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RESUMO 

O relatório apresenta o trabalho desenvolvido durante o estágio na Câmara Municipal de 

Ferreira do Alentejo, objetivado pela obtenção do grau de mestre em Arquitetura Paisagista. 

Este trabalho pretende valorizar os princípios adquiridos ao longo do percurso académico em 

licenciatura e mestrado de Arquitetura Paisagista, na ilustre Universidade de Évora, e dar 

resposta ao objetivo proposto pela entidade acolhedora no presente estágio – a proposta de 

um percurso potenciador da Paisagem no espaço urbano de Ferreira do Alentejo.   

 

ABSTRACT 

GREENWAYS IN FERREIRA DO ALENTEJO – THE LANDSCAPE AS INFRASTRUCTURE 

This report presents the work carried out during the internship at the municipality of Ferreira do 

Alentejo, which was objectified for obtainment of Master degree in Landscape Architecture. 

This work aims to enrich the principles acquired during the academic path with the graduation 

and master degree at the Évora University and to respond to the host institution objective for 

this internship - the proposal for a landscape enhancer pathway in urban areas of Ferreira do 

Alentejo.



 

viii 
 

 

 



 

ix 
 

AGRADECIMENTOS........................................................................................................................ v 

RESUMO ....................................................................................................................................... vii 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... vii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................................... 13 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 19 

Objetivo ................................................................................................................................... 19 

Metodologia ............................................................................................................................ 20 

 

I – ANÁLISE E CARATERIZAÇÃO .................................................................................................. 23 

1. Enquadramento Teórico...................................................................................................... 24 

1.1. Paisagem Global ........................................................................................................... 24 

1.2. Cidade Região ............................................................................................................... 25 

1.3. Sistema - Paisagem ....................................................................................................... 27 

1.4. A missão do Arquiteto Paisagista ................................................................................. 30 

2. Espaço Rural – escala municipal .......................................................................................... 32 

2.1. Localização e delimitação da área de enquadramento – concelho de Ferreira do 

Alentejo ............................................................................................................................... 32 

2.2. Identificação e Caraterização da Paisagem .................................................................. 35 

2.2.1. Unidades da Paisagem de Ferreira do Alentejo .................................................... 35 

2.2.2. Subunidades da Paisagem de Ferreira do Alentejo – Terras Fortes do Baixo 

Alentejo ........................................................................................................................... 42 

2.3. Carta de Potencialidades da Paisagem ........................................................................ 48 

2.4. Carta da Estrutura Ecológica ........................................................................................ 56 

2.5. Rede de Percursos de Ferreira do Alentejo.................................................................. 61 

2.5.1. Percursos Pedestres .............................................................................................. 62 

2.5.2. Percursos Cicláveis ................................................................................................ 64 

2.5.3. Percursos Equestres .............................................................................................. 65 

2.6. Rede de Percursos Potenciadores da Estrutura Ecológica ........................................... 66 

2.7. Rede de Percursos Potenciadores da Paisagem ........................................................... 69 

3. Espaço Urbano – escala urbana .......................................................................................... 73 

3.1. Localização e delimitação da área de intervenção....................................................... 73 

3.2. Uso do solo ................................................................................................................... 74 



 

x 
 

3.3. Rede Viária ................................................................................................................... 81 

3.4. Espaço Edificado ........................................................................................................... 85 

3.5. Valores culturais e Patrimoniais ................................................................................... 89 

3.6. Espaço Aberto .............................................................................................................. 95 

3.7. Valores Naturais e Ecológicos – Estrutura Ecológica Urbana ..................................... 101 

 

II – CORREDORES VERDES ........................................................................................................ 107 

4. Introdução à Proposta ....................................................................................................... 108 

4.1. Orientações ................................................................................................................ 108 

4.2. Objetivos da intervenção ........................................................................................... 109 

4.3. Um valor paisagístico essencial .................................................................................. 111 

4.4. Uma necessidade urbana ........................................................................................... 112 

5. Proposta de intervenção ................................................................................................... 113 

5.1. Proposta Geral ............................................................................................................ 113 

5.2. Metodologia utilizada ................................................................................................ 114 

5.3. Proposta: Segmento 2 ................................................................................................ 115 

5.4. Proposta: Segmento 1 ................................................................................................ 116 

5.4.1. Análise prévia ...................................................................................................... 116 

5.4.2. Estratégia de intervenção ................................................................................... 120 

5.4.3. Faixa de Rodagem e Berma ................................................................................. 121 

5.4.4. Faixa de Proteção ................................................................................................ 121 

5.4.5. Pavimentos .......................................................................................................... 122 

5.4.6. Vala em Solo Natural ........................................................................................... 123 

5.5. Proposta: Espaço Adjacente à EN 2 ............................................................................ 124 

5.5.1. Estratégia de intervenção ................................................................................... 124 

5.5.2. Remoções ............................................................................................................ 125 

5.5.3. Pavimentos .......................................................................................................... 125 

5.5.4. Vegetação ............................................................................................................ 125 

5.5.5. Mobiliário urbano................................................................................................ 125 

 

III – CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 127 

 

IV – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 133 



 

xi 
 

V – ANEXOS ............................................................................................................................... 141 

6. Anexos da Proposta: Segmento 1 

6.1. Estimativa Orçamental 

6.2. Planta de localização 

6.3. Planta Esquemática 

6.4. Perfis Transversais Tipo 

7. Anexos da Proposta: Espaço Adjacente à EN 2 

7.1. Estimativa Orçamental 

7.2. Planta de localização 

7.3. Planta Trabalhos Preparatórios 

7.4. Planta Geral 

7.5. Plano de Plantação 

7.6. Planta Mobiliário Urbano 

  



 

 
 



ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Fig. 1 | Enquadramento da área em estudo - Ferreira do Alentejo. Fonte: Revisão PDM FA, 

2010. ............................................................................................................................................ 32 

Fig. 2 | Enquadramento da área em estudo - Conselho de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. ............................................................................................................................ 33 

Fig. 3 | Paisagem em constante mudança. Sobreposição da cultura arvense de sequeiro pelo 

olival em regime de regadio intensivo. Autora: Nádia Morcela. 2015. ...................................... 34 

Fig. 4 | Identificação e Caraterização da Paisagem – Unidades de Paisagem de Ferreira do 

Alentejo (sem escala). Fonte: ABREU, Alexandre Cancela; CORREIA, Teresa Pinto; e, OLIVEIRA, 

Rosário. – Contributos para a identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal 

Continental, 2004. ....................................................................................................................... 36 

Fig. 5 | Unidades de Paisagem - Terras Fortes do Baixo Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 2015

 ..................................................................................................................................................... 39 

Fig. 6 | Unidade de Paisagem - Montados da Bacia do Sado. Autora: Nádia Morcela. 2015……39 

Fig. 7 | Unidade de Paisagem - Charneca do Sado. Autora: Nádia Morcela. 2014. .................... 40 

Fig. 8 | Unidade de Paisagem - Terras do Alto Sado. Autora: Nádia Morcela. 2015. ................. 40 

Fig. 9 | Identificação e Caraterização da Paisagem – Subunidades de Paisagem de Ferreira do 

Alentejo (sem escala). Autora: Nádia Morcela. 2015. Base: Cancela d’Abreu, 2004). ............... 42 

Fig. 10 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Ferreira do Alentejo. 

Desenvolvimento edificado equilibrado. Autora: Nádia Morcela. 2015. ................................... 43 

Fig. 11 | Subunidade de Paisagem Terras Fortes do Baixo Alentejo - Ferreira do Alentejo. Silos 

da EPAC em destaque. Autora: Nádia Morcela. 2015. ................................................................ 43 

Fig. 12 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Terras do Olival. Autora: 

Nádia Morcela. 2013. .................................................................................................................. 44 

Fig. 13 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Terras do Arroteio. 

Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................................................................................... 45 

Fig. 14 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Encostas de Nascente. 

Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................................................................................... 46 

Fig. 15 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Terras do Pomar e da 

Vinha. Autora: Nádia Morcela. 2015. .......................................................................................... 46 

Fig. 16 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Encostas de Odivelas. 

Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................................................................................... 47 



Fig. 17 | Subunidade de Paisagem de Terras do Baixo Alentejo - Envolvente da Barragem de 

Odivelas. Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................................................................... 48 

Fig. 18 | Carta de Potencialidades da Paisagem. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: 

Revisão PDM FA, 2010…………………………………………………………………………………………………………… 50 

Fig. 19 | Panorâmica da Estrada do Cemitério, para a zona Sudoeste do Concelho. Envolvente 

ao tecido urbano de cariz rural - diversidade de usos do solo. Autora: Nádia Morcela. 2015 ... 55 

Fig. 20 | Panorâmica da Estrada IP 8, para a zona Oeste do concelho. A transição entre o 

espaço rural e o espaço urbano – um valor paisagístico essencial. Autora: Nádia Morcela. 2015.

 ..................................................................................................................................................... 55 

Fig. 21 | Carta de Estrutura Ecológica. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão 

PDM FA, 2010. ............................................................................................................................. 58 

Fig. 22 | Percursos Pedestres. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 

2010 e Google maps (2015) ........................................................................................................ 63 

Fig. 23 | Percursos Cicláveis. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 

2010 e Google maps (2015) ........................................................................................................ 64 

Fig. 24 | Percursos Equestres. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 

2010 e Google maps (2015) ........................................................................................................ 65 

Fig. 25 |Rede de Percursos Potenciadores da Estrutura Ecológica. Adaptado por: Nádia 

Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010. ........................................................................... 66 

Fig. 26 | Olival tradicional, Abegoaria. Autora: Nádia Morcela. 2015. ....................................... 69 

Fig. 27 |Rede de Percursos Potenciadores da Paisagem ............................................................ 70 

Fig. 28 | Localização e delimitação da área de intervenção - Vila de Ferreira do Alentejo. Sem 

escala. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010.. ........................... 73 

Fig. 29 | Olival Tradicional - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 2015. .......... 75 

Fig. 30 | Cultura arvense de sequeiro, produção de trigo - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: 

Nádia Morcela. 2015. .................................................................................................................. 76 

Fig. 31 | Olival em regime de regadio intensivo - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. ............................................................................................................................ 77 

Fig. 32 | Síntese - Uso do solo - Ferreira do Alentejo. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. 

