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Este trabalho permitiu observar a cidade de Lisboa de uma perspetiva diferente e a 

confrontação com problemas que muitas vezes passam despercebidos, ou por não 

estarem presentes nos circuitos habituais que se faz ou simplesmente pelo hábito de 

sempre se conhecer as coisas de determinada maneira, sem questionar o porquê ou 

se podiam ser diferentes.  

Isto é o que se passa com Monsanto e a sua relação com a cidade de Lisboa, esta 

frágil relação passa despercebida a milhares de pessoas que usam todos os dias, 

tantos as vias rápidas que circundam o Parque como os comboios que circulam pelas 

suas bordas, ou seja, poucas são as pessoas que se apercebem o quão desconecta-

dos estão estes dois mundos.

Contudo, não só o parque de Monsanto foi sofrendo, tanto com a expansão das 

infraestruturas, como da malha urbana. Também áreas contiguas a este foram-se 

convertendo em zonas pouco qualificadas, onde as preocupações urbanas foram 

desleixadas, ganhando conotações desfavoráveis - áreas dormitório - e também elas 

rodeadas de infraestruturas viárias, como é o caso de S. Domingos de Benfica. 

Por isso, este projeto teve como principal objetivo, estabelecer-se no espaço entre 

Monsanto e S. Domingos de Benfica de maneira a que a operação realizada servisse 

de meio revitalizador dos dois em simultâneo.

Depois de observar Monsanto e perceber o que esta mancha verde representa na 

cidade, tal como, a consciencialização do seu estado atual, nomeadamente o facto 

de Monsanto estar repleto de programas que as pessoas já utilizam, mas de uma 

maneira diferente da que se faz no resto dos espaços públicos da cidade, conclui que 

Monsanto nunca terá a mesma relação que outros parques têm com quem habita na 

área metropolitana de Lisboa. Isto, devido á sua dimensão, á sua morfologia, mas 

principalmente pelo seu princípio fundador - de se tratar de um parque projetado 

para ser usufruído através do automóvel privado. Logo, o que se trona essencial é 

criar, clarificar, maneiras de as pessoas poderem chegar até Monsanto, mas não só 

de carro. 
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Considerações Finais 

É por isso essencial novos layers que se sobreponham às infraestruturas barreiras 

e sirvam de elementos de conexão, que libertam Monsanto dos seus limites e ao 

mesmo tempo criam pequenos prolongamentos do parque na sua envolvente, aju-

dando também, à libertação destas áreas dos seus limites e novamente a clarificação 

do que ali existe.

Caso específico de S. Domingos de Benfica, que tal como Monanto tem um grande 

número de equipamentos espalhados pela sua área,mas que no entanto, passam 

completamente despercebidos no meio de uma malha densa de edifícios de habitação 

e da grande densidade de carros que ali existe, logo o essencial é clarificar, também 

aqui, ligações entre os programas existentes e os novos. Ou seja, criar uma ligação 

entre estes novos elementos e os programas aqui existentes, tirando partido de es-

paços públicos e de interiores de quarteirões, articulando e consolidando-os para a 

formalização de novos percursos, que vão buscar o conceito de rua enquanto espaço 

de várias vivências, de trocas culturais e de expressão social. 

Acreditando que a aplicação desta estratégia, a longo prazo, sobre toda esta área 

de S. Domingos de Benfica, possibilitaria novos usos para espaços vazios, novos 

percursos entre programas e com Monsanto. Mas acima de tudo, que a transformação 

destes espaços com pequenas operações levaria à reunião nestes espaços e, con-

secutivamente, à difusão para os restantes, de uma multiplicidade de atividades urba-

nas como: o viver, o trabalhar, o aprender e brincar.

Em suma, o que este projeto pretende demonstrar é que uma arquitetura de 

ocupação dos “espaços entre”,de ocupação dos espaços que existem entre a casa e 

a cidade,entre o construído e o natural,possibilitará o terminus a longo prazo,de vazios 

expectantes e das barreiras de movimentação das pessoas.

A aplicação destes elementos mediadores de situações, ou seja, a construção de 

lugares intermédios que se tornam articuladores, fornecem bases para o indivíduo 

habitar a sua cidade, capacitando-a de lugares que permitem o encontro e a convivên-

cia entre todas as pessoas e de todos os polos.
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Estação de Comboios Benfica

m  estações de Metro 
novo percurso 

Apropriação de espaços entre edifícios dotando-os 
de um carater público. O que possibilitará a criação 
de um percurso alternativo de circulação pelo bairro. 
Que se materializa através da mudança de pavi-
mento, principalmente quando em contato com as 
estradas. 

