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Opinião

Com projecto já aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa, 
pretende um promotor imobiliário demolir quatro moradias isoladas, 
descartando a possibilidade de proceder à sua reabilitação. As 
moradias estão localizadas na Rua Pedro Calmon, no Alto de Santo 
Amaro, freguesia de Alcântara, formando um conjunto urbanístico 
singular, enquadrado pelos seus próprios logradouros ajardinados e 
pelo de um prédio vizinho, igualmente ajardinado.

Um caso de atentado 
à boa prática da 
reabilitação urbana
João Martins Jacinto  |  Engenheiro civil

  m substituição das moradias, 

em claro incumprimento do regulamento 

do Plano Director Municipal (PDM) no que 

respeita à moda da cércea, pretende-

se construir um prédio com oito pisos 

em elevação e dois pisos em cave para 

estacionamento. A implantação corresponde 

à área dos lotes das moradias (figs. 2 e 3).

Da memória descritiva do projecto consta, 

como justificação para a solução: “A 

situação actual conta com a preexistência 

de quatro moradias isoladas, em estado de 

degradação … não apresentam qualquer 

tipo de classificação e não representam 

nenhum testemunho importante na história 

da Arquitectura Portuguesa. Deste modo é 

uma pretensão proceder à sua demolição 

de forma a viabilizar a construção nova e o 

respectivo programa pedido”.

Relativamente à implantação, consta ainda 

da memória descritiva – “tendo em conta 

as condicionantes, tanto legais como das 

próprias preexistências – Frente contínua 

com interrupções, logradouro / jardim 

público, propomos uma volumetria única esta 

com frente para a Rua Pedro Calmon, de 

forma a rematar a morfologia de quarteirão. 

Propomos que seja elevada 7,0 m ... Dando 

E
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continuidade física e visual para dentro do 

logradouro, transformado em grande jardim 

de usufruto público”.

Considera ainda o projectista, e a Câmara 

Municipal de Lisboa aceita, que colocando 

uma altura de terra, em canteiro sobre a 

laje de cobertura do estacionamento, entre 

pilares e acessos aos prédios e sob o prédio 

projectado em toda a sua área, se mantêm 

as condições de permeabilidade e que as 

águas pluviais que caiam sobre o prédio são 

conduzidas directamente para o solo.

Todos os aspectos acima mencionados 

invalidam este projecto que é urgente 

impugnar:

Trata-se, portanto, de um caso que merece 

reflexão e divulgação, pois para além de 

manifestas irregularidades processuais, está 

em causa uma profunda contradição sobre o 

que significa o empenho actual na reabilitação 

do edificado pelas entidades oficiais, neste 

caso a Câmara Municipal de Lisboa 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo 

acordo ortográfico
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1 | Moradias da Rua Pedro Calmon 

– logradouros ajardinados.

2 | Moradias da Rua Pedro Calmon 

– o que está actualmente. 

3 | O prédio proposto. Esta antevisão tem 

menos um andar que o mencionado na 

memória descritiva.
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Não está a ser dada prioridade à 
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especulativa, e não se está a cumprir o 
regulamento do PDM.

Pretende-se demolir quatro moradias 
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o projectista, não se encontram em 
degradação, antes em bom estado de 
conservação. Será que o projectista 
considera que o seu projecto será um 
“testemunho importante para a futura 
história da Arquitectura Portuguesa” em 
oposição à arquitectura das moradias?

O jardim que é referido pelo projectista para 
usufruto público é privado e pertence ao 
prédio vizinho. A Rua Nicolau Tolentino, 
que é mencionada pelo projectista como 
confrontação Poente, não existe.

A questão dos logradouros e permeabilidade 
não é compreensível. Como passa a água 
para o solo?

1

2

3

4

3


