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Resumo  

As Avenidas Novas assinalaram uma viragem decisiva no tempo e no modo da expansão urbana de Lisboa, no 

começo do século XX, sustentando um movimento de ampliação para norte, a partir das coordenadas do plano 

urbanístico liderado por Ressano Garcia.  

Associadas desde cedo a uma forte especulação imobiliária, patente na dissonância de tipologias construtivas e na 

ausência de um plano arquitetónico de conjunto, ficaram também marcadas pelo facto de se terem constituído num 

dos eixos estruturantes de dilatação do centro funcional da cidade, sofrendo os impactos da terciarização e do uso 

generalizado do automóvel sobre as suas acessibilidades fáceis. 

Apresentam-se aqui os primeiros resultados de uma investigação, relativos à história das Avenidas Novas e suas 

recomposições espaciais. A pesquisa contempla ainda uma contextualização sociodemográfica e socioeconómica e 

tem o seu foco nas representações sociais sobre esta área da cidade. 
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Abstract 

Avenidas Novas marked a turning point in the time and mode of urban expansion in Lisbon at the beginning of the 

twentieth century, sustaining a movement of expansion from de coordinates of the urban plan led by Ressano Garcia 

to the north. 

Experiencing from very early a strong real state speculation, most clear in the divergence of building typologies and 

in the absence of an overall architectural plan, this area also established itself as one of the structuring axes of 

expansion of the functional centre of widespread use of the car in its easy accessibility. 

Here we present the first results of a research on the history of Avenidas Novas and their spatial reconfigurations. 

The research also includes a sociodemographic and socioeconomic contextualization and focuses particularly on the 

social representations of this area of the city.  
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Apesar de contarem com mais de um século de existência, só desde 2013 as 

Avenidas Novas correspondem a uma divisão administrativa da cidade de Lisboa, cujo 

perímetro resulta da agregação das anteriores freguesias de S. Sebastião da Pedreira e 

Nossa Senhora de Fátima1. Retomou-se, assim, na última reforma administrativa, o 

nome referenciado ao plano urbanístico de Ressano Garcia, que projetou uma nova área 

da cidade a partir da Rotunda, pelo eixo Avenida Fontes Pereira de Melo e Avenida da 

República2, com o seu ponto máximo de realização na malha ortogonal do Saldanha ao 

Campo Pequeno. 

A denominação de Avenidas Novas começou a usar-se por volta dos finais da 

segunda década do século XX, para designar não apenas um espaço novo da cidade, 

mas também os novos modos de vida que se pretendiam contrapor à cidade fechada em 

torno do seu centro histórico.  Com efeito, esta nova área foi dotada desde o princípio 

de um conjunto inovador de infraestruturas de higiene e conforto, como redes de 

abastecimento de água, gás, eletricidade e esgotos, e as suas amplas artérias foram 

cuidadosamente arborizadas e servidas de transportes públicos, sendo de registar a 

presença de elétricos logo em 1902, acentuando a fluidez e a modernidade do lugar. 

Toda esta novidade, porém, teve início quarenta anos antes, com a decisão histórica 

de rasgar a Avenida da Liberdade a partir do espaço ocupado pelo Passeio Público, essa 

espécie de tampão ao crescimento da cidade que experimentara um longo período de 

quase cem anos sem se expandir, satisfeitas as necessidades concretas de uma 

população relativamente estagnada e dominando o modelo urbano da reconstrução 

pombalina pós-terramoto, que virá a esgotar-se não tanto nas suas potencialidades 

modernistas, mas mais concretamente na capacidade de se desenvolver  (Ferreira, 1987: 

83).  

A meio do século XIX o saldo natural da população era negativo e a planta de Lisboa 

ilustrava uma cidade pouco marcada pela expansão (Pinheiro, 2015: 234). A própria 

Regeneração não tinha trazido inicialmente ao espaço urbano qualquer dinâmica 

equivalente ao que empreendeu na construção de caminhos-de-ferro, estradas e pontes, 

encurtando as distâncias dentro do país e na ligação à vizinha Espanha. Apenas uma 

transformação relevante se operara a partir de 1834, com a extinção das ordens 

religiosas, que teve como consequência prática a instalação de hospitais, escolas, 

tribunais e das próprias Cortes nos conventos deixados vagos, protelando a necessidade 

de construção de novos edifícios (R. H. Silva, 1994b).  
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Como se pode verificar na Figura 1, o Passeio Público constituía o espaço que 

inevitavelmente seria necessário sacrificar quando e se optasse pela expansão a norte, 

em alternativa a uma expansão ribeirinha. O que virá a acontecer não será tanto uma 

destruição mas uma transmutação desse que foi o primeiro jardim público de Lisboa 

em avenida de modelo oitocentista (Fernandes, 1989: 46). 

Figura 1 – Planta de Lisboa em 1874 

 

Fonte: Vieira da Silva (1968), Dispersos 

 

A proposta de criar um boulevard até às portas da cidade surgiu pela 1ª vez em 1859 

na Câmara Municipal de Lisboa, recuperando-se, afinal, uma ideia deixada pelos 

arquitetos pombalinos, que percecionaram a funcionalidade futura de uma via 

perpendicular ao rio, partindo do Terreiro do Paço em direção a S. Sebastião. Não foi 

ainda, porém, uma necessidade de ordem populacional que então justificou tal proposta. 

Nesse ano, o Presidente Oliveira Pimentel apresentou a ideia, ainda vaga, de se 

construir uma avenida do Passeio Público até S. Sebastião da Pedreira e Campo 

Pequeno, como obra indispensável à grandeza da cidade, enquadrando-a assim numa 

política de melhoramento e embelezamento da mesma. Desta altura datariam os 

primeiros esboços da avenida feitos pelo engenheiro camarário P. J. Pezérat, que, 

entretanto, se perderam no incêndio dos Paços do Concelho em 1863. 
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A premência de um plano de melhoramentos foi sendo identificada por sucessivas 

vereações, traduzindo uma vontade de intervir de forma mais programada e sistemática 

na cidade. Tendo por base legislação publicada em 1864, que aumentou as 

competências dos municípios na gestão urbana e especificamente as da Câmara de 

Lisboa nas áreas do urbanismo e da edificação (Silva, 1994a: 430), foi empossada no 

Ministério das Obras Públicas, em 1865, uma comissão encarregada de elaborar um 

Plano geral de melhoramentos da capital, com representação camarária. 

