
Anàlisi morfològic i urbanístic de la vall d’Alcântara
Problemàtiques i propostes actuals per a la millora de l’àmbit de projecte, així com de les seves possibilitats 

físiques i orogràfiques



 

Proximitat i inaccessibilitat del parc de Monsanto
Malgrat ésser colindant amb l’àmbit de projecte i l’objecte del dessig del mateix en termes de connexió, Mon-
santo esdevé pràcticament un obstacle, una muralla que guarda al seu interior el premi principal del projecte: 
l’espai natural.

S’han comptabilitzat fins a 29 accessos al mateix, dels quals només 7 estan habilitats per vianants. D’aquests 7 
passos habilitats, dels quals 4 es troben molt apartats de les aglomeracions urbanes i els altres 3 necessiten de 
l’ús de ponts i infraestructures poc accessibles per a persones amb movilitat reduïda.

Dels altres 22 passos, 18 són exclusius d’accés rodat, mentres que 4 serien passos d’ús informal, encara sense 
executar amb potencialitat de poder ser passos accessibles en condicions per a vianants.

Precisament en tot el lateral de l’àmbit del projecte trobem que no hi apareix cap accès al parc, generant un 
gran front de barrera inaccessible d’1,5km de llarg a excepció de la porta 25, que es tractaria d’un gran nus vial 
per a trànsit rodat, inaccessible per a vianants.

 

Plànol de les portes de Monsanto
Reconeixement i catalogació de tots els acces-

sos al parc, on es pot comprovar la inaccessibili-
tat del mateix per a vianants
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Plànol comparatiu de recorreguts
Comparació de recorreguts entre l’estat actu-

al i una possible proposta realista de temps de 
creuament



 

Plànol de relacions urbanes de la vall
Connexions vials, feeroviàries, equipaments 
esportius, espais verds i edificis i equipaments 
d’interès cultural de la vall

 

Plànol de l’àmbit d’actuació
Propostes urbanes i intencions generals a la vall 

d’Alcântara tot tenint en compte les propostes 
del Concelho de Lisboa
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Secció 1
Entre el parc de Monsanto i el Cemitério dos 

Prazeres

 

Secció 2
Entre el camp de futbol de l’Atlêtico Portugal i el 

Cemitério dos Prazeres

[Anàlisi morfològic i 
urbanístic de la Vall d’Alcântara] 20



 

Secció 3
Entre l’antiga cantera del parc de Monsanto i el 

Cemitério dos Prazeres

 

Secció 3
Entre l’inici del futur corredor verd i el parc de 

Monsanto
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