1  Santa Casa da Misericordia I  2  Espaço Desportivo I  3  Pupilos do Exercito I  4  Bairro Grandela I  5  Palácio Beau-Séjour I  6  Colégio Maristas de Lisboa I  7  Escola Delfim Santos I  8  Escola Básica António Nobre I  9  Mercado I  10  Hospital da Cruz 
Vermelha I  11  Misericordia I  12  Centro Paroquial I  13  Clube Recreativo I  14  Junta de Freguesia I  15  Jardim Zoológico I 16  Teatro Thalia I  17  Escola Princesa Ana I  18  Hospital dos Lusíadas  

Utilização dos Jardins do Palácio Beau - Séjour como pas-
sagem para chegar ao colégio Maristas de Lisboa, durante 
o seu hórario de funcionamento, regenerando assim este 
espaço  semi-plúblico. 
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possibilidades de expansão a longo prazo
Considerações Finais 

91  Esquema de estrátegia a longo prazo para esta área
Estratégia, a longo prazo, passa por criar uma ligação entre os novos elementos e os programas existentes no bairro, tirando partido de espaços públicos existentes e de interiores de quarteirões, articulando e consolidando-os para
a formalização de novos percursos que vão buscar o conceito de rua enquanto espaço de várias vivências, de trocas culturaise espaço para a expressão social. 

m
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Requalificação destes espaços não tratados per-
mitirá o aparecimento de novos espaços de lazer 
junto e entre habitações, e a clarificaçõa de manei-
ras de  chegar aos interfaces de transportes públicos 

Estação de Camionagem

Estação de Comboios de Sete Rios

Apropriação e requalificação de espaços vazios em espaços 
públicos por onde se pode circular e  desta forma chegar de 
forma rápida e facilmente aos vários programas como por 
exemplo o Hospital Lusíada ou a escola Delfim Santos 

Utilizar o jardim zoológico como meio 
de passagem para chegar a outros 
programas como Teatro Thalia 
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Estação de Comboios Benfica

m  estações de Metro 
1  Santa Casa da Misericordia I  2  Espaço Desportivo I  3  Pupilos do Exercito I  4  Bairro Grandela I  5  Palácio Beau-Séjour I  6  Colégio Maristas de Lisboa I  7  Escola Delfim Santos I  8  Escola Básica António Nobre I  9  Mercado I  10  Hospital da Cruz 
Vermelha I  11  Misericordia I  12  Centro Paroquial I  13  Clube Recreativo I  14  Junta de Freguesia I  15  Jardim Zoológico I 16  Teatro Thalia I  17  Escola Princesa Ana I  18  Hospital dos Lusíadas  



109 I113

m

m

m
m

6

7

8

10

18

9

11

12

13 14

15

17

m

16

Estação de Camionagem

Estação de Comboios de Sete Rios

92  Esquema de possibilidades a longo prazo para esta área
A estratégia a longo prazo sobre toda esta área de S. Domingos de Benfica, possibilitara novos usos para espaços vazios, novos percursos entre programas e com Monsanto, mas acima de tudo permite a transformação destes 
espaços e consecutivamente a difusão para os restantes e potencia assim uma multiplicidade de atividades urbanas como são o viver, o trabalhar, o aprender e brincar. 

possibilidade de Continuação da oCupação do interior dos quarteirões
Considerações Finais 
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a
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01  Terreiro do Paço - Damaia  I  02  Desterro - Algés I  03  Bairro Padre Cruz - Algés I  04  Alcântara ( calçada da tapada) - Pontinha I  05  Sete Rios - Sete Rios  I  a  Plataforma Multifuncional  I  b  Ponte entre Programas 

troço comum 
linha de metro
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Monsanto ConeCtado

01

02

93  Planta I Acessos a Monsanto  
A planta acima representada surge como conclusão deste trabalho e pretende demonstrar o impacto que esta intervenção teria a um nível mais alargado, ou seja, à escala da cidade. Que não só seria relevante para o 
bairro e para Monsanto, mas para toda a cidade.  
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