Nesse mesmo ano, Pezérat fez uma viagem a Paris e apresentou o relatório intitulado 

Mémoire sur les études d'améliorations et embelissement de Lisbonne, onde referiu a 

“necessidade de fundar novos bairros residenciais e prever o crescimento e renovação 

da rede viária urbana” (R. H. Silva, 1994: 411). Com efeito, a operação de renovação 

urbana parisiense conduzida por Haussmann constituía uma fonte de inspiração para os 

que estavam envolvidos no governo da cidade, e talvez só as insuficiências financeiras 

do Governo e da Câmara tenham poupado os bairros medievais à demolição para rasgar 

avenidas e edificar bairros operários (R. H. Silva, 1989: 18).  

Data de 1870 o primeiro projeto da futura Avenida da Liberdade, elaborado pelo 

engenheiro camarário Bartolomeu Déjante para o Ministério das Obras Públicas. Outro 

se lhe seguiu, em 1873, assinado pelo arquiteto camarário Parente da Silva, este já 

suportado por uma proposta do Ministro das Obras Públicas à Câmara Municipal. Em 

1874 o tema da construção da avenida foi levado ao Parlamento como ‘negócio 

urgentíssimo’ (França, 2000: 63), em 1877 foi apresentado o anteprojeto e a construção 

da avenida arrancou definitivamente em 1879, desconhecendo-se se as obras avançaram 

com base no anteprojeto de 1877 ou num projeto de 1879 (Fernandes, 1989: 47). 

Um último marco importante a registar na execução do plano foi, em 1881, a 

apresentação da carta com o projeto final para a avenida, o qual, no entanto, ainda não 

tinha sido aprovado em 1885. Desconhece-se o real envolvimento nestes momentos de 

Frederico Ressano Garcia, o jovem engenheiro formado na Escola Politécnica de 

Lisboa e na École Impériale des Ponts et Chaussés de Paris, que em 1874 substituiu 

Pezérat na Câmara, falecido dois anos antes. 

As condições em que a obra arrancou revelaram, desde logo, uma contradição entre as 

perspetivas técnica e política. Do lado político, a visão foi mais circunstancial que 

estratégica, com o presidente Rosa Araújo a ter um papel determinante na realização da 

obra, suportando até pessoalmente avultadas despesas com expropriações, mas pondo o 

foco no embelezamento da cidade. Por outro lado, a Repartição Técnica da Câmara, 
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chefiada por Ressano Garcia, assumiu a operacionalização da obra, mas enquadrou-a 

numa visão estratégica, onde a Avenida deveria possibilitar as comunicações entre a 

cidade e a sua envolvente norte, mas também contribuir para a valorização dos terrenos 

adjacentes e o nascimento de novos bairros.  

De facto, o presidente da Câmara deu início aos trabalhos de abertura da Avenida sem 

esperar pela aprovação da ‘lei de zonas’, que constituía, para a Repartição Técnica, 

precisamente a alavanca fundamental do projeto. Demarcando-se dessa posição, Ressano 

Garcia corrigiu as propostas iniciais, assumindo o Passeio Público como parte integrante 

da Avenida e introduziu o empreendimento numa reflexão mais ampla sobre a expansão 

da cidade, na qual a Avenida não constituía senão uma primeira parte (R. H. Silva, 1989: 

22).    

A Avenida da Liberdade construiu-se assim no Valverde e deu lugar a dois novos 

bairros ladeando o seu termo, a poente, no caminho do Rato e S. Mamede, e a nascente, 

em terras dos condes de Redondo. O plano de 1879 contempla então este grupo formado 

pela avenida propriamente dita e os bairros Barata Salgueiro e Camões, bem como um 

segundo grupo correspondente ao Parque da Liberdade e aos dois conjuntos de 

arruamentos de cada lado do mesmo.  

Ressano Garcia especificava então na Memória Descritiva que essa primeira parte 

terminaria numa praça circular articulando quatro destinos, no pressuposto de que a 

Avenida seria, mais do que um palco de convivialidade social e implantação de palacetes, 

um ‘eixo operativo’ ligando “o tecido sobrecarregado da cidade Baixa com uma zona de 

extensão a inventar radicalmente, através do traçado de um outro conjunto de avenidas, 

comunicando com velhos lugares lisboetas (o Rato, St.ª Marta) ou com sítios suburbanos 

(Entremuros, Campo Grande, Benfica)” (R. H. Silva, 1989: 23). 

A Avenida terminou então numa rotunda que seria dedicada ao Marquês de Pombal, 

que viria a ter uma estátua só inaugurada 50 anos mais tarde (França, 2000: 65). A 

associação a Pombal é sugestiva no plano simbólico, já que pela primeira vez se criaram 

novas ruas em Lisboa depois da reconstrução pombalina. Simplesmente, enquanto a 

proposta para a Baixa assentou na reconstrução de uma parte da cidade sem prever eixos 

de expansão futuros (Fernandes, 1989: 44), na Avenida temos ruas concebidas “fora de 

qualquer sujeição a sítios tradicionais que elas atravessam numa indiferença moderna, 

cortando a direito em nome do progresso que se gerara no Fontismo e continuava pelos 

anos 80 fora” (França, 2000: 67). 
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Em 1887 o Presidente da Câmara Fernando Palha propôs a abertura de uma nova 

avenida, que ligasse o Campo Grande com a Praça Marquês de Pombal, suportado na 

Carta de Lei aprovada no ano anterior que duplicara a área da cidade de Lisboa, 

integrando nela os ex-concelhos de Belém e dos Olivais, e conferira competências à 

Câmara para “a abertura de ruas, praças e avenidas” (R. H. Silva, 1989: 27). 