Fonte: Revisão PDM FA, 2010.. ................................................................................................... 78 

Fig. 33 | Fotografia IP 8. Autora: Nádia Morcela, 2015. ............................................................. 81 

Fig. 34 | Corte esquemático IP 8. Autora: Nádia Morcela. 2015. ............................................... 81 



Fig. 35| Fotografia EN 2. Autora: Nádia Morcela, 2015. ............................................................. 81 

Fig. 36 | Corte esquemático EN 2. Autora: Nádia Morcela. 2015. .............................................. 81 

Fig. 37 | Fotografia EN 121. Autora: Nádia Morcela, 2015. ........................................................ 82 

Fig. 38 | Estrada Nacional 121. Autora: Nádia Morcela. 2015. ................................................... 82 

Fig. 39 | Estradas EDIA.  Autora: Nádia Morcela. 2015. .............................................................. 82 

Fig. 40 | Fotografia estradas secundária. Autora: Nádia Morcela, 2015. ................................... 82 

Fig. 41 | Síntese - Rede Viária - Ferreira do Alentejo. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. 

Fonte: Revisão PDM FA, 2010. .................................................................................................... 82 

Fig. 42 | Ruas. Autora: Nádia Morcela. 2015. ............................................................................. 82 

Fig. 43 | Jardim de Infância - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 2015. ........ 85 

Fig. 44 | Centro Cultural Manuel da Fonseca, a Galeria de Arte na Capela de Santo António e o 

edifício que alberga o Museu e a Biblioteca Municipal - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: 

Nádia Morcela. 2015. .................................................................................................................. 86 

Fig. 45 | Síntese - Espaço Edificado - Ferreira do Alentejo. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. 

Fonte: Revisão PDM FA, 2010.. ................................................................................................... 86 

Fig. 46 | Rota das igrejas, ermidas e capelas de Ferreira. Autora: Nádia Morcela. 2015. Sem 

escala ........................................................................................................................................... 90 

Fig. 47 | Moradia na Travessa da Misericórdia, classificada pela categoria de Arquitetura civil. 

Autora: Nádia Morcela. 2015.  .................................................................................................... 91 

Fig. 48 | Igreja da Misericórdia, classificada pela categoria de Arquitetura religiosa. Autora: 

Nádia Morcela. 2015.  ................................................................................................................. 91 

Fig. 49 | Casa Agrícola (…). Autora: Nádia Morcela. 2015.  ........................................................ 91 

Fig. 50 | Moradia na Rua Conselheiro Júlio de Vilhena, nº16,, classificada pela categoria de 

Arquitetura civil. Autora: Nádia Morcela. 2015.  ........................................................................ 91 

Fig. 51 | Capela de Santo António, classificada pela categoria de Arquitetura religiosa. Autora: 

Nádia Morcela. 2015.  ................................................................................................................. 91 

Fig. 52 | Casa Senhorial na Praça Comendador Luís António Infante Passanha, classificada pela 

categoria de Arquitetura civil. Autora: Nádia Morcela. 2015. .................................................... 91 

Fig. 53 | Praça Comendador Luís António Infante Passanha, classificada pela categoria de 

Arquitetura civil. Autora: Nádia Morcela. 2015. ......................................................................... 91 



 

Fig. 54 | Igreja de Nossa Senhora da Assunção, classificada pela categoria de Arquitetura 

religiosa. Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................................................................... 92 

Fig. 55 | Edifico dos Paços do Concelho, classificada pela categoria de Arquitetura civil. Autora: 

Nádia Morcela. 2015. .................................................................................................................. 92 

Fig. 56 | Casa Particular na Rua Visconde Ferreira, nº 31, classificada pela categoria de 

Arquitetura civil. Autora: Nádia Morcela. 2015. ......................................................................... 92 

Fig. 57 | Casa Visconde Ferreira, classificada pela categoria de Arquitetura civil. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. ............................................................................................................................ 92 

Fig. 58 | Solar dos Frades, classificada pela categoria de Arquitetura civil. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. ............................................................................................................................ 92 

Fig. 59 | Casa Nobre do Largo D. Luís Maldonado Passanha, classificada pela categoria de 

Arquitetura civil. Autora: Nádia Morcela. 2015. ......................................................................... 92 

Fig. 60 | Moradia sita na rua Movimento das Forças Armadas, classificada pela categoria de 

Arquitetura civil. Autora: Nádia Morcela. 2015. ......................................................................... 92 

Fig. 61 | Igreja de Santa Maria Madalena, classificada pela categoria de Arquitetura religiosa. 

Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................................................................................... 92 

Fig. 62 | Igreja Nossa Senhora da conceição,  classificada pela categoria de Arquiteturareligiosa 

Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................................................................................... 92 

Fig. 63 | síntese – Valores culturais e patrimoniais – Ferreira do Alentejo. Adaptado por: Nádia 

Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010. ........................................................................... 92 

Fig. 64| Espaço aberto de acesso condicionado – exteriores da Escola Básica e Jardim de 

Infância. Autora: Nádia Morcela. 2015. ........................................ Erro! Marcador não definido.5 

Fig. 65 | Praça Comendador Luís António Infante Passanha. Autora: Nádia Morcela. 2015. .... 96 

Fig. 66| Praça Santa Maria Madalena.  Autora: Nádia Morcela. 2015. ...................................... 96 

Fig. 67| Largo da Restauração.  Autora: Nádia Morcela. 2015. .................................................. 96 

Fig. 68|Jardim “Ferrinho de Engomar”. Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................................... 97 

Fig. 69| Jardim Público. Autora: Nádia Morcela. 2015. .............................................................. 97 

Fig. 70| Parque de Desportos.  Autora: Nádia Morcela. 2015. ................................................... 97 

Fig. 71| Parque de Lazer da Fonte Nova.  Autora: Nádia Morcela. 2015. .................................. 98 



Fig. 72| Parque do Bairro 5 de Março.  Autora: Nádia Morcela. 2015. ...................................... 98 

Fig. 73| Pracetas e espaços de encontro. Autora: Nádia Morcela. 2015. .................................. 98 

Fig. 74| Entrada Este. Autora: Nádia Morcela. 2015. ................................................................. 98 

Fig. 75| Síntese – Espaço Aberto – Ferreira do Alentejo. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. 

Fonte: Revisão PDM FA, 2010.. ................................................................................................... 98 

Fig. 76| Estrutura Ecológica Urbana. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM 

FA, 2010.. ................................................................................................................................... 101 

Fig. 77| Síntese – Estrutura Ecológica Urbana – Ferreira do Alentejo. Adaptado por: Nádia 

Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010.. ........................................................................ 104 

Fig. 78| Fatores chave determinantes na paisagem como infraestrutura. Autora: Nádia 

Morcela. 2016. .......................................................................................................................... 109 

Fig. 79| Planta com percurso proposto. Autora: Nádia Morcela. 2015. ................................... 110 

Fig. 80| Cortes esquemáticos. Autora: Nádia Morcela. 2015. .................................................. 112 

Fig. 81| Planta com percursos proposto e respetivos segmentos. Autora: Nádia Morcela. 2015.

 ................................................................................................................................................... 113 

Fig. 82| Proposta para o percurso, desmatação e limpeza de linha de água.. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. .......................................................................................................................... 115 

Fig. 83| Proposta para o percurso, passagem com revestimento permeável. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. .......................................................................................................................... 115 

Fig. 84| Planta de localização so segmento 1.  Autora: Nádia Morcela. 2015. ......................... 116 

Fig. 85| condicionamento de passagem de peões. Autora: Nádia Morcela. 2015. .................. 117 

Fig. 86| Inexistência de passeios em zonas de rotunda. Autora: Nádia Morcela. 2015. .......... 117 

Fig. 87| Passeios inadequados ao conforto e segurança dos peões. Autora: Nádia Morcela. 

2015. .......................................................................................................................................... 118 

Fig. 88| Desconforto e insegurança nos passeios.  Autora: Nádia Morcela. 2015. .................. 118 

Fig. 89| Planta de localização de pontos de interesse para a elaboração da proposta. Autora: 

Nádia Morcela. 2015. ................................................................................................................ 119 

Fig. 90| Perfil transversal tipo. Autora: Nádia Morcela. 2015. ................................................. 120 

Fig. 91| Fotomontagem ilustrativa da proposta. Autora: Nádia Morcela. 2015. ..................... 120 



Fig. 92| Perfil longitudinal e planta esquemática da faixa de proteção em zona de transição, 

com vegetação e guarda de segurança.  Autora: Nádia Morcela. 2015. .................................. 121 

Fig. 93| Fotomontagem. Vala em solo natural adjacente a todo o segmento proposto.  Autora: 

Nádia Morcela. 2015. ................................................................................................................ 123 

Fig. 94| Planta de localização do Espaço adjacente à EN 2. Autora: Nádia Morcela. 2015. ..... 124 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A percorrer o Alentejo, nem me fadigo, nem cabeceio de sono, nem me torno hipocondríaco. 

Cruzo a região de lés a lés, num deslumbramento de revelação. Tenho sempre onde consolar os 

sentidos, mesmo sem recorrer aos lugares selectos dos guias.” 

 

Miguel Torga 

 



 

 
 



 

19 
 

INTRODUÇÃO 

Após a conclusão da licenciatura em Arquitetura Paisagista, no ano de 2014, houve a 

necessidade de dar continuidade aos estudos com a intenção de obtenção de grau de 

mestre em Arquitetura Paisagista. O 4º semestre deste ciclo de estudo pressupõe a 

elaboração de um trabalho final que oferece 3 opções: o relatório de estágio, o trabalho 

de projeto ou uma dissertação. Foi escolhida a primeira opção uma vez que, na nossa 

opinião, é na componente prática onde se espelha, da melhor forma, a aprendizagem 

adquirida ao longo do curso. 

Este relatório revela então o trabalho desenvolvido na Divisão Técnica da Câmara 

Municipal de Ferreira do Alentejo. Ao abrigo do responsável do chefe da Divisão 

Técnica, Engenheiro Civil Álvaro Ramos destacamos, enquanto coorientadora, a 

Arquiteta Paisagista Marlene Torrado, do Departamento de Obras Municipais, 

Ordenamento do Território e Espaços Verdes, que aceitou responsabilizar-se pelo 

acompanhamento e cumprimento do plano de estágio curricular referido. O estágio 

teve a duração de 9 meses e obedeceu a uma carga horária de 7 horas diárias, entre as 

9:00 e as 17:30 horas, com uma hora e meia de intervalo para almoço. 

Objetivo  

Pretendeu-se com este estágio pôr em prática os conhecimentos técnicos e científicos 

adquiridos ao longo do curso em Arquitetura Paisagista, como também estar disponível 

para aprender e adquirir novos conhecimentos no âmbito profissional e interpessoal. 

Enquanto estágio de carácter curricular constituiu uma experiência profissionalizante e 

proporcionou um contacto direto com o mundo do trabalho, neste caso concreto com a 

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Esta experiência exigiu um aperfeiçoamento, 

em termos práticos, das competências desenvolvidas ao longo do curso, ao mesmo 

tempo assegurando os objetivos do estágio: fomentar e incrementar o grau de 

maturidade, de preparação e de relacionamento humano para um melhor desempenho 

profissional futuro. 

