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LINHAS DE ÁGUA

CRIL

PONTES

EQUIPAMENTOS
PLANTA | ESC. 1:5000

Jardim do Campo Grande, Alvalade, Lisboa
 Uma entrada antiga da cidade em Odivelas;

Grande variedade de equipamentos e diferentes 
funções dentro do parque

THE BROADACRE CITY, Frank Lloyd Wright 1935
Uma visão em que a vegetação e a construção 
são misturadas de maneira a reproduzir uma 

paisagem

THE GARDEN CITY, Ebenezer Howard 1898
Utiliza a agricultura e a vegetação para capturar 

os benefícios principais de um ambiente rural
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TERRAÇOS PRAÇA DA IGREJA

BACIAS DE RETENÇÃO COMO TRAVESSIAS NO PARQUE

“PLACE TO BE”

Repetição de módulos comerciais ao longo da nova rua
Dimensões aproximadas: 24 x 17m
Possibilidade de aumentar o piso dependendo das necessi-
dades da moradia

Fraquezas:

x Desintegração de bairros
x CRIL como barrior

x Áreas naturais desqualificadas
x Falta de infraestrutura

Intenções:

x Conecte as áreas norte e sul do 
CRIL

x Criar novos equipamentos para 
aprimorar a infra-estrutura no sul

x Enfatizar e revitalizar as linhas de 
água existentes
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Conexão das margens Enfatizar e revitalizar as linhas de água 

Criação de novas infraestruturas Criação de diversas atividades
Discontinuidade do fluxo - margem Sul

Conexão através das linhas de água - margem Sul

Linhas de água - margem Norte

Conexão das linhas de água - margem Norte

Parque

Pontes

Pontes subterrâneas

Ruas novas

Ruas existentes

Rua para pontos de comércio

Pontos de comércio

Linhas de água

Bacias de retenção

Agricultura
[hortas]

Cultura
[centro cultural]

Encontro
[cafés, anfiteatro, workshops]

Lazer
[atividades, parques de exercício, parques para crianças]

Relaxamento
[relvados, zonas para picnics, yoga]

Criação de novos atravessamentos pedonais Implementação de bacias de retenção

Adição de novos pontos de comércio numa nova rua para o desenvolvimento da margem Sul
Implantação de novas ruas dentro do bairro para melhores conexões

Programa do parque urbano