A planta geral que apresentou à vereação formulava pela primeira vez o projeto das 

‘zonas’, que seria concluído um ano mais tarde. Tendo em conta que os trabalhos de 

construção da Avenida e bairros adjacentes já iam adiantados mas o estudo em que se 

baseavam ainda não estava aprovado, o plano de 1888 partiu para um alargamento da 

área a urbanizar, reformulando o de 1879 naquilo que ainda era possível integrar nesta 

proposta mais abrangente (Fernandes, 1989: 52). 

José Manuel Fernandes destaca algumas características do plano de 1888 (53): a 

influência parisiense ao nível dos eixos e das rotundas; a lógica de expansão sobre 

terrenos rurais, aproveitando vias pré-existentes; a escala e a modelação muito 

desenvolvidas; a estruturação do plano como rede viária constituída por um eixo que 

suporta uma malha ortogonal de ocupação em superfície. 

Ainda segundo este autor, o plano de 1888 subdividia-se claramente em três partes: 1) 

o conjunto Avenida-Parque com os seus quarteirões periféricos; 2) o conjunto das Picoas 

que tem como eixo a Av. Fontes Pereira de Melo e quarteirões de menor dimensão com 

forma quadrangular; e 3) o conjunto da Av. da República e quarteirões envolventes, com 

forma retangular. Numa visão global, afirma, há uma descontinuidade que tem o seu 

estreitamento na Av. Fontes Pereira de Melo: “a partir do Saldanha pode dizer-se que 

recomeça uma outra cidade, de novo concebida com largueza, mas, e isso é fundamental, 

com carácter autónomo em relação à que fica para trás; e esse recomeço é nitidamente 

inspirado no tipo de desenho da velha Avenida (...) embora o seu dimensionamento seja 

menos generoso (...) e isso tenha entre outras razões feito soçobrar mais tarde essas 

mesmas faixas, sacrificadas, porque de reduzida dimensão, ao estacionamento e ao 

trânsito” (55). 

A lei de expropriações aprovada em 1889 veio dar fôlego e suporte à concretização do 

plano, na linha do seu autofinanciamento. A Câmara pôde, com base nela, expropriar por 

interesse público não apenas os terrenos para instalar as ruas, mas também faixas laterais 

até cinquenta metros para loteamento e venda destinada a suportar financeiramente as 

obras (R. H. Silva, 1989: 29).  
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As Avenidas Novas desenvolveram um modelo urbano entretanto já experimentado 

na década de 1880 através de intervenções dispersas, no Bº de Campo de Ourique e no 

da Estefânia, prolongando-se a construção do primeiro até 1906. A própria edificação dos 

Bairros Barata Salgueiro e Camões constituiu um arranque empírico do plano, pois o 

interesse dos empresários particulares, a venda e a construção de palacetes e prédios de 

rendimento, apesar do ritmo lento,  eram factos que sustentavam a lógica do projeto e a 

aposta no plano mais vasto (R. H. Silva, 1989: 27).  

Também a Avenida Almirante Reis abriu um eixo fundamental de comunicação entre 

o centro histórico e a envolvente norte, embora retardada por poderosas pré-existências e 

pela pressão dos investidores privados, o que só permitiu a sua abertura em 1903. Ao 

contrário das Avenidas Novas, rasgadas em áreas rurais, esta “foi traçada ao longo do 

vale que, desde sempre, constituía a mais dinâmica porta de saída da capital, habitado e 

urbanizado segundo modos empíricos e seculares” (R. H. Silva, 1989: 31). 

Se o processo da Avenida da Liberdade constituiu, desde as ideias iniciais ao arranque 

da obra, uma experiência eminentemente empírica, já o trabalho de Ressano Garcia e da 

Repartição Técnica da Câmara para as Avenidas Novas traduzem uma capacidade de 

planeamento e execução que é de relevar. Na concretização do projeto da 1ª zona, 

destaca-se a iniciativa de abrir um concurso internacional (1886) para o Parque da 

Liberdade, desvalorizando a opinião dos que discutiam o prolongamento da Avenida da 

Liberdade.   

Nesse mesmo ano, o Engenheiro Miguel Correia Paes propôs a supressão da rotunda, 

o prolongamento da Avenida até à estrada da circunvalação, próximo da Penitenciária 

começada a construir em 1885, e a criação no topo de uma praça semelhante à dos 

Restauradores, para aí instalar o monumento ao Marquês de Pombal. Esta proposta 

enquadra-se numa tendência da época, marcada pela apresentação de inúmeros projetos 

não materializados, como o de um sistema de metropolitano, uma ponte ligando Xabregas 

ao Montijo, túneis atravessando a baixa, um enorme viaduto ligando S. Pedro de 

Alcântara à Graça, um Palácio da Justiça, um Palácio dos Correios, uma cobertura do 

Chiado em galeria de ‘céu de vidro’, um grande casino em S. Pedro de Alcântara, um 

hotel e um teatro no castelo de S. Jorge... 

Esta Lisboa imaginada e não concretizada, que teve expressão nos artigos Lisboa no 

Ano 2000, de Mello de Matos (1999), e Lisboa Monumental de Fialho de Almeida (1957), 

fundamentais para equacionar a dimensão temporal na projetação das transformações do 

espaço urbano (Leitão, 1990), manteve no Parque da Liberdade um campo fértil de 
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imaginação e discussão durante mais de 100 anos. Objeto de um concurso internacional 

proposto pela Repartição Técnica, com participação de 29 projetos concorrentes de 

diversos países, não chegou a ver materializada a proposta vencedora do francês H. 

Lusseau, que foi entretanto adaptada para uma solução mais económica (1889).  

Dificuldades com as expropriações fizeram arrastar o projeto, com início de execução 

e nova remodelação em 1902. Renomeado de Eduardo VII, o Parque foi alvo da 

intervenção do arquiteto e vereador Ventura Terra em 1909, que dele fez desanexar mais 

uma avenida, “pensando assim obter meios financeiros para a sua realização” (R. H. 