O objetivo específico deste trabalho é a utilização dos princípios da Arquitetura 

Paisagista, assegurados pelos conceitos de Paisagem Global, Cidade Região e Estrutura 

de Paisagem Contínua, para valorização da interface rural e urbana de Ferreira do 
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Alentejo. Pretende-se que se traduza numa estrutura de paisagem que articule o 

espaço urbano com o espaço rural. Definida esta estrutura que resulta da análise, 

interpretação e caraterização da paisagem à escala concelhia e urbana, foi proposto um 

percurso que evidencia o caráter da paisagem e as suas potencialidades.  

Objetivo paralelo, mas no relatório não colocado devido à morosidade e extensão a ele 

associado foi também a resposta a outras atividades no decorrer do estágio. Entre a 

realização de projetos de arquitetura paisagista, acompanhamento de obras, a 

manutenção de espaços abertos públicos, o acompanhamento de plantações e a 

instalação de sistemas de rega, destaca-se a realização dos seguintes projetos: Estudo 

prévio para o Espaço de Jogo e Recreio de Peroguarda; vistorias aos Espaços exteriores 

das Escolas Básicas do 1º ciclo (EB1) do Concelho com vista ao levantamento das 

necessidades dos espaços e a realização dos respetivos projetos de requalificação; a 

reabilitação de equipamentos de lazer da frente ribeirinha de Santa Margarida do Sado; 

a requalificação dos separadores junto ao Itinerário Principal 8 em Figueira dos 

Cavaleiros; a requalificação do Largo 1º de Maio de Figueira dos Cavaleiros e a 

recuperação do canteiro da R. da República de Figueira dos Cavaleiros.  

Metodologia 

A metodologia utilizada pretendeu responder coerentemente ao cumprimento dos 

objetivos referidos anteriormente. Numa fase inicial foi feita uma pesquisa bibliográfica 

relativa aos temas a desenvolver. Assim procedeu-se a uma seleção de conteúdos que 

posteriormente foram alvo de estudo e avaliação.  

O presente trabalho corresponde metodologicamente a duas fases distintas. Uma 

primeira fase, de análise e caraterização, onde é feita uma contextualização do tema 

fulcral do trabalho: Corredores Verdes em Ferreira do Alentejo - a paisagem como 

infraestrutura. Destaca-se, num primeiro momento, a compreensão dos princípios da 

Arquitetura Paisagista, assente em três temas fundamentais para o desenvolvimento da 

proposta - Paisagem Global, Cidade Região e Estrutura de Paisagem Contínua. Estes 

fundamentam o estudo da contextualização da Paisagem em estudo. O espaço rural foi 

estudado à escala municipal (Esc.: 1:100 000), onde foram estudadas: a Identificação e 

Caracterização da Paisagem, a Carta síntese de Potencialidades da Paisagem e o 
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Levantamento dos Percursos Pedestres Potenciadores da Paisagem. Já à escala urbana 

(Esc.: 1:5 000), o espaço foi estudado a uma escala de maior detalhe, restringido ao 

espaço urbano, alvo de intervenção. Todo este estudo foi apoiado na revisão do Plano 

Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo (Revisão PDM FA)1. A segunda fase do 

trabalho, apoiada na análise e caraterização da primeira fase, permitiu desenhar, à 

escala urbana, o Corredor Verde na Paisagem de Ferreira do Alentejo. Em que a 

infraestrutura é constituída por um percurso que pretende assegurar a interface rural e 

urbana da vila.  

                                                           
1
 Plano que “consubstancia um Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) que estabelece o 

modelo de estrutura espacial do território municipal e constitui a síntese da estratégia de 

desenvolvimento e ordenamento local” (PDM FA, 2010). Elaborado ao abrigo do Dec. Lei nº 69/90 de 2 

de Março, foi aprovado pela Assembleia Municipal em 27 de Setembro de 1996, e ratificado em reunião 

do Conselho de Ministros, pela Resolução nº 62/98, em 30 de Abril de 1998, sendo publicado no Diário da 

Republica, I Série B, nº 114, de 18 de Maio de 1998 (retificada no nº 10-I/98, DR. 125, I Série B, 30-05-

1998). 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – ANÁLISE E CARATERIZAÇÃO 

Enquadramento teórico 

Espaço Rural – escala municipal 

Espaço Urbano – escala urbana 
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. Paisagem Global  

Desde o início que o homem se conhece como membro fundamental e enriquecedor do 

desenvolvimento da terra enquanto espaço de vida. A Terra como fenómeno natural 

trouxe-nos vida, trouxe-nos um espaço consequencial de vivências motoras e um 

desenvolvimento de relação entre todos os indivíduos. Nós, enquanto habitantes desta 

paisagem, queremos adaptá-la às nossas necessidades (Leopold, 2008). Essa contínua 

adaptação levou à evolução do conceito de paisagem. De objeto meramente cénico 

evoluiu para conceito resultante da interação de diversos fatores que nela ocorrem, 

sejam naturais ou antrópicos. Carateriza-se assim pela dimensão complexa que a 

compõe, da qual fazem parte valores naturais e valores culturais em contínua interação 

espacial e temporal, que conduzem o homem e o ambiente a promover tanto a 

diversidade como a criatividade (Green, 2000, citado por Cancela d’Abreu, 2004)). 

Apesar de atualmente ser marcada pelo “desarrumo” da implantação das atividades, 

em espaços fragmentados, sem qualquer estruturação, a Paisagem é constituída por 

tudo o que existe à superfície da Terra, com significados profundos e complexos, de 

índole ecológica e cultural (Magalhães, 2001). Denominada por “Paisagem Rural” 

destaca-se a paisagem constituída por elementos vivos e por “Paisagem Urbana” a 

paisagem integrada de elementos inertes e construída pelo homem. Apesar de muito 

distintas, as fronteiras entre paisagem urbana e rural têm-se diluído, consequência do 

crescimento edificado constante após a II Guerra e da incapacidade de aplicação das 

diretrizes de planeamento (Magalhães, 2001). As periferias da cidade são agora 

compostas por uma zona de transição entre o espaço urbano e o espaço rural, nas quais 

a atividade agrícola deu lugar à edificação dispersa.  

Segundo Magalhães (2001), a relação entre os contínuos edificado e não edificado deve 

estabelecer harmoniosamente uma estrutura que concilia a paisagem rural e a 

paisagem urbana. Nessa estrutura é fundamental a interrelação equilibrada entre os 

sistemas natural e antrópico. Caldeira Cabral (2003) distingue dois contínuos: o natural 

e o cultural, referindo que só no entendimento destes dois contínuos, se poderá 
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encontrar a posição correta da relação do homem com a natureza. Aquilo que também 

Caldeira Cabral (2003), classificava de "trabalhar com a Natureza, ou contra ela", 

afirmando a contínua relação entre humanismo da sociedade e paisagem da qual não 

podemos renunciar. Também Ribeiro Telles (2003) considera que: 

“As ideias que presidem à criação da nova cidade devem ter como 

paradigmas a integração cidade/campo e a conexão urbanismo/ecologia. O 

homem de hoje tende a deixar de ser rural ou urbano para alcançar uma 

visão cultural que abrange tanto os valores da ruralidade como os da 

cidade. E quem diz os valores diz também as actividades. O conceito de 

paisagem global tende a informar todo o processo de ordenamento do 

território e o próprio urbanismo”. 

Cancela d'Abreu (2004) refere que a paisagem consiste num “sistema dinâmico, onde 

os diferentes fatores culturais e naturais interagem e evoluem em conjunto, 

determinando e sendo determinados pela estrutura global”. Este sistema é composto 

pelo uso diversificado contínuo do solo em consonância com o relevo e coberto vegetal, 

no qual coexistem dois espaços distintos: o espaço rural e o espaço urbano, 

assegurados por uma só estrutura, a Paisagem Global. Para Ribeiro Telles, enquanto 

perspetiva de intervenção, na paisagem “o espaço rural e o espaço urbano devem-se 

interligar de tal maneira que, sem que percam as suas características próprias e 

funcionamento autónomo, não deixem de servir os interesses comuns da sociedade, 

quer digam respeito ao mundo rural, quer à vida urbana” (Ribeiro Telles, citado por 

Magalhães, 2001). Esta conjugação de paisagens distintas é estruturalmente assegurada 

com a existência do continuum naturale como elo de ligação entre os dois modos de 

vida do homem. De forma a garantir a estrutura global, deverá conceber uma 

metodologia de intervenção que conjugue as componentes ecológica e cultural, 

promovendo a ligação ecológica, funcional, cultural e formal dos espaços urbanos e 

rural (Magalhães, 2001). 

1.2. Cidade Região 

O progresso tecnológico teve impacto imediato no ritmo de crescimento da população 

em espaço urbano e, consequentemente, na dimensão das cidades. No âmbito da 

economia urbana, verifica-se a importância da tecnologia moderna, a qual permite, na 
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atualidade, cidades muito maiores do que há um século atrás. Os fatores urbanos, as 

economias de aglomeração e a melhoria das redes de trocas e de informação têm tido 

impacto na produtividade das atividades económicas, principalmente na agricultura, o 

que traduz uma perda dos recursos da cidade e do campo. 

Esse aumento da produtividade demonstra como os processos de expansão urbana 

conduziram à integração do campo na cidade, criando um novo conceito: a cidade-

região. Reunião consequente da combinação entre sociedade e território. 

Considerando-se a urbanização como mecanismo de ajustamento, as cidades são, de 

facto, centros de civilização e sociedade civil dependentes do espaço de produção - o 

campo. 

Segundo Ribeiro Telles (2007), “a cidade-região é já uma realidade no nosso país”. A 

conciliação entre dois campos distintos veio considerar os seus valores estéticos 

ancestrais enquanto conquistas da civilização e património da modernidade (Ribeiro 

Telles, 2004). É através do campo que o homem pretende aproximar-se da natureza. 

Segundo Berque, ambiente deriva do prazer e não do utilitário, sendo que “na paisagem 

os próprios camponeses, como a natureza, tornam-se motivos paisageiros” (Berque, 

2004, citado por Serrão, 2011). Isto significa que campo se relaciona com a natureza, 

por motivos de lazer, trabalhos e usos enquanto dom da natureza. Essa mesma 

“natureza do campo encontra-se assediada, e é tão escassa na cidade, que se converteu 

em algo valioso” (Mcharg, 1969). 

Ribeiro Telles defende a integração da ruralidade no interior da cidade sobretudo por 

razões históricas e culturais, referindo que foi a partir da agricultura que a cidade 

nasceu. O espaço urbano permaneceu ao longo da sua história ligado ao espaço rural. A 

ruralidade faz parte da memória da cidade e da cultura das pessoas que nela vivem. 

