considerando os objetivos definidos no início do trabalho, é possível afirmar que a proposta de intervenção para o concelho de Oliveira do Bairro, especificamente a Estrada Nacional 235, os cumpre. Com estas intervenções, a cidade
linear e difusa ganhará uma nova consistência urbana, estruturada por ligações
transversais ao seu eixo de crescimento.
Reconhece-se que é preciso continuar a pensar a cidade de modo a desenvolver uma relação transversal da EN 235 com as encostas. Isto seria uma mais
valia não só para a cidade, como para o concelho, continuar a desenvolver propostas com base nestes conceitos e objetivos de intervenção definidos na presente
dissertação.
Os vários elementos produzidos ao longo deste trabalho, como a planta e
perfis de turma, as maquetes, de turma e individual, e os painéis realizados foram
fundamentais para o desenvolvimento de uma proposta final coerente.
Em suma, é possível afirmar que a proposta de intervenção para a Estrada Nacional 235 aqui apresentada correspondeu aos objetivos delineados, não só
pela Associação Mentes Convergentes, como pelo docente de Atelier de Projeto II.
Através da densificação do centro urbano de Oliveira do Bairro, especificamente
na área ao longo do eixo principal, é possível contrariar o atual desenvolvimento
em linha da cidade. Assim, gera-se uma nova malha urbana coesa, entre a linha de
festo e as encostas que a marginam. A “nova” cidade reticular vem complementar
o desenvolvimento ao longo da EN 235 e clarificar os limites desta cidade difusa.

83

84

BIBIBLIOGRAFIA
Livros consultados:
Domingues, Álvaro. (2009). A Rua da Estrada. Porto: Dafne Editora.
Domingues, Álvaro. (2008). Urbanização Extensiva – uma nova escala para o planeamento. In 1st Annual Conference on Planning Research, Porto, 30 de Maio de
2008
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. (2015). Território: Casa
Comum. Morfologias e Dinâmicas do Território. Vila Nova de Famalicão: Universidade do Porto.
Figueira, Miguel. (2014) Percurso Pedonal Assistido de Montemor-o-Velho. Arqa
116: Mobilidades Expandidas. 116, 64.
Graham, Stephen, Marvin, Simon. (2001) Splitering Urbanism. Londres: Routledge.