Silva, 1989: 26), mas a estratégia colidiu com a exiguidade financeira da câmara. Seria 

preciso esperar pelo Estado Novo para que o parque ficasse com o aspeto que ainda hoje 

tem, na fórmula encontrada pelo arquiteto Keil do Amaral para desenhar um jardim que 

visualmente sugerisse o prolongamento da Avenida.  

Ficaram pelo caminho propostas de Cristino da Silva e outras, já devidamente 

sistematizadas (Fernandes, 1989: 51-53) e amplamente documentadas (Morais & Roseta, 

2005), onde se nota já a presença crescente do automóvel na cidade. Conheceram-se  

ainda vários projetos para edifícios públicos a instalar no alto do Parque, de que sobram  

vestígios e restos incompletos do que se pensara fazer (os pináculos para o Palácio da 

Cidade, de Keil do Amaral; o plinto de uma estátua que nunca se executou; a ‘meia praça’ 

do conjunto do Supremo Tribunal e Palácio da Justiça, também incompleto) acentuando 

a vocação ‘utópica’ e mítica da área referida (Fernandes, 1989: 51-52).  

Utopias à parte, as Avenidas Novas tornaram-se realidade, graças ao empenho que 

Ressano Garcia e a Repartição Técnica apostaram, sobretudo no projeto da 2ª zona. O 

acervo documental de plantas gerais e por ruas ilustra a exaustividade das indicações 

sobre a operacionalização de expropriações, terraplanagens, largura das estradas e dos 

passeios, sistema de esgotos etc, numa operação estudada e planeada ao detalhe  (R. H. 

Silva, 1989: 27). 

Todos estes estudos convergiram num Plano geral de melhoramentos da cidade, o 

segundo depois de 1864-81, que foi o culminar do pensamento urbanístico de Ressano 

Garcia à frente da Repartição Técnica. No essencial o plano previa um ‘grande parque 

florestal’ na área onde hoje fica situada a Cidade Universitária, dotado de longas vias de 

comunicação com Benfica, Luz, Carnide, Lumiar, Telheiras, Charneca e ainda com 

Alcântara (França, 2009: 628).  

A Câmara validou esta proposta no quadro do ‘desenvolvimento progressivo da 

cidade’, não sem deixar de reconhecer que seria preciso aguardar pela melhoria das 
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finanças camarárias para prosseguir com a sua execução. No entanto, a situação política 

transformava-se, e a primeira vereação republicana reorientou o programa de 

melhoramentos para a frente ribeirinha, em contraste com o afastamento da cidade em 

relação ao rio que tinha representado a construção das avenidas da Liberdade e 24 de 

Julho.  

Esse plano jamais foi implementado, mas as Avenidas ganharam forma e a vastidão 

das  novas ruas e de lotes atraiu rapidamente especuladores e construtores. Raquel 

Henriques da Silva dedicou uma minuciosa pesquisa documental à realização do projeto 

das Avenidas Novas, no período de 1900 a 1930, e produziu o relato mais exaustivo até 

hoje disponível do que foi a ocupação do planalto que se abre do Saldanha ao Campo 

Pequeno, rua a rua e lote por lote, nessas três décadas primordiais (1985). Consultou as 

atas camarárias de 1880 a 1930, onde se encontram referenciados os momentos 

fundamentais da elaboração e execução do plano urbanístico, recorreu aos processos de 

obras do arquivo municipal e analisou todas as primeiras construções das doze avenidas 

delineadas. 

Uma das conclusões a que chegou remete para a brevidade do tempo de realização do 

projeto. Apesar dos atrasos decorrentes da crise de 1890 e tendo em conta que só em 1903 

se criaram efetivamente condições para a abertura da Av. da República e da Av. Cinco 

de Outubro, só nesse ano se deram início às expropriações e em 1904 à venda de lotes e 

ao arranque das primeiras construções. Em 1906 foi inaugurado o serviço de tração 

elétrica através da Av. da República, que estava praticamente edificada em mais de 50% 

em 1910. A construção foi-se dando quase em simultâneo em todos os quarteirões (52). 

Mas, mais do que o tempo é o modo muito próprio de edificação das Avenidas Novas 

que esta pesquisa evidencia, constatando uma lacuna considerável, desde os primeiros 

anos, entre o projeto urbanístico e a realização arquitectónica. Facto é que não 

encontramos na primeira década do século mais de uma dezena de arquitetos nas 

Avenidas Novas, enquanto a lista dos construtores civis é muitíssimo mais vasta.  

Ao contrário do que aconteceu na Baixa pombalina ou no Bairro de Alvalade, 

construídos respetivamente antes e depois das Avenidas Novas, não houve aqui um plano 

arquitectónico que desse corpo ao projeto urbanístico, o que reflete o contexto e as 

circunstâncias em que a edificação se deu. O projeto enfrentou logo a crise de 1890, a 

redefinição de prioridades no novo quadro republicano e ainda os efeitos da I Grande 

Guerra, mas manteve-se em execução, aproximando interesses muito variados, e 

representando para a Câmara fundamentalmente a perspetiva de uma oportunidade de 
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negócio. O afastamento de Ressano Garcia não deixará de ficar associado à sua oposição 

a esta dinâmica especulativa3. 

No catálogo da exposição Do Saldanha ao Campo Grande, Jorge Mangorrinha 

contrapõe a esta tese o pressuposto de que a liberdade arquitectónica esteve subjacente à 

própria filosofia do plano urbanístico, e que Ressano Garcia terá tido consciência de que 

a ausência de um plano arquitetónico era o que mais convinha aos interesses da nova 

clientela e, portanto, à viabilidade do plano. E vai mais longe no pressuposto de que a 

opção arquitectónica (ou a falta dela) poderia afinal ter sido a mais favorável à autonomia 

e expressão do conjunto, já que, ao contrário da Avenida da Liberdade, a Av. da 

República ganharia com a leitura da diversidade dos recortes, por se situar num planalto 

(Mangorrinha, 1999: 68). 