Para Ribeiro Telles, a base da portugalidade encontra-se no mundo rural (Manifesto 

Urbano de Alimentação Alternativa, 2015). Os chamados “espaços verdes” deixam 

assim de ser espaços residuais, de composição de um mosaico de planos de 

urbanização, estruturados por um sistema autónomo em representação do campo. 

Portanto, isto quer dizer que a estrutura natural da cidade é, e deverá continuar a ser, o 

prolongamento do campo (Ribeiro Telles, 2004). Citando as concisas palavras de Ribeiro 
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Telles (2007), “Não tenhamos medo que na cidade surjam situações idênticas que nós 

admiramos do campo, que muitas vezes nos apela para ir ao campo. É preciso que não 

seja necessário ir para o campo, mas sim fazer o campo na cidade e a cidade no 

campo”. 

Também para João Gomes da Silva, segundo o Manifesto Urbano de Alimentação 

Alternativa (2015), “a arquitetura paisagista não se deve reduzir à elaboração de uma 

imagem visualmente apelativa destacando, para além da dimensão estética, as 

componentes funcionais, ecológicas e culturais”. Enquanto construtor de paisagem, 

inclui nos seus projetos urbanos referências rurais e populares. Ainda que 

transformadas por uma cultura urbana,  através de um olhar erudito, configuram as 

entidades histórica e cultural e adquirem um valor estético e artístico significativo 

(Manifesto Urbano de Alimentação Alternativa, 2015). As mesmas entidades são 

associadas ao lazer mesmo quando mantêm a sua função produtiva, como os 

elementos presentes na cidade, que fundamentam e valorizam a estrutura ecológica, 

dos quais se destaca: a mata, a sebe, a árvore, o socalco, o prado, a orla, os percursos, a 

água e os lugares amenos. Assim sendo, o planeamento das cidades deverá contemplar 

“redes contínuas de espaços verdes que proporcionem a estabilidade física e ecológica 

da cidade” (Ribeiro Telles, 2004).  

1.3. Sistema - Paisagem 

A paisagem contemporânea, mosaico de paisagens construídas2 se, por um lado 

apresenta graves desequilíbrios e disfunções ambientais, consequência de processos de 

transformação, por outro, mantém referências espaciais reveladoras da relação 

simbiótica entre a sociedade e o território e que representam uma herança cultural. 

Perante o valor ecológico perdido, resultante da desordenada ocupação do território, 

que consequentemente fez diluir as identidades da paisagem constituintes, estamos 

num território dominantemente preenchido por valores económicos, resultante de um 

                                                           

2
 Segundo Magalhães, “A paisagem actual é (…) caracterizada pelo desarrumo da implantação das 

actividades, em espaços fragmentados sem qualquer estruturação nem respeito pela ecologia ou pelo 

trabalho e conhecimento acumulados pelas múltiplas gerações que a construíram.” (Magalhães, M. R. 

(2001). A Arquitetura Paisagista – morfologia e complexidade. Lisboa: Editorial Estampa.)  
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cenário monstruosamente industrial, sem quaisquer valências a nível social (Leopold, 

2008).Esta é já uma realidade no nosso país. Torná-la como exemplo não será um bom 

método. Há a necessidade de um equilíbrio entre valores económicos, sociais e 

ecológicos, constituintes do desenvolvimento sustentável. A intensificação dos valores 

económicos tem vindo a desvalorizar o valor ecológico que nos serve de suporte. Para 

tal, é fundamental a compreensão da estrutura de composição da paisagem entre o 

espaço rural e o espaço urbano. A relação complexa entre o homem e o ambiente 

compreende a figuração da própria paisagem, composta por uma estrutura de 

continuidade. Na qual, Cancela d’Abreu (1995, citado por Magalhães, 2001) refere: 

"A intervenção em qualquer parcela territorial terá que ter em atenção que 

se trata de um sistema complexo, com interrelações e fluxos constantes que 

anulam qualquer fronteira artificialmente considerada". 

Para Magalhães, a estrutura, além de promover a articulação entre natureza e cultura, 

permite integrar componentes objetivas e subjetivas conduzindo à articulação de 

elementos significativos, através das relações estabelecidas entre os mesmos, e não do 

valor que noutra perspetiva pudesse ser atribuída a eles próprios, enquanto elementos 

isolados. A esta estrutura está associada a complexidade que, explorada por Morin 

(citado por Magalhães, 2001), é obtida através da incorporação de um sistema aberto, a 

qual obtém, para além de uma autorregulação dentro das estruturas, uma outra 

autorregulação com o exterior, permitindo a complexificação do sistema. 

Sinteticamente, a este sistema de sistemas dá-se o nome de Sistema-Paisagem que, 

segundo Magalhães (2007), é composto por duas diferentes subestruturas: 

"A Estrutura Ecológica representativa da paisagem natural primitiva, sobre a 

qual se inscreve a humanização e, a Estrutura Cultural, representativa das 

intervenções que resultaram dessa humanização. As Estruturas deverão 

assim ser contínuas e englobar, por um lado, as áreas de maior valor 

ecológico e, por outro, elementos significativos da Estrutura edificada, já 

existentes ou a criar." 

No âmbito desta composição, para além da abordagem estrutural, o conceito é 

composto pela sobreposição de várias estruturas, de vários elementos, tipologias e 

padrões, sendo intrínseca na metodologia da construção de paisagem, a definição de 

uma estrutura contínua, fundamentada por valores ecológicos, constituídos pela 
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interligação entre os sistemas hidrológicos, geomorfológicos, bioclimáticos e vegetais 

no território (Magalhães, 2001). Dos quais se destacam a Estrutura Ecológica, a 

Estrutura Cultural, a Estrutura Patrimonial e, ainda, a Mobilidade Saudável.  

Vejamos a Estrutura Ecológica. Enquanto estrutura espacial da paisagem, é constituída 

por componentes terrestres dos ecossistemas, indispensáveis ao seu funcionamento. O 

seu objetivo é a integração dos espaços necessários à conservação dos recursos 

naturais, não como elementos isolados, mas como fatores dinâmicos, que constituem 

um subsistema contínuo natural da Paisagem (Magalhães, 2007). Assim refere Caldeira 

Cabral (citado por Magalhães, 2007): 

“A Estrutura Ecológica deve formalizar-se num sistema contínuo que 

permita o funcionamento e desenvolvimento dos ecossistemas naturais e 

dos agrosistemas, garantir a diversidade e regeneração natural do potencial 

genético (biodiversidade), a conservação e circulação natural da água (…) 

aquilo que genericamente se designa por “presença da Natureza”. 

Nessa composição é imprescindível o continuum naturale3,uma vez ”que estabelece a 

relação entre o espaço natural e o espaço edificado” (Magalhães, 2001). A garantia do 

equilíbrio do continuum naturale4 é promovida pela Estrutura Ecológica, “agregando 

novamente a cidade urbe, ao campo ager” (Rocha, citado por Magalhães, 2007). A 

necessidade de compatibilização do continuum naturale no meio urbano, com a 

integração de práticas culturais, desportivas e lazer, complementa-se com o Contínuum 

Culturale enquanto sistema contínuo de espaços edificados e seus vazios. Segundo 

Ribeiro Telles (2007),  

                                                           

3  Segundo Ribeiro Telles (2003), “Contínuum Naturale: sistema contínuo que permite o 

funcionamento e desenvolvimento dos ecossistemas naturais e dos agrosistemas, através de 

estruturas que garantem a presença da Natureza e da vida Silvestre, a diversidade e o potencial 

genético (biodiversidade), a circulação da água, do ar, a regulação das brisas, a protecção do 

vento e a estabilidade física do território.” (Ribeiro Telles, G. R. (2003). A utopia e os pés na terra. 

Lisboa.)  

4 Segundo a lei de Bases do Ambiente, lei 11/87 de 7 de Abril, “O Contínuum Naturale é o 

suporte de vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o 

equilíbrio e estabilidade do território.” (Lei N.º 13/2002, De 19 De Fevereiro De 2002, Diário Da 

República. I Série A - N.º 42: 1324- 1340). 
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“Nos diferentes espaços, em que muitas vezes é contínuo o elemento 

construído e o residual é, digamos, o elemento verde, tem que haver uma 

interligação entre essas situações e as situações em que se dá ao contrário, 

em que o elemento contínuo é o sistema natural e o elemento descontínuo 

é construído. É aí que está o grande jogo do planeamento moderno”.  

A função ecológica teve repercussões a dois níveis: no novo conceito de aptidão 

ecológica, ou seja, nas diferentes potencialidades que as diferentes zonas de paisagem, 

caracterizadas por um funcionamento ecológico diferenciado, oferecem à implantação 

das atividades humanas e que, portanto, devem determinar a sua localização; e na 

seleção dos materiais, nomeadamente, o material vegetal, que passa a ser adequado ao 

contexto ecológico da obra.  

Para além da Estrutura Ecológica aplica-se também o conceito de Estrutura Cultural 

que, no âmbito de todas as manifestações humanas, é aplicado diferenciadamente 

através de relações de complementaridade (Magalhães, 2007). 

Também se destaca, no Sistema-Paisagem, a Estrutura Patrimonial na qual a 

preservação do património cultural é o resultado da valorização social das raízes 

culturais. Os interesses patrimoniais, tanto em espaço urbano como rural, estão 

valorizados pela estrutura cultural (Magalhães, 2007). 

Diretamente relacionado com o objetivo do presente trabalho destaca-se a última, e 

não menos importante, componente desta estrutura - a Mobilidade Saudável. 

Incorpora, fundamentalmente, a intenção de reduzir a poluição atmosférica 

consequente da circulação automóvel e é funcionalmente garantida pela adoção da 

bicicleta como meio de transporte, medida utilizada por muitas cidades europeias. No 

mesmo âmbito, a criação de percursos com condições de acessibilidade e mobilidade 

asseguradas a uma vasta tipologia de utilização, é também uma metodologia que 

garante um menor impacto ambiental e que, para além dos aspetos ambientais, 

proporcionam à população uma melhor qualidade de vida (Magalhães, 2007). 

1.4. A missão do Arquiteto Paisagista 

Para os Arquitetos Paisagistas, e para todas as profissões que dispõem de formação 

ecológica, a Paisagem é uma entidade "horizontal" que se situa entre o subsolo e a 
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atmosfera. A dicotomia que esta conceção pode encerrar é entre "Natureza" e 

“Cultura” (Berque, 2004, citado por Serrão, 2011). A harmonia ou a rutura entre os dois 

polos desta dicotomia depende da qualidade da intervenção humana: se é imbuída do 

conhecimento e respeito pelo equilíbrio ecológico ou se, pelo contrário, é marcada pela 

ignorância dos processos naturais, violentando esse equilíbrio, quem sabe, até ao limite 

da resiliência do planeta.  

