




































































































































El projecte representa la conclusió de l’esforç de tres cursos acadèmics on s’ha analitzat, dibuixat, repensat i dissenyat una sèrie
d’estratègies i propostes per a la recuperació ciutadana i ecològica d’un dels sectors més deprimits de la geografia Lisboeta.
Parteix del curs de Taller Temàtic II: Infraestructura i Ciutat 2017-2018 (Ton Salvadó, Carme Ribas, Eduard Miralles i Oriol Clos) com
a projecte que volia connectar la cota inferior del Cemitério dos Prazeres amb la cota intermitja de la vessant Est de la Vall d’Alcântara
mitjançant una rampa cívica sobre un tímid equipament semi-soterrat.
Aquesta primera llavor, similarment a les estratègies verdes del projecte urbà d’aquest PFG, ha anat expandint-se, creixent i adaptant-
se a un projecte integral que parteix d’un extens anàlisi de l’ús del sòl i els fluxes demogràfics de tot un país de 10 milions
d’habitants i acaba dirimint la posició exacta de tres bancs a l’interior d’una balconada vegetal de la quarta planta d’un volum
d’oficines.
Principalment es busca dotar d’un eix vertebrador Tejo-Aeroport aprofitant la traça de l’Avinguda Ceuta i el seu curiós llegat
històric en forma de torrent canalitzat. Es busca també una connexió transversal a banda i banda de la vall on es salven 40 metres
de desnivell per vessant i la integració d’aquestes connexions amb una estratègia ciutadana de demografia i revifament econòmic
i cultural. Això ha comportat de vegades la respectuosa recuperació de preexistències com a nous punts calents urbans (és el cas
del nou campus sanitari entre l’antiga fàbrica de pòlvora d’Alcântara i la torre de l’escola d’infermeria) i d’altres una total reinveció
dels teixits urbans que rodegen la proposta.
La clau de volta de l’adequació urbana passa per un augment de massa crítica, un replanteig de les activitats econòmiques i culturals
de l’indret i un nou equipament que es convertirà en l’objecte de definició final del PFG en forma d’un edifici multiús que
aglutina un gimnàs municipal, un viver d’empreses i start ups i un intercanviador de cota entre la vorera Est de la nova Avinguda
Ceuta i el nou carrer proposat (10 metres per sobre) que dona accés a la rampa de connexió final amb la base del Cemitério dos
Prazeres, tornant així a la idea inicial del projecte del Taller Temàtic.
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