85

86

Mota, Armor P. (2015). Oliveira do Bairro - Alma e Memória. Oliveira do Bairro:
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9. Imagem retirada do livro: Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação
e Projectos.
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10.Imagem retirada do livro: Políticas Urbanas II. Transformações,                        
Regulação e  Projectos.
11. Imagem retirada do livro: Políticas Urbanas II. Transformações,                      
Regulação e Projectos.
12. Fotografia da autora
13. Fotografia retirada da internet: https://www.google.pt/search?q=vista+a%C3%A9rea+de+alcoy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY063zi8TaAhVKtRQKHb4kD0EQ_AUICigB&biw=1440&bih=689#imgrc=bD7k83dTezqFpM:
(consultado no dia 18 de Abril de 2018)
14. Fotografia retirada da internet: http://cargocollective.com/miguelfigueira/filter/PERCURSO-PEDONAL-ASSISTIDO (consultado em 15 de Janeiro de 2018)
15. Fotografia da autora
16. Fotografia da autora
17. Imagem retirada do livro: La Ciudad como Proyecto
18. Fotografia retirada da internet: https://www.google.pt/search?q=La+Sang+Alcoy&biw=1440&bih=689&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=DkowFoW_g0A5oM%253A%252CaItPcLkQgPAfGM%252C_&usg=__z4A5F9yQikiDIk4Q_iv32VAQk1I%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiGuYPGjcTaAhVPHRQKHY77AegQ9QEIQTAD#imgdii=DA6njp5GwxP31M:&imgrc=2XkdiolyoYXtBM: (consultado em
15 de Janeiro de 2018)
19. Fotografia retirada da internet: https://www.google.pt/search?q=La+Sang+Alcoy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbz4_ijMTaAhWHUhQKHaVJAJEQ_AUICigB&biw=1440&bih=689#imgrc=NPJkPlkrSxhD_M: (consultado
em 15 de Janeiro de 2018)
20. Fotografia retirada da internet: https://www.google.pt/search?q=La+Sang+Alcoy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbz4_ijMTaAhWHUhQKHaVJAJEQ_AUICigB&biw=1440&bih=689#imgdii=Wn7CeNEnBftN2M:&imgrc=jTGl9lYeXfEiKM: (consultado em 15 de Janeiro de 2018)
21. Imagem retirada do livro: La Ciudad como Proyecto
22. Imagem retirada do livro: La Ciudad como Proyecto
23. Imagem retirada do livro: La Ciudad como Proyecto
24. Imagem retirada do livro: La Ciudad como Proyecto
25. Imagem retirada do livro: La Ciudad como Proyecto
26. Fotografia cedida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
27. Fotografias da autora
28. Fotografia da autora
29. Fotografia de Ana Gonçalves
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30. Imagem retirada da Internet: https://www.google.pt/search?q=mapa+de+portugal+com+identifica%C3%A7%C3%A3o+do+distrito+de+aveiro&sa=X&biw=1440&bih=689&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=39NZCTjJmoIlkM%253A%252CWJWlilBGwfptoM%252C_&usg=__pcSBmBbAW96mcwO7F8V8WkCNLW0%3D&ved=0ahUKEwjN_ojslsTaAhWI7RQKHRSiA0gQ9QEILjAC#imgrc=39NZCTjJmoIlkM: (consultada em 18 de Janeiro de 2018)
31. Imagem retirada da Internet: https://www.google.pt/search?tbm=isch&q=mapa+de+portugal+com+identifica%C3%A7%C3%A3o+do+distrito+de+aveiro&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjB7OvAlsTaAhWBKMAKHWzPBUkQBQg5KAA&biw=1440&bih=689&dpr=2#imgrc=qwASSbpw-rH4iM: (consultada em 18
de Janeiro de 2018)
32. Imagem retirada da Internet: https://www.google.pt/search?biw=1440&bih=689&tbm=isch&sa=1&ei=gWnXWsL2EJD8gAap97O4Bg&q=freguesias+de+oliveira+do+bairro&oq=freguesias+de+oliveira+do+bairro&gs_l=psy-ab.
3..0i24k1.47152.61381.0.61588.88.60.0.20.20.0.173.6362.25j31.57.0....0...1c.1.64.
psy-ab..50.34.1340.0..0j0i67k1.116.xa4quN2KQk0#imgrc=rcQAX7OnkjiNBM:
(consultada em 18 de Janeiro de 2018)
33. Imagem realizada pela autora
34. Imagem realizada pela autora
35. Imagem realizada pela autora
36. Imagem realizada pela autora
37. Imagem realizada pela autora
38. Imagem realizada pela autora
39. Imagem realizada pela autora
40. Imagem realizada pela autora
41. Imagem realizada pela autora
42. Imagem realizada pela autora
43. Imagem realizada pela autora
44. Planta realizada por Carlos Brito
45. Planta realizada por João Nogueira
46. Planta realizada por João Casqueiro
47. Imagem retirada do site da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
48. Imagem retirada do Google Maps
49. Imagem realizada pela autora
50. Fotografias da autora
51. Desenhos da autora, de Joana Simões, Fabiana Babau e Eleonora Betteghlla
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52. Planta realizada pela autora
53. Painéis realizados em grupo em Atelier de Projeto II
54. Imagem aérea de Oliveira do Bairro retirada do Google Maps
55. Planta realizada por Joana Simões
56. Desenho realizado por Joana Simões
57. Desenho realizado por Joana Simões
58. Imagem aérea de Oliveira do Bairro retirada do Google Maps
59. Planta realizada por Eleonora Betteghella
60. Desenho realizado por Eleonora Betteghella
61. Desenho realizado por Eleonora Betteghella
62. Fotografia da autora
63. Fotomontagem realizada pela autora
64. Fotografia da autora
65. Fotomontagem realizada pela autora
66. Fotografia da autora
67. Planta realizada pela autora
68. Planta realizada pela autora
69. Planta realizada pela autora
70. Planta realizada pela autora
71. Desenhos realizados pela autora
72. Desenhos realizados pela autora
73. Desenhos realizados pela autora
74. Desenhos realizados pela autora
75. Planta realizada pela autora
76. Render realizado pela autora
77. Render realizado pela autora
78. Render realizado pela autora
79. Render realizado pela autora
80. Desenho realizado pela autora
Nota: As fotomontagens dos renders do Painel 01 foram realizadas por João
Nogueira, João Casqueiro, Carlos Brito, pela autora e por Ana Carvalho. As imagens
do Painel 02 foram realizadas pela autora e colegas de grupo de Atelier de Projeto
II (Eleonora Betteghella, Fabiana Babau e Joana Simões)
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1 | FOTOGRAFIAS DA MAQUETE INDIVIDUAL

2 | FOTOGRAFIAS DA MAQUETE DE TURMA

3 | PAINEL DE SEMINÁRIO DE INVESTIGAÇÃO

4 | PLANTA DE INTERVENÇÃO DA TURMA

5 | PERFIS REALIZADOS PELA TURMA

6 | PAINEL INDIVIDUAL DE ATELIER DE PROJETO II

7 | PAINÉIS DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA DISSERTAÇÃO
(Ver Caixa)