Com a intensificação de novas transformações, novas culturas, novos métodos, 

enriquece-se a memória histórica, que reflete que toda a paisagem é necessariamente 

cultura (Berque, 2004, citado por Serrão, 2011). Assim, a paisagem não deve ser 

considerada como objeto meramente estético, na qual a utilização humana a 

desvaloriza ou marca negativamente, devendo sim, ser compreendida na totalidade. 

Natureza e Cultura têm conduzido muitos autores a diferenciar dois mundos, a 

Paisagem Natural e a Paisagem Cultural, devido à diferenciação dos dois grandes grupos 

de conhecimento a que se referem. Os que defendem a absoluta necessidade de 

integração destas duas componentes preferem que a Paisagem não seja decomposta, 

receando a destruição da globalidade que o conceito de Paisagem representa (Berque, 

2004). Desta forma, ter uma atitude ética visando o impacto que o homem tem sobre a 

paisagem, não significa deixar de usar os seus recursos, mas sim que estes permaneçam 

e evoluam de uma forma natural, porque conservar a natureza não implica parar, mas 

sim harmonizar a ação humana com a paisagem, porque dela fazemos parte. De facto, 

cabe ao Arquiteto Paisagista conseguir a transversalidade entre os conhecimentos 

englobados, não nos termos em que cada especialista conhece em profundidade a sua 

matéria sectorial mas, identificando em que medida cada um desses conhecimentos se 

espacializam na Paisagem.  

O objetivo do arquiteto paisagista é proteger a perda de diversidade e a 

descaracterização e a uniformização das paisagens. Segundo Caldeira Cabral, quanto 

aos antigos valores culturais, "é nossa missão tomá-los e fazer com eles uma nova 

melodia - a nova paisagem, esta melodia é um movimento e a música só pode existir se 

o que estamos a fazer agora for a sequência do que procedeu. Somos dos mais bem 

preparados para tomar esses velhos valores e encontrar para eles um novo uso, um 

futuro para o passado, na paisagem em mudança” (Caldeira Cabral, 2003). 
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2. Espaço Rural – escala municipal 

2.1. Localização e delimitação da área de enquadramento – concelho de Ferreira 

do Alentejo  

Uma vez que o objetivo do trabalho é a interface entre o espaço rural e o espaço 

urbano, é fundamental perceber a relação entre estes espaços constituintes da 

paisagem. Para tal, considerando a área de intervenção como o espaço urbano de 

Ferreira do Alentejo, sede do Concelho, é essencial a leitura da composição da 

paisagem que, enquanto fundamento da proposta, é abrangente a todo o concelho. 

Esta leitura é feita sobre um estudo base realizado à escala 1:50 000. 

O Concelho de Ferreira do Alentejo destaca-se pela sua localização estratégica (figura 

1), totalmente abrangido pela zona sub-mediterrânica / ibero mediterrânica. Com uma 

posição central no Alentejo, favorece o enquadramento dos centros urbanos à relação 

inter-regional, com a aproximação do Arco Metropolitano de Lisboa e o Arco 

Metropolitano do Algarve5, como também favorece um forte relacionamento com as 

regiões da Estremadura e da Andaluzia, com especial destaque à cidade de Badajoz 

(Revisão PDM FA, 2010). 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Segundo a revisão do Plano Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo (2010), o concelho, enquanto 

espaço de referência, evidencia ser, para além da centralidade potencial, um elemento de ligação entre 

“os principais motores da competitividade situar-se-ão no litoral e estruturar-se-ão em torno de polos 

urbanos articulados em sistemas policêntricos: o Arco Metropolitano de Lisboa, centrado na capital e 

respetiva área metropolitana, mas com uma estrutura complementar crescentemente policêntrica, da 

Nazaré a Sines, com quatro sistemas urbanos sub-regionais em consolidação (Oeste, Médio Tejo, Lezíria e 

Alentejo Litoral) e prolongando a sua influência direta em direção a Évora; e, o Arco Metropolitano do 

Algarve, polinucleado e tendencialmente linear, projetando o seu dinamismo, segundo modelos de 

desenvolvimento diferenciados, para o interior e ao longo da Costa Vicentina e do rio Guadiana.  

Fig. 1 | Enquadramento da área em estudo - 
Ferreira do Alentejo. Fonte: Revisão PDM FA, 2010. 
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Em contexto administrativo, o concelho foi agregado ao distrito de Beja, sendo 

incorporado nas entidades municipais como unidade territorial portuguesa - NUT III, do 

Baixo Alentejo. Estabelece como elemento de ligação entre comunidades distintas, 

como o Alentejo Litoral e o Baixo Alentejo, a que pertence. Representados pela figura 2, 

no limite norte, destacam-se os Concelhos de Alvito e Alcácer do Sal, a sul o Concelho 

de Aljustrel, e a nascente os Concelhos de Beja e Cuba, todos incluídos na mesma 

comunidade. Como fronteiras da comunidade do Alentejo Litoral salientam-se os 

Concelhos de Santiago do Cacém e de Grândola, a poente e Alcácer do Sal a noroeste. 

Destaca-se que “a excelência desta localização é ainda reforçada quando se considera a 

proximidade de Ferreira do Alentejo à terceira coroa metropolitana de Lisboa, a que 

hoje se acede facilmente através da autoestrada (A2)” (Revisão PDM FA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta favorável localização geográfica provém uma caraterística identitária do concelho 

retratada pelo uso e ocupação do mesmo. Assim se declara no estudo apresentado da                          

revisão do Plano Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo, onde o Concelho é marcado 

por um período de declínio populacional a partir da década sessenta, a qual se mantém 

até 2006, atingindo 8 354 habitantes (Revisão PDM FA, 2010). A área em estudo é ainda 

constituída por quatro freguesias, Figueira dos Cavaleiros, Odivelas, união de freguesias 

de Alfundão e Peroguarda e união de freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, 

sendo a última sede do Concelho. 

FERREIRA DO ALENTEJO 

0 5 Km  

Alcácer do Sal 

Alvito 

Beja 

Aljustrel 

Santiago do Cacém 

Grândola 

Cuba 

Fig. 2 | Enquadramento da área em 
estudo - Conselho de Ferreira do 
Alentejo. Adaptado por: Nádia 
Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM 
FA, 2010. 
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A homogeneidade que retrata a área em estudo é caraterizada por horizontes que 

possibilitam uma abrangência visual ampla, a partir da qual são nitidamente 

vislumbrados os contrastes cromáticos em alternância ao longo do ano. Toma destaque 

“pela extensão e harmonia da paisagem, fruto da grande uniformidade das planícies, da 

dimensão da propriedade, do sistema de culturas, da baixa densidade demográfica e do 

modelo de povoamento. O bom relacionamento cénico entre o património edificado e 

os espaços naturais envolventes contribuem para a singularidade deste território. A 

qualidade ambiental e o clima quente e seco sustentam a manutenção desta 

originalidade” (Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, 2006). No 

entanto, visível na figura 3, constitui uma paisagem em constante mudança, resultado 

da alteração do uso do solo. Como é exemplo a introdução do regadio que conduziu à 

intensificação e expansão de culturas existentes e à criação de novas culturas, como a 

fruticultura e a vinicultura (Revisão PDM FA, 2010). 

 

 

Fig. 3 | Paisagem em constante mudança. Sobreposição da cultura arvense de sequeiro pelo olival em 
regime de regadio intensivo. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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2.2. Identificação e Caraterização da Paisagem 

A Paisagem em estudo é retratada sinteticamente, realçando os valores potenciais que 

diretamente põem em destaque as valências da paisagem e da qualidade de vida 

humana.  

“A cada vez maior consciência das potencialidades da paisagem, como base 

para uma abordagem integrada da gestão do território e das actividades 

humanas, levou à percepção da necessidade de se desenvolver uma 

metodologia que a identifique e a caracterize, definindo unidades e 

relacionando os sistemas que a compõem (natural e cultural), de modo a 

assegurar a utilização racional dos recursos naturais, a salvaguarda e 

protecção do património e a multifuncionalidade da própria paisagem” 

(Revisão PDM FA, 2010). 

Para essa valorização foi fundamental a leitura da paisagem a partir do estudo de 

Cancela d’ Abreu (2004), denominado por “Contributos para a Identificação e 

caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, no qual, foi elaborada a 

identificação de áreas delimitadas como Unidades de Paisagem, resultado da análise 

cruzada de uma multiplicidade de fatores objetivos, baseados em critérios materiais, ou 

subjetivos, baseados em critérios interpretativos (Revisão PDM FA, 2010). 

Cada área delimitada e denominada de “unidade de paisagem” define-se pelo padrão 

homogéneo que apresenta distinguindo-se das restantes unidades envolventes 

(Cancela d’Abreu et Al., 2004). Sendo relacionado o caráter próprio dessa paisagem 

para além do padrão de paisagem específico de cada unidade. Esse mesmo caráter 

torna-se “identificável do interior e do exterior e, eventualmente, associado às 

representações da paisagem mais fortes na identidade local e/ou regional” (Cancela 

d’Abreu, 2004). 

 

2.2.1. Unidades da Paisagem de Ferreira do Alentejo 

Neste estudo, e seguindo a divisão proposta por Cancela de Abreu, o Concelho de 

Ferreira do Alentejo aparece essencialmente repartido entre duas Unidades de 

Paisagem: a unidade denominada por “Terras Fortes do Baixo Alentejo” - zona nascente 
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do Concelho da Unidade de Paisagem 110, com padrão “dominado por grandes 

propriedades, ocupadas essencialmente por sistemas arvenses de sequeiro”, e a 

unidade “Montados da Bacia do Sado” – zona ocidental do Concelho da Unidade de 

Paisagem 97, que “estabelece a transição do interior alentejano para o litoral, confina 

com diversas paisagens, distinguindo-se claramente das que se encontram a oeste”. 

Aflorando ainda, a poente, pequenas áreas de acompanhamento do Rio Sado, 

representativas da paisagem do Alentejo Litoral, destacam-se as Unidades de Paisagem 

Charneca do Sado, como Unidade 94, e, Terras do Alto Sado, Unidade 98 (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4 | Identificação e Caraterização da Paisagem – Unidades de Paisagem de Ferreira do Alentejo (sem 
escala). Fonte: Cancela d’Abreu, A., Pinto Correia, T., Oliveira, R. (2004). Contributos para a identificação 
e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Lisboa: DGOTDU. 

94 – Charneca do Sado 

97 – Montados da Bacia do Sado 

98 – Terras do Alto Sado 

110 – Terras Fortes do Baixo Alentejo  
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Para uma melhor leitura e compreensão da análise apresentada seguidamente foi 

realizado trabalho de campo, percorrendo toda a área concelhia de forma a conseguir 

registar fotograficamente as potencialidades de cada Unidade e Subunidade da 

Paisagem de Ferreira do Alentejo. Esse levantamento fotográfico apoiará a leitura 

descritiva de cada unidade e subunidade apresentadas seguidamente. 
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Terras fortes do Baixo Alentejo | Unidade 110 dominada pelo regadio, abrange a zona 

nascente do concelho (Figura 5). Outrora culturas de cereais, as extensas planícies são 

agora suporte de olival e de fruticultura. Ganha singularidade pela existência de 

aglomerados habitacionais concentrados rodeados por mosaicos agrícolas e olival, 

destacando-se dos campos amplamente abertos na envolvente (Revisão PDMFA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montados da Bacia do Sado | “estabelecem a transição do interior alentejano para o 

litoral” (Cancela d’Abreu, 2004). A Unidade 97 destaca dominantemente a diferente 

tipologia de solo, dominando a Oeste as areias da bacia sedimentar do rio Sado. 

Unidade dominada pela existência de montados e pelo predomínio de um relevo 

ondulado (figura 6). O relevo em consonância com a existência da vegetação 

demonstra, nesta unidade, diferentes ocupações da vegetação. Em zonas muito 

declivosas e com a existência de vales destaca-se a existência de montados mais 

densos. Em zonas menos declivosas, associadas à localização de aglomerados urbanos, 

os montados distribuem-se em conjugação com outras culturas (Revisão PDM FA, 

2010). Carateriza-se por povoamentos concentrados e de pequena dimensão, sendo 

“uma unidade de paisagem relativamente pouco povoada” (Cancela d’Abreu, 2004). 
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Fig. 5 | Unidades de Paisagem - Terras Fortes do Baixo Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 2015 

Fig. 6 | Unidade de Paisagem - Montados da Bacia do Sado. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Charneca do Sado| Unidade 94 com “uma clara identidade paisagística” (Cancela 

d’Abreu, 2004), da qual se destaca o domínio do montado de sobro e do pinhal manso 

(figura 7). Com amplitudes visuais reduzidas, encontra-se em determinados pontos 

onde, a partir dos quais, há um domínio visual para os vales permanentemente 

envolvidos por sistemas agrícolas de regadio, enriquecendo deslumbrantemente a 

paisagem com um efeito cromático. A cor verde seco toma destaque pela permanência 

do montado de sobro e os verdes luminosos ocorridos das áreas agrícolas (Revisão PDM 

FA, 2010). 

 

  

Fig. 7 | Unidade de Paisagem - Charneca do Sado. Autora: Nádia Morcela. 2014. 
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Terras do Alto Sado | Unidade 98 (figura 8) destaca-se pelo relevo suave “associado a 

extensas áreas de montado de sobro e a superfícies agrícolas de sequeiro” (Cancela 

d’Abreu, 2004). Em zonas de relevo mais acidentado surgem, destacadamente, matos 

com espécies cistáceas. Com semelhança às unidades anteriores, a ocupação urbana é 

marcada por pequenos aglomerados dispersos em toda a unidade e pela localização de 

edificações dispersas nas margens do Rio Sado. (Revisão PDM FA, 2010). 

 

Fig. 8 | Unidade de Paisagem - Terras do Alto Sado. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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2.2.2. Subunidades da Paisagem de Ferreira do Alentejo – Terras Fortes do Baixo 

Alentejo 

A Unidade de Paisagem Terras Fortes do Baixo Alentejo toma singularidade pela 

subdivisão nas subunidades que a compõe. Estas subunidades, caraterizadas pela 

uniformidade composta por valores naturais e culturais são destacadas pelo caráter de 

individualização visual e funcional. A subdivisão apresentada nesta análise da Paisagem 

para o estudo base do presente trabalho, consiste numa abordagem atualizada e 

incorporada da revisão do PDM FA, representada na figura 9. 

Na presente interpretação da paisagem, o afastamento do modelo de referência - 

Cancela d’ Abreu (2004) - tem em consideração as constantes alterações na ocupação 

do território. Como se verifica no estudo elaborado para a realização da revisão do PDM 

da área em estudo, as culturas cerealíferas foram marcadamente substituídas por outro 

regime, o de regadio, conferindo uma nova leitura do modelo caraterizador da 

Paisagem. Desta forma, resultaram sete subunidades de Paisagem: Ferreira do Alentejo, 

Terras do Olival, Terras do Arroteio, Encostas de nascente, Terras do Pomar e da Vinha, 

Encostas de Odivelas e Envolvente da Barragem de Odivelas. 

Fig. 9 | Identificação e Caraterização da Paisagem – Subunidades de Paisagem de Ferreira do Alentejo 
(sem escala). Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Cancela d’Abreu et al., 2004. 
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     1 – Ferreira do Alentejo 

     2 – Terras do olival 

     3 – Terras do Arroteio 

     4 – Encostas da Nascente 

     5 – Terras do Pomar e da Vinha 

     6 – Encostas de Odivelas 

     7 – Envolvente da Barragem de Odivelas 

 

Ferreira do Alentejo (1) | Por ser o único aglomerado com dimensão urbana do 

Concelho e com um desenvolvimento edificado equilibrado (figura 10), Ferreira do 

Alentejo destaca-se na Paisagem. Como conjunto edificado singular percecionável, os 

silos da EPAC tornam-se referência da vila como em toda a planície em redor (figura 

11). Para além do centro histórico, destaca-se, na sua envolvente, a ocorrência de áreas 

de expansão urbana, residencial ou industrial. Na zona de transição do espaço urbano 

para o espaço rural destaca-se a construção de vários parques solares, os quais tomam 

destaque na paisagem envolvente (Revisão PDM FA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Ferreira do Alentejo. 
Desenvolvimento edificado equilibrado. Autora: Nádia Morcela. 2015. 

Fig. 11 | Subunidade de Paisagem Terras Fortes do Baixo Alentejo - Ferreira do Alentejo. Silos da EPAC 
em destaque. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Terras do Olival (2) | Subunidade dominada pelos “Barros de Beja” é caraterizada pela 

existência de solos com grande aptidão agrícola que, pela elevada fertilidade, foi, em 

tempos, ocupada por sistemas arvenses de sequeiro. No entanto, através da construção 

da Barragem do Alqueva, assiste-se a uma ocupação de olival em regime de regadio 

intensivo (figura 12). Esta alteração levou à mudança do uso do solo, de cor, de 

densidade e volumetria do coberto vegetal, da qual toma destaque o principal 

aglomerado desta subunidade, denominado por Figueira dos Cavaleiros. (Revisão PDM 

FA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Terras do Arroteio (3) | Caraterizada por 

pequenas aldeias envolvidas por edificações 

dispersas marcam uma paisagem efetivamente 

diferente. Identitária da pequena propriedade e 

de uma agricultura por vezes de subsistência, 

contempla um mosaico diversificado de culturas 

sustentado pelos solos pantanosos cara (figura 

13) (Revisão PDM FA, 2010). 

 

 

 

Fig. 12 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Terras do Olival. Autora: Nádia 
Morcela. 2013. 
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Fig. 13 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Terras do Arroteio. Autora: Nádia 
Morcela. 2015. 
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Encostas de Nascente (4) | O 

ligeiro ondular da planície 

alentejana assume-se com 

maior força (figura 14), 

destacando-se as elevações a 

sudeste do Concelho que 

marcam diferenciadamente a 

Paisagem (Revisão PDM FA, 

2010). 

 

 

 

 

Terras do Pomar e da Vinha (5) | Esta subunidade toma destaque na região nascente de 

Ferreira do Alentejo, nomeadamente em Peroguarda e Alfundão, e é caraterizada pela 

diversidade de explorações frutícolas e vinícolas. (figura 15) (Revisão PDM FA, 2010). 

Destacam-se, ainda, nesta subunidade as pedreiras e o parque Agroindustrial do 

Penique, constituindo impactes significativos na paisagem.  

  

Fig. 14 | Subunidade de Paisagem 
de Terras Fortes do Baixo Alentejo - 
Encostas de Nascente. Autora: 
Nádia Morcela. 2015. 

Fig. 15 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Terras do Pomar e da Vinha. 
Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Encosta de Odivelas (6) | Unidade que se destaca claramente por possuir características 

de relevo mais acidentado (figura 16), estabelecendo assim a transição para a Serra de 

Portel. Nesta subunidade é notória a existência do aglomerado urbano, Odivelas, no 

alto da encosta, sendo este singular no concelho. O coberto vegetal é dominado por um 

misto entre montado, olival e ocorrência de matos. 

 

 

 

 

 

  

Fig. 16 | Subunidade de Paisagem de Terras Fortes do Baixo Alentejo - Encostas de Odivelas. Autora: 
Nádia Morcela. 2015. 
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Envolvente da Barragem de Odivelas (7) | A dimensão do plano de água resultante da 

albufeira de Odivelas e as suas características florísticas e faunísticas (figura 17) 

conferem grande singularidade a este espaço, que se prolonga pelo Concelho do Alvito. 

 

2.3. Carta de Potencialidades da Paisagem  

Para o estudo da paisagem global, à escala municipal, é essencial a síntese da paisagem. 

Esta síntese, apoiada na identificação das unidades de paisagem, por sua vez 

caraterizadas por valores identitários da própria unidade, traduz-se numa carta síntese 

desses valores. 

A compreensão do conceito de paisagem é fundamental, levando-nos a uma viagem 

extensa entre diferentes conceitos, diferentes culturas e interpretações. No entanto, 

em todos eles, a paisagem é considerada como um sistema dinâmico e funcional 

dependente de fatores sociais, económicos, culturais e ecológicos. Metodologicamente, 

e em foque no presente estudo, no qual destacamos como princípio, a sustentabilidade 

e valorização da Paisagem, consideramos como fatores fundamentais para o seu 

funcionamento os fatores naturais e culturais (Cancela d’Abreu, 2004). Considerados 

como potenciais valências desta paisagem, os fatores naturais e os fatores culturais são 

representados, respetivamente, enquanto sistema semiótico, pelo valor ecológico e 

pelo valor cultural.  

Fig. 17 | Subunidade de Paisagem de Terras do Baixo Alentejo - Envolvente da Barragem de Odivelas. 
Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Os elementos selecionados para a presente síntese procuram, assim, defender os 

princípios da arquitetura paisagista. Pretende-se conservar e valorizar a Paisagem. Para 

tal é importante considerar a relação intrínseca entre o valor cultural e o valor 

ecológico, na medida em que, para que seja considerado um potencial valor da 

paisagem e por isso identitário da mesma, deverá considerar-se não apenas enquanto 

valor cultural como deverá também promover a sustentabilidade ecológica. Só assim 

consistirá num valor potencial da paisagem. 