Em todo o caso, as Avenidas edificaram-se sobre o signo da necessidade de liquidez 

nas finanças camarárias. Por isso, e ao contrário da Baixa ou de Paris, não houve um 

quadro normativo de partida para a ‘estética das edificações’ como virá a ser pedido 

depois de 1906, quando apresentada a proposta de criação de uma comissão artística junto 

da CML, com competências para aprovar ou rejeitar projetos sob o ponto de vista estético. 

Falhada essa tentativa, será depois constituída uma Comissão de Estética Municipal, mas 

que virá a funcionar sem que os seus pareceres viessem a ter qualquer carácter vinculativo 

(R. H. Silva, 1985: 66).   

A imagem presente desta área da cidade está associada a uma dissonância ao nível das 

tipologias de construção, das cérceas e dos próprios usos do edificado, que contrastam 

com o traçado harmonioso das ruas.  Porém, e ao contrário do que se poderia supor, não 

foi apenas a especulação imobiliária da década de 1960 em diante o único fator desta 

desarmonia. Se tivermos em conta que as primeiras construções estavam praticamente 

concluídas na década de trinta e que nessa mesma década se iniciavam já as primeiras 

demolições, reconhecemos ser a especulação imobiliária então, mais do que uma 

característica, um elemento constitutivo e estruturante das Avenidas Novas.  

Uma certa marca de efemeridade é, pois, originária dos primeiros anos de edificação 

das Avenidas Novas, onde a ocupação dos lotes não seguiu uma lógica de tipologias pré-

definida, mas ficou ao critério de cada proprietário. Prédios de rendimento coexistiram 

desde logo com as moradias unifamiliares dos seus senhorios e ainda com edifícios 

pertencentes a uma tipologia híbrida entre o prédio e a moradia, de dois a quatro fogos 

independentes.  
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A diversidade das Avenidas foi também acentuada pelo ecletismo de muitas 

edificações, onde se ensaiaram modas estilísticas variadas, num compromisso entre os 

modelos internacionais então em voga e as tradições lisboetas.  Raquel Henriques da Silva 

estudou esta realidade e procurou relacioná-la com a imagem das avenidas em textos de 

revista e romances que ilustram a vivência ideal reconfigurada pelo imaginário da cidade, 

concluindo que a realização arquitectónica constituiu a principal desconstrução da 

imagem de cidade sugerida pelas crónicas dos anos 20, em que as Avenidas Novas seriam 

apenas ocupadas por uma burguesia abastada vivendo em moradias de luxo (R. H. Silva, 

1985: 184-211).   

A historiadora registou os ritmos e a diferenciação no preenchimento progressivo da 

Av. da República e das avenidas laterais e incidentes. Sobre esta principal artéria refere 

que ela se distingue, na primeira década do século XX, “como a grande fachada de que 

todos os quarteirões envolventes são quase só as traseiras” (1985: 107). Nas restantes 

avenidas, verificou que a construção foi mais lenta e a qualidade menor, à exceção de um 

troço da Av. Duque de Ávila, que, depois da República e Cinco de Outubro foi sempre a 

mais importante do conjunto.   

Na década de 20 as Avenidas Novas entraram na fase final de realização e mesmo 

superação dos projetos iniciais de Ressano Garcia, quando expropriada parte da Quinta 

das Galveias para dar continuação à Av. Defensores de Chaves e às ruas Elias Garcia e 

Barbosa du Bocage. Em finais de 1926 estudava-se o alcatroamento entre a Praça dos 

Restauradores e o Campo Grande.  

As avenidas paralelas verão um incremento da construção de prédios de rendimento, 

um negócio entregue a pequenas sociedades cujos padrões estéticos ficam muito aquém 

do luxo e da modernidade idealizados para estes novos bairros da cidade (R. H. Silva, 

1985: 131). Até aos anos vinte predominará o primado da fachada sobre a qualidade 

construtiva e a organização dos espaços internos. A partir daí, surgem grandes empresas 

de promoção imobiliária, e a cidade crescerá a outro ritmo e com outras referências (151). 

Nos anos 30 as Avenidas Novas começavam, finalmente, a ser vistas como um bairro 

“onde era chic viver...” (R. H. Silva, 1985: 54). Já eram animadas pelas touradas, ao 

Campo Pequeno, antes que chegassem os cafés, os clubs, os automóveis e a nova Igreja 

Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, edificada em 1938. Chegariam também depois os 

escritórios e não seria preciso esperar mais trinta anos até que a terciarização pusesse em 

causa essa hipotética realidade de bairro. 
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Concretizara-se então, desde a transição do século, a viragem ao nível dos princípios 

e da lógica do processo de urbanização da cidade de Lisboa, cuja dinâmica de crescimento 

urbano deixou de ser centrípeta para passar a ser centrífuga (Ferreira, 1987: 82). O sentido 

dessa expansão não significou, no entanto, um abandono da Baixa. Pelo contrário, 

traduziu um aumento da dependência da área envolvente em relação a esse centro 

histórico. Mas, paradoxalmente, a Baixa foi perdendo a exclusividade centralizadora de 

todo o processo de urbanização, em detrimento de novos elementos que surgiram no 

seguimento da abertura da(s) Avenida(s) (Ferreira, 1987: 84). 

Importa referir que as análises demográficas sobre o arco temporal que vai de meados 

do séc. XIX às primeiras décadas do séc. XX não podem deixar de ter em conta que o 

próprio perímetro da cidade foi objeto de várias alterações4, ilustradas logo nos trabalhos 

pioneiros sobre a evolução populacional (Barros, 1957; A. V. da Silva, 1985). Em todo o 

caso, o processo de transformação da(s) Avenida(s) foi um forte catalisador da expansão 

da própria cidade e o quadro demográfico, paralisado durante várias décadas, alterou-se 

profundamente nessa altura. 