Sumariamente, a carta apresentará uma estrutura que diferencia valores culturais e 

ecológicos, os quais, organizados por sistemas ou redes, mais ou menos contínuos pela 

estabilidade física, integrarão identidades da paisagem (culturais e ecológicas). Esta 

estrutura pretende contribuir objectivamente para as intervenções futuras na 

paisagem, que, para além de conferida a “uma parte do território, tal como é 

apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores 

naturais e humanos” (Convenção Europeia da Paisagem, 2000), procura contemplar a 

valorização da interrelação entre o espaço rural e o espaço urbano, o estabelecimento 

de um equilíbrio no desenvolvimento da expansão urbana, a criação de uma coerência 

entre os diferentes usos de espaços assim como a correcção de usos inexistentes 

conferindo-lhes atratividade e valor ecológico.  

A identificação de potencialidades confere identidade à própria paisagem, pois 

enquanto “qualidades ou características naturais e culturais associadas à paisagem 

podem informar-nos tanto sobre eventuais ameaças, como sobre as oportunidades que 

podem ser aproveitadas para a reafirmação dos elementos identitários dos lugares e 

regiões, tais como os contextos biofísico, sociocultural ou socioeconómico” (Roca, Z., 

Oliveira, J. A., 2002). Essas potencialidades são consideradas por nós, arquitetos 

paisagistas, ferramentas essenciais na melhoria da qualidade da paisagem e, 

consequentemente, na melhoria de qualidade de vida. 

Nesta leitura de paisagem destaca-se que, “quer seja à escala local, regional, nacional, 

ou ainda internacional, as paisagens exprimem a unicidade e identidade de cada lugar 

(genius loci), refletindo tanto a história natural como cultural de um território, num 

determinado momento” (Cancela d’Abreu, 2004). Esta Identidade local é tida como 
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constituinte de um registo de memória. Há uma relação crucial entre processos naturais 

e humanos, entre fatores abióticos e bióticos, variável ao longo do tempo e do lugar. 

Destacam-se assim, como potenciadores desta paisagem, os elementos que a valorizam 

ecológica e culturalmente. Integradores da sustentabilidade, multifuncionalidade e 

diversidade ambiental, são assegurados pelas práticas, costumes e tradições, 

nomeadamente: o montado - resultado de uma agricultura extensiva de práticas 

culturais que integram a diversidade ambiental e favorecem a sustentabilidade e a 

multifuncionalidade do ecossistema; considerando ainda o pinhal manso, o olival 

tradicional e a cultura extensiva de sequeiro - que, pela tradição de uso de práticas 

culturais respeitam a sustentabilidade ecológica; são ainda elementos a valorizar nesta 

carta síntese de potencialidades a faixa de valorização das albufeiras e as galerias 

ripícolas, nomeadamente as de maior dimensão que, pela existência de práticas de 

conservação e valorização da vegetação ripícola detêm um grande valor ecológico. 

Como referenciais na Carta de Potencialidades da Paisagem (figura 18) destacam-se os 

aglomerados urbanos e a rede viária e a proximidade ao centro dos respetivos 

aglomerados urbanos – através do qual se permite o contato direto com a transição do 

espaço rural para o espaço urbano e com a perceção dos diferentes tipos de uso do 

solo. 

 

 

Fig. 18 | Carta de Potencialidades da Paisagem. Adaptado por: 
Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010.  
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Por último, esquematizado na carta e identificado nas imagens seguintes (figura 19 e 

20), o sistema de vistas contribui para a leitura do conjunto de valores que compõe a 

Paisagem Global, sendo também considerado como elemento potenciador da 

paisagem. O sistema de vistas permite um olhar sobre a globalidade de paisagem 

conferida como “um contentor cultural, um reservatório da história e um espaço de 

leitura do mundo. É um facto histórico que se constrói. Sobre e com uma outra história: 

a história ecológica de cada lugar” (Carapinha, 2011). 

Do sistema de vistas destacam-se, com grande amplitude visual, as vistas localizadas na 

zona envolvente ao tecido urbano de Ferreira do Alentejo. É uma zona, não de maior 

altitude, mas de elevado interesse pelo contato visual com a diversidade de usos 

também identitários desta paisagem. Este corredor cénico, apoiado num caminho rural, 

permite as melhores vistas panorâmicas sobre o espaço rural, um valor paisagístico 

essencial, bem como a leitura da envolvente de cariz rural, na qual é contemplado o 

conjunto diversificado de usos do solo, realçando os valores naturais e culturais da 

paisagem. 
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Fig. 19 | Panorâmica da Estrada do Cemitério, para a zona Sudoeste do Concelho. Envolvente ao tecido 
urbano de cariz rural - diversidade de usos do solo. Autora: Nádia Morcela. 2015 

Fig. 20 | Panorâmica da Estrada IP 8, para a zona Oeste do concelho. A transição entre o espaço rural e o 
espaço urbano – um valor paisagístico essencial. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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2.4. Carta da Estrutura Ecológica  

A infraestrutura constituída pela rede percursos torna-se fundamental para a estrutura 

global da paisagem. Esta mobilidade saudável deverá assegurar um contínuo de 

relações entre os diferentes espaços – espaço urbano e espaço rural, compreendendo a 

necessidade de relações entre o contínuo cultural e o contínuo natural que, por sua vez 

pretende garantir a Estrutura Cultural e a Estrutura Ecológica. 

Para responder a este objetivo é importante verificar a existência de bases que 

permitam realizar este estudo. Para tal, foi necessário recorrer ao PDM de Ferreira do 

Alentejo e apreender toda a informação aplicável à Estrutura Ecológica.  

Desta forma, segundo o PDM, a Estrutura Ecológica pretende “contribuir para a 

estabilidade física e a sustentabilidade ambiental do Território Municipal e a 

continuidade, no seu interior, dos ecossistemas envolventes” e considera, 

sumariamente, como componentes: a "melhoria da qualidade ambiental e 

desenvolvimento sustentável; a estabilização dos sistemas naturais e preservação da 

diversidade biológica, nomeadamente os sistemas hídricos e a floresta tradicional 

mediterrânica; o controlo dos escoamentos hídricos e atmosféricos; o conforto 

bioclimático; a conservação da biodiversidade e a ativação biológica; a qualidade do 

Solo; a prevenção dos riscos e ameaças naturais e tecnológicos; a continuidade do 

sistema através dos espaços urbanos; o aproveitamento das potencialidades para a 

produção de energias renováveis e, a preservação do património cultural e 

paisagístico”. 

De forma a integrar todas as componentes, acima referidas, estabelece-se, no PDM, a 

distinção entre dois sistemas: o primeiro, designado por Sistema de Valorização e 

Proteção Ambiental, através de orientações da Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental (ERPVA), pretende estabelecer a continuidade das áreas de 

conectividade ecológica, constituídas principalmente pelo montado, corredores 

ambientais e aquíferos. O segundo, denominado por Sistema de Riscos Naturais e 

Tecnológicos pretende assinalar as áreas ameaçadas por cheias, incêndios, sismos, 

acidentes geotécnicos, desertificação e, ainda, riscos tecnológicos.  
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No âmbito da valorização, potencialização e conservação da paisagem pretende-se, 

enquanto estudo de síntese, considerar apenas o Sistema de Proteção e Valorização 

Ambiental. Para a análise deste sistema foi necessária a leitura da Carta da Estrutura 

Ecológica em estudo. No entanto, essa leitura foi dificultada pela qualidade da 

informação disponível. Assim, foi possível identificar, de forma resumida, os elementos 

possíveis de identificar no levantamento base disponível (figura 21), em ficheiro dwg. 

Foram considerados para análise os seguintes elementos: 

| As manchas de montado de sobro e azinho e ainda de pinheiro manso, 

respetivas à unidade de paisagem Montados da bacia do Sado; 

| Os corredores ambientais estruturados pelo Rio Sado e ribeiras afluentes 

principais: Ribeira de Canhestros, Ribeira da Figueira e Ribeira de Odivelas; 

|O sistema hídrico subterrâneo, com destaque para os aquíferos Gabros de Beja 

e Alvalade; 

|A envolvente da Albufeira de Odivelas, catalogada no âmbito do Projeto Corine 

(Biótipo Corine C 22400187), ao registo de habitats da Rede Natura 2000, para 

além de outros valores faunísticos e paisagísticos; 

|A Estrutura Ecológica Urbana; 

|A Reserva Agrícola Nacional; 

|A Reserva Ecológica Nacional. 
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Fig. 21 | Carta de Estrutura Ecológica 
Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. 

Fonte: Revisão PDM FA, 2010. 
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2.5. Rede de Percursos de Ferreira do Alentejo   

Segundo a Convenção Europeia da Paisagem (2000), a paisagem constitui um elemento 

chave do bem-estar individual e social, entendido no sentido físico, psicológico e 

intelectual. A qualidade física, psicológica e intelectual remete à existência de condições 

favoráveis ao seu melhoramento, nomeadamente a existência de espaços formais ou 

informais para atividades promotoras do bem-estar e da qualidade de vida. Como 

exemplo destaca-se a rede de percursos de Ferreira do Alentejo.   

Percurso significa ação de percorrer, “ambição de conduzir o homem pela paisagem, 

estabelecendo-se maior contato com a mesma” (…) (Salles, 2015). São muitas as razões 

que levam o ser humano a percorrer: “Percorre-se a paisagem como forma de 

inspiração poética, para reivindicar um ideal, como um estilo de vida, por andar sem 

destino, para praticar” (Salles, 2015). Esta necessidade de percorrer permite aos 

arquitetos paisagistas um interessante contexto a intervir que, enquanto construtores 

da paisagem, modelam o espaço ao encontro das necessidades de sustentabilidade da 

qualidade de vida humana.  

Para atingir os objetivos do presente trabalho elaborou-se o levantamento dos 

percursos existentes em todo o concelho, considerados como elementos potenciadores 

da paisagem, uma vez que para além de constituírem parte integrante da paisagem 

permitem a sua leitura. Assim declara Maria Salles (2015): 

“Percorrer a paisagem é igualmente estar em contato com os campos, os 

prados e as florestas, e a forma de ver estas paisagens é conseguido tanto 

quanto estamos perto deles, no meio deles, como quando os vemos de 

longe”. 

A rede de percursos obtida no levantamento, para além de possibilitar a prática 

desportiva e lúdica, convida-nos a incluí-los numa infraestrutura de paisagem 

fundamentada pelo contínuo natural e o contínuo cultural. Esta infraestrutura permite-

nos percorrer a paisagem através de várias tipologias de percursos determinados, 

principalmente, pela distância que apresentam com maior proximidade ao tecido 

urbano da sede concelhia, de onde se destaca a tipologia de percursos pedestres; com 

abrangência à zona Norte do concelho está a tipologia de percursos cicláveis e, por 
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último, a tipologia de percursos equestres, que abrangem a zona Este do Concelho, 

enriquecendo esta rede e pondo em destaque a paisagem em zonas distintas. 

Inicialmente, o levantamento dos percursos compreendia apenas a tipologia pedestre. 

No entanto, considerámos que apenas esta tipologia era pouco representativa da 

globalidade do Concelho, representando apenas a zona a sul de Ferreira do Alentejo. 

Assim considerámos que seria mais valorizador o alargamento dos percursos às 

tipologias ciclável e equestre. É de notar que com esta diversidade tipológica, aumenta 

a qualidade de vida da população.  

 

2.5.1. Percursos Pedestres 

O reconhecimento que a Câmara Municipal tem pelos percursos pedestres (figura 22) é 

demonstrado pelas seguintes iniciativas que, respetivamente, apresentam identidades 

de caráter regional e local: 

- Rota da Vila do Monte da Chaminé cujo lema é ”Caminhar ao ar livre no Alentejo 

é usufruir dos grandes espaços, captar a riqueza dos montados, fortalecer-se com 

o vigor das fragas, relaxar perante a imensidão do azul, (…) tudo isto à distância 

de um passo...após outro...” (CCDR, n.d.). É este o princípio deste percurso 

pertencente ao projeto "Alentejo a Pé" da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, no qual é também de sublinhar a 

disponibilidade informativa que permite as condições favoráveis de acessibilidade 

e segurança do percurso. 

- Caminhar pelo Concelho, programa que procura dar a conhecer o concelho, 

através de percursos acessíveis a todos os escalões etários e com extensões 

aproximadas de 8 quilómetros. Para além da intenção de melhorar as condições 

para a prática de atividade física regular, pretende-se assegurar a melhoria da 

qualidade de vida da população.  
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- Os percursos do “singa runners”6, destacados neste trabalho com o objetivo de 

divulgar a necessidade da população de usufruir a paisagem através da prática 

desportiva. Grupo que destaca a modalidade de corrida enquanto atividade de 

recreio, lazer apresentando objetivos de caráter interpessoal. Este grupo 

estabelece uma rede de percursos pedonais de curta distância que abrange uma 

parte da envolvente do tecido urbano da Vila de Ferreira do Alentejo. 

 

                                                           
6
 “Com o aumento visível da prática desportiva no concelho de Ferreira do Alentejo (nas modalidades de 

corrida, trail e caminhada), e, na tentativa de levar mais longe o estímulo competitivo aumentando assim 
a actividade física dos seus participantes, um grupo de amigos criou a marca SINGArunners - 
teamrunning. Fundado em 2015 e sem qualquer espetativa de associativismo, foi então que surgiu o 
convite por parte da ADTR - Associação de Desenvolvimento Terras de Regadio (Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos) para a fusão do grupo àquela estrutura, dando-lhes não só 
visibilidade institucional, mas também permitindo assumir uma componente social na tentativa de cativar 
as camadas mais jovens para a prática do desporto. Assim surgiu o reavivar de uma vertente desportiva 
que outrora deu grandes passos levando mais longe o nome do concelho Ferreira do Alentejo.” 
(Singarunners. (n.d.). Percursos Pedestres. Obtido em Abril de 2015: 
https://sites.google.com/site/singarunnersteamrunning) 

Fig. 22 | Percursos Pedestres. Adaptado por: Nádia Morcela, 
2015. Fonte: Google maps (2015) e Revisão PDM FA, 2010. 
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2.5.2. Percursos Cicláveis  

Nesta tipologia destacam-se os percursos do grupo “Ferreira Activa”7. Projeto que 

procura criar uma relação entre a prática desportiva e a contemplação da paisagem. Os 

percursos cicláveis (figura 23) que tem como vantagem, para além da prática 

desportiva, a possibilidade de “passear pela Natureza em completa harmonia, 

apreciando a deslumbrante paisagem alentejana” (Ferreira Activa, n.d.). Existem vários 

percursos possíveis a realizar: o percurso da Rota dos Mouros, com partida de Ferreira 

do Alentejo e chegada a Porto Mouro; o percurso da Serra do Paço, sendo o mais 

procurado pelos praticantes regulares pois permite usufruir do relevo mais acidentado 

com vista à resistência do equipamento como também por em prova o esforço físico 

dos ciclistas. Existem outros percursos tão dinamizadores quanto a possibilidade de 

diversidade encontrada na própria paisagem, possibilitando percursos mais rápidos e 

cuja dificuldade é reduzida. 

 

                                                           
7 Ferreira Activa é um Movimento Associativo de Ferreira do Alentejo. Foi criado em 2003 por um grupo 

de amigos cuja paixão é a prática de desportos de aventura, onde, para além da atividade física e do 
convívio, a Ferreira Activa pretende usufruir da Paisagem do concelho de Ferreira do Alentejo através de 
projetos ambientais no âmbito do desenvolvimento sustentável da região.  

Fig. 23 | Percursos Cicláveis. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: 
Google maps (2015) e Revisão PDM FA, 2010. 
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2.5.3. Percursos Equestres  

A presente tipologia é composta por percursos equestres (figura 24) maioritariamente 

explorados por cavaleiros amadores da região e amantes da arte de andar a cavalo. 

Estes percursos, cuja procura é cada vez maior, são incorporados em projetos turísticos 

e promovidos por associações, como é exemplo o Núcleo Equestre do Alentejo em 

Ferreira do Alentejo. Desta tipologia destacam-se três diferentes percursos. O percurso 

que liga Figueira dos Cavaleiros a Santa Margarida: com início numa zona de regadio 

intensivo, ritmada pelo olival, encaminha-nos por terras onde o Montado predomina no 

uso do solo, sobre um relevo acentuado. É ainda caraterizado pela dificuldade acrescida 

devido ao tipo de solo arenoso que o caracteriza. O percurso com início na Herdade da 

Malhada Velha da coudelaria Pedro Passanha, onde a predominância intensiva do olival 

destaca amplas áreas de culturas arvense de sequeiro, suportadas por um relevo 

ondulado que permite a existência de contrastes de cores e texturas caraterísticas desta 

diversidade de usos e, que identifica a própria paisagem. Um outro percurso localiza-se 

na proximidade do tecido urbano de Santa Margarida do Sado, com início no Monte do 

Brunhal, e que tem destaque pela proximidade à zona ribeirinha, com apoio no Parque 

de lazer da zona ribeirinha de Santa Margarida do Sado.  

Fig. 24 | Percursos Equestres. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. 
Fonte: Google maps (2015) e Revisão PDM FA, 2010. 
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2.6. Rede de Percursos Potenciadores da Estrutura Ecológica 

Seguidamente, com base na informação disponível no PDM de Ferreira do Alentejo, é 

apresentada a Carta síntese da Estrutura Ecológica Municipal com a integração da rede 

de percursos, resultando a Carta Rede de Percursos Potenciadores da Estrutura 

Ecológica (figura 25). Com esta sobreposição pretende-se contemplar os percursos e a 

estrutura ecológica enquanto potenciadores um do outro, sendo esta a ferramenta 

fundamental em todo o estudo. “A integração da mobilidade saudável, nas Estruturas 

Ecológica e Cultural, através de percursos cicláveis e pedonais, constitui uma nova 

forma de olhar a Paisagem ao nível do planeamento e do projeto ambiental, 

contribuindo para a Paisagem Global” (Magalhães, 2007).  

É de destacar a coincidência dos percursos com determinadas áreas da Estrutura 

Ecológica, de que são exemplos: na zona Norte, a proximidade à Ribeira de Odivelas e à 

envolvente da respetiva albufeira; na zona Sul, a proximidade à Ribeira de Canhestros e, 

a Oeste no concelho, um maior contato com a zona ribeirinha do Rio Sado. 

Contraditoriamente, a análise de sobreposição da rede de percursos com a Estrutura 

Ecológica não corresponde na totalidade a essa relação, exemplificada anteriormente, 

existindo uma divergência na sua sobreposição. Os percursos deveriam ser percursos 

ecologicamente sensíveis e ter caraterísticas identitárias e distintas de outros percursos 

já existentes, conferindo-lhes identidades únicas e integradoras de uma estrutura de 

continuidade. Sendo distinguidos em diferentes temáticas, como: percursos dos 

sistemas ribeirinhos, percursos dos sistemas de vistas e percursos patrimoniais. Realça-

se, por último, a necessidade da existência da rede de percursos na paisagem que 

deverá coexistir com os corredores ecológicos, corredores culturais e corredores 

patrimoniais, de forma a que os percursos integrem e sejam integradores da Estrutura 

Ecológica. Desta forma, é necessária a consideração da Estrutura Ecológica Urbana 

enquanto potenciadora da estrutura global da paisagem. 

 

 

 
Fig. 25 |Rede de Percursos Potenciadores da Estrutura Ecológica 
Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 
2010. 

 







 

69 
 

2.7. Rede de Percursos Potenciadores da Paisagem 

Este ponto do trabalho é dedicado à sobreposição da rede de percursos com a carta de 

potencialidades da paisagem. Através dessa sobreposição é possível perceber a rede de 

percursos enquanto potenciadora da paisagem. Numa configuração sistémica da 

paisagem são representados na carta (figura 27) os valores culturais e ecológicos 

enquanto necessidade da qualidade de vida e enquanto valores paisagísticos essenciais.  

O número acrescido de percursos existentes na envolvente de Ferreira do Alentejo 

demonstra um forte interesse pela proximidade ao centro urbano da respetiva Vila. A 

fácil acessibilidade à envolvente, assegurada por curtas distâncias, permite aos 

praticantes um contato direto com a zona de transição entre perceções distintas da 

paisagem: o espaço rural e o espaço urbano. Esta procura é também justificada por 

condições de maior segurança e conforto, asseguradas com o usufruto de caminhos 

rurais ou das novas estradas da Empresa de Infraestruturas do Alqueva (EDIA): estradas 

secundárias onde o tráfego automóvel é bastante reduzido.  

Na envolvente do tecido urbano de Ferreira são ainda evidenciadas, através de 

percursos sustentados por um relevo pouco ondulado, as melhores amplitudes visuais 

que permitem a leitura da composição global da paisagem, a qual é constituída pela 

predominância da cultura arvense de sequeiro e por olival tradicional (figura 26). 

 

 

 

Fig. 26 | Olival tradicional, Abegoaria. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Predominantemente, a rede