Este autêntico ‘pulo’ demográfico, refere Vítor Matias Ferreira, é contemporâneo da 

intervenção urbanística que abre a cidade a norte e da inauguração das primeiras carreiras 

de transportes. Essa correlação é reforçada pelo facto da dinâmica demográfica não 

resultar tanto de fatores endógenos, já que os saldos fisiológicos da estrutura populacional 

são quase insignificantes, mas de fatores exógenos: “o crescimento demográfico de 

Lisboa, sobretudo a partir de 1890, é em grande parte um crescimento dos não-naturais 

da cidade” (1987: 92). Estamos  diante de um “surto urbano, acompanhado de emigração 

maciça dos rurais e do aparecimento de inovações que vão alterar profundamente o hábito 

de vida na cidade” (Gaspar, 1976: 51).  

A viragem que marca a abertura da(s) Avenida(s) é, pois, uma viragem em amplos 

sentidos. Exibindo claramente a dilatação da cidade pelos eixos que provêm do seu centro 

histórico, ela corresponde também a um período em que a cidade exerce fortemente um 

efeito de ‘miragem’ sobre o país, atraindo milhares de não naturais do concelho e do 

distrito que se fixarão, afinal, também nos concelhos limítrofes da cidade, contribuindo 

para a formação da área metropolitana (Ferreira, 1987: 93)    

Esta perspetiva é reforçada pela leitura das plantas da cidade. A comparação da planta 

de 1874, atrás, com a da Figura 2, (A. V. da Silva, 1968), deixa bem evidente os novos 

componentes urbanos da cidade resultantes do processo da(s) Avenidas e 

complexificação do conjunto. Nessa análise, Matias Ferreira refere a imagem de um 
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crescimento urbano em termos de ‘mancha de óleo’ sobre os eixos de continuidade 

urbana e suburbana (1987: 85), mas rebate esta metáfora ao reconhecer que o crescimento 

urbano/metropolitano de Lisboa não se processou de uma forma linear, antes em torno 

de um conjunto de relações conflituais e contraditórias que a imagem da mancha de óleo 

esconde (253). 

 

Figura 2 – Planta de Lisboa em 1940 

 

Fonte: Vieira da Silva (1968), Dispersos 

Efetivamente, Ferreira reforça a ideia de uma relação de efeitos, simultaneamente 

contraditórios e complementares, sobre o ‘espaço construído’ e o ‘espaço a urbanizar’. 

Centralização urbana / exteriorização metropolitana é a dupla que, no seu ponto de 

vista, estrutura todo o território polarizado pela cidade de Lisboa, ilustrando a  

“relação/tensão entre o ‘centro histórico’ (...) e o ‘novo centro’ da cidade (...)  cujo 

‘cordão umbilical’ (Avenida da Liberdade) veio reforçar aquela relação (de tensão), ao 

mesmo tempo que acentuava a sua dependência urbanística face àquele ‘centro 
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histórico’” (1987: 85). Paralelamente, afirma, o efeito de ‘fuga’ e ‘expulsão’ da cidade 

definiu os modos de articulação urbana e suburbana.    

Na verdade, ao virar do século o centro manteve-se ainda dentro dos limites Baixa-

Chiado-Cais do Sodré, havendo, quando muito, uma maior especialização, com o 

decréscimo de habitação em detrimento de atividades terciárias. Só nos anos 20 é que 

o vetor Avenida-Marquês fez expandir o centro para norte, e só depois da II Guerra 

Mundial esta área ganhou verdadeiramente centralidade, como ilustra um texto 

fundamental onde se analisa esta dinâmica em detalhe, mapeando a localização de 

serviços (Gaspar, 1976). 

Nos anos 30 e 40 Lisboa entrou numa nova fase, na qual o crescimento urbano se 

manteve, mas passou agora a ser acompanhado de um forte controlo político-

urbanístico, tanto ao nível do planeamento como da execução. Novas frentes de 

expropriações sustentaram a ação de Duarte Pacheco à frente da Câmara Municipal de 

Lisboa e do Ministério das Obras Públicas, para rasgar novos eixos, novos bairros e 

novos equipamentos.  

Foi a fase em que Lisboa se afirmou como Capital do Império (Ferreira, 1987: 121-

218), imagem que promoveu através da Exposição do Mundo Português em Belém, e 

também aquela em que a Arquitetura, efémera ou duradoura, funcionou 

deliberadamente como um recurso da propaganda do regime. Foi também neste período 

que o Parque Eduardo VII tomou o desenho paisagístico que hoje lhe conhecemos e o 

grande bosque urbano que Ressano Garcia tinha previsto no plano de 1904 encontrou, 

finalmente, concretização no Parque de Monsanto.  

Às Avenidas Novas contrapunham-se então as ‘avenidas novíssimas’, cujo 

paradigma era a Av. de Roma (R. H. Silva, 2006: 133) e a vanguarda do urbanismo, 

inspirada na Carta de Atenas, que encontrou realização plena em Alvalade, no grande 

Plano de urbanização da zona a sul da Av. Alferes Malheiro5 (Costa, 2010). Alvalade 

representa um exemplo de metodologia de intervenção urbanística em que o plano e a 

gestão do plano se completam, e/mas também de diferenciação sócio-espacial na 

intencionalidade do plano e na sua realização (Ferreira, 1983: 196). 

Entretanto, as Avenidas Novas conheceram novos usos – serviços, comércio 

especializado e repartições públicas – e também novas formas e tipologias 

arquitectónicas. À falta de harmonia volumétrica procurou responder-se com projetos 

mais tardios para a zona do Campo Pequeno e na proximidade do viaduto ferroviário, 

onde o nivelamento das cérceas constituiu uma preocupação. É de notar que a Av. da 
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República não foi objeto de edificações ao estilo da ‘arquitetura de regime’, baseada na 

ordem, na disciplina, na autoridade e também no culto nacionalista, tradicional e rural, 

de que ficaram vistosos exemplares nas avenidas Sidónio Pais, António Augusto de 

Aguiar e numa pequena parte da Praça do Duque de Saldanha. A Av. da República seria 

antes completada com edifícios de ‘estilo neutro’, adotado por arquitetos que, seguindo 

a linha sugerida pelo regime, se defenderam dos modelos impostos através de 

programas marcados pelo pragmatismo (Mangorrinha, 1999: 81). 

Enquanto os bancos e as companhias de seguros se mantiveram até muito tarde na 

Baixa, tal como a administração pública central, certas atividades novas já não 

procuraram a Baixa para se instalar, como os concessionários de automóveis e as 

empresas ligadas à área emergente da eletrónica e dos computadores. Quanto aos hotéis, 

começaram por subir até aos Restauradores no início do século e depois dos anos 40 

para o Marquês, onde atingiram a maior concentração nos anos 70 (Gaspar, 1976). O 

novo projeto arquitectónico da Rotunda, só concretizado nos anos 60, teve, aliás, 

origem precisamente no projeto de um hotel. 

A partir de meados do século XX podemos finalmente falar de um novo centro, 

formado pelo Marquês de Pombal, extensões e Avenidas Novas, vocacionado 

sobretudo à administração privada com comércio especial, enquanto que o centro 

tradicional manteria o comércio de maior nível, a banca e manifestações culturais 

(Gaspar, 1976: 124). Foi neste novo centro que se instalaram a partir da década de 50 

os consultórios médicos dos mais afamados especialistas, as companhias de aviação, os 

operadores turísticos e as sedes de empresas petrolíferas (Salgueiro, 2001: 155). 

Por essa mesma altura, chegou a pensar-se que o eixo Guerra Junqueiro / Pr. Londres 

/ Av. Roma viria a constituir a ‘nova baixa’, já que as Avenidas Novas não foram tão 

rapidamente ocupadas por atividades centrais. Na verdade este centro secundário (à 

semelhança de outros secundários como Campo de Ourique, Benfica ou Alvalade) teve 

um grande impulso nas décadas de 50 e 60 porque na Av. Almirante Reis a baixa 

extravasou mais cedo do que na Av. da República (Gaspar, 1976: 128) e pelo 

incremento que até aí teve uma área residencial de nível médio-alto.  

Mas o Marquês de Pombal e a linha Saldanha / Duque de Ávila / Av. 5 Outubro 

afirmaram-se como nucleações importantes do grande centro (Gaspar, 1976: 126) e 

foram preferidas a partir da década de 60 em detrimento da Almirante Reis, em parte 

pela chegada do metropolitano mais cedo às Avenidas Novas mas também pelas 

maiores comodidades que estas ofereciam ao uso do automóvel individual (128).  
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Nos anos 60 as Avenidas Novas entraram num período de continuidade, senão 

mesmo de reforço, da renovação urbana que se iniciou logo nos anos 30. Essa 

transformação intensa traduziu cada vez mais uma “alteração do valor da sua posição”, 

que já não correspondia à marginalidade de zona residencial periférica do princípio do 

século, e foi “favorecida pelo prestígio social de que disfrutavam” (Salgueiro, 1989: 

115). Instalaram-se desta vez novos edifícios de escritórios, muitos deles com comércio 

nos pisos térreos, com mais andares e fachadas pouco elaboradas. Acentuou-se a ruína 

de edifícios primitivos e a substituição de áreas residenciais por serviços.  

Esta terciarização ficou associada a uma dinâmica especulativa que procurava, de 

novo, tirar o máximo partido dos terrenos, aumentando agora o número de pisos. As 

soluções arquitetónicas mostravam-se mais diversificadas, mas também mais pobres. A 

dissonância visual extremou-se, e os palacetes e antigos prédios de rendimento 

passaram a ladear incaracterísticos edifícios de vidro, com caixilharias de alumínio. As 

ruas viram alterado o seu perfil.   

Nestas décadas de 60 em diante “domina a chamada renovação pontual ou difusa, 

isto é, a substituição dos edifícios existentes por construções novas, hoje aqui um, 

amanhã outro acolá, sem qualquer plano de conjunto” (Salgueiro, 1989: 116). Esta 

renovação afetou todo o planalto das Avenidas, sendo de relevar um núcleo de maior 

renovação junto ao Campo Pequeno, as avenidas da República, Cinco de Outubro e 

Miguel Bombarda (117).  

Até a atividade reguladora do município revelou alguma incongruência neste 

panorama, pois, após um primeiro período de renovação em que a bitola das cérceas se 

orientou pelos dez pisos, um estudo volumétrico proposto pela câmara nos anos 70 abriu 

margem para um maior crescimento em altura, e o apelo à uniformidade foi o pretexto 

para um crescimento em altura (Mangorrinha, 1999: 88). É sintomático que seja 

também da década de 70 o Plano Morfológico e Cérceas da Avenida da Liberdade, 

igualmente afetada por um surto de terciarização e especulação (Morais & Roseta, 

2005: 80). 

Seria preciso esperar pelos finais dos anos 80 para que as Avenidas Novas 

merecessem alguma atenção dos poderes públicos na perspetiva da preservação 

possível do seu património ameaçado. Depois do estudo que José-Augusto França 

concluíra em 1967 sobre unidades urbanas de carácter histórico-artístico em Lisboa e 

do Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa produzido em 1987 pela Associação 

dos Arquitetos Portugueses, a Câmara Municipal concluiu o Inventário Patrimonial das 
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Avenidas Novas, realizado por um grupo de trabalho criado no rescaldo da polémica 

demolição do Cineteatro Monumental ocorrida em 1984 (Mangorrinha, 1999: 88). 

Só em 1977 tinham sido classificados alguns imóveis como de interesse público. 

Outros só o foram em 1992, no âmbito do inventário de património realizado no âmbito 

dos estudos do Plano Estratégico e do Plano Diretor Municipal. Em 1995 foi 

apresentada a Estratégia e Prática do Planeamento urbanístico de Lisboa (1990-1995), 

contemplando um Eixo das Avenidas que previa prioridade na intervenção da zona norte 

da Av. da República, ao integrar-se numa unidade operativa que se estendia da Avenida 

da Liberdade ao Campo Grande (Mangorrinha, 1999: 95). 

Embora não conseguindo conter, por si só, a renovação urbana e a especulação 

imobiliária, estas medidas de salvaguarda contribuíram para manter no seu lugar um 

acervo eclético de edifícios com valor patrimonial, acentuando o desequilíbrio das 

cérceas e a dissonância arquitetónica que, no fundo, constituem um traço identitário das 

Avenidas desde o início da sua edificação. Alguns autores relevam mesmo essa 

capacidade do plano urbanístico inicial de suportar toda a metamorfose de um século, 

falando de “uma ‘malha’ neutra e aberta à transformação, que é a essência afinal da 

ideia de avenidas’...” e que, apesar das transformações sofridas, conserva uma 

identidade de percurso, que se reconcilia frequentemente com a história através de uma 

dinâmica em constante transformação” (Ribeiro, 1999: 32).  

Este  ‘teste’ à capacidade do plano das Avenidas Novas, verificou-se ao nível do 

edificado, com a integração de elementos novos como o prolongamento pela zona da 

Casa da Moeda e do Instituto Superior Técnico até à Alameda,  a sede da Caixa Geral 

de Depósitos na fronteira das Avenidas Novas com o Bairro do Arco do Cego, ou 

edifícios como o do Hotel Sheraton, o do antigo Centro Comercial Imaviz ou ainda o 

pós-moderno edifício Guitarra Portuguesa (que foi sede do Banco Nacional 

Ultramarino).  

Mas o teste remete também para os níveis de motorização cada vez mais elevados, 

patentes na ligação à Autoestrada de Cascais e na opção pela construção de túneis 

rodoviários na Av. da República, na Av. João XXI e no Marquês de Pombal. 

Consolidou-se por esta via outra marca das Avenidas: as grandes acessibilidades à 

escala urbana e metropolitana traduzem-se em barreiras à dimensão de bairro, sendo o 

caso mais emblemático o da linha ferroviária de cintura, acentuando o corte entre o 

Bairro do Rego e as Avenidas (Baptista, 1987: 84).   
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Na transição para o séc. XXI parece notar-se um abrandamento da degradação 

urbana e ambiental. É visível a procura e a ocupação desta área da cidade novamente 

pela função residencial, de estatuto mais elevado, tanto em construções novas como em 

edifícios reabilitados por forma a manter, com maior ou menor êxito, as fachadas pré-

existentes. Também os novos escritórios ocupam prédios sofisticados, alguns com a 

marca prestigiante da reabilitação patrimonial.  

Importa referir que a cidade, como um todo, foi entretanto capaz de infletir o grau 

de degradação de que as Avenidas Novas dos anos 80 constituíram exemplo acabado, 

para o que contribuíram em muito eventos de projeção internacional, que tiveram o 

ponto máximo de realização na Expo’98. Não menos importantes foram as operações 

de realojamento, para a erradicação das barracas em todo o concelho, e de reabilitação 

urbana nos núcleos históricos. 

Todas as intervenções mais recentes nas Avenidas, que, genericamente, continuam 

a manter a sua diversidade já sem a afronta estética dos anos 60-80, acontecem quando 

a cidade experimenta nos últimos anos um dinamismo de internacionalização crescente, 

com uma procura turística sem precedentes, que também afeta a zona, sobretudo ao 

nível do alojamento. 

Para além das intervenções no edificado, o espaço público tem sido alvo de 

alterações significativas, o que pode contribuir para uma dinâmica de revitalização 

urbana em sentido mais amplo. Em 2016-17 realizaram-se obras de reorganização do 

espaço público um pouco por toda a cidade, executadas pela Câmara Municipal de 

Lisboa, sendo uma das mais notadas a que teve lugar nas avenidas da República e 

Fontes Pereira de Melo.  

Contemplando a redução das faixas de circulação automóvel, a instalação de 

ciclovias, nova arborização, o alargamento e alteração de pavimentos para peões, e 

outras mudanças ao nível do estacionamento, das passadeiras, da semaforização e da 

iluminação pública, estas obras vieram evidenciar diversos usos e modos de viver na/a 

cidade, com um particular enfoque na produção das mobilidades. 

Entretanto, em 2018 foi divulgado um empreendimento urbanístico de grande escala 

para o espaço da antiga Feira Popular, a Entrecampos, prevendo novos escritórios, mais 

habitação, equipamentos sociais e áreas verdes. Eis as Avenidas Novas numa cidade 

em transformação... 

Conhecer a sua expressão sociodemográfica e socioeconómica é também uma tarefa 

fundamental para melhor entender as representações sociais que sobre esta área da 
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cidade têm os que nela residem, trabalham, circulam e os que têm o poder de a planear 

e gerir. 

 

Nota: 

O autor do texto escreve segundo o novo acordo ortográfico. 

 

1 Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro. 
2 Para uma maior comodidade de leitura, optamos pela designação atual das avenidas, que conheceram 

designações diferentes ao longo do tempo. 
3 Embora tenha sido depois readmitido por decisão judicial, o engenheiro da Câmara foi efetivamente 

demitido de todas as suas funções camarárias em 1907. 
4 O perímetro urbano da cidade fora definido em 1850, a partir da abertura da Estrada de Circunvalação, 

a qual se manteve em obras de 1852 até 1862. Nessa altura o Concelho de Lisboa foi dividido em três 

municípios (Lisboa, Belém e Olivais) e os seis bairros administrativos da capital reduzidos a quatro. Em 

1885 o perímetro foi novamente alterado, o que resultou na duplicação da área do concelho, com a 

incorporação dos concelhos de Belém e Olivais. Construiu-se uma nova circunvalação, que se mantém 
em obras até 1903-4. Uma nova alteração se deu logo em 1886, anexando Camarate e Sacavém, mas foi 

anulada em 1895. Esta questão é claramente sistematizada no trabalho de António Lopes Vieira (Vieira, 

1982: 38-42). 
5 Atual Avenida do Brasil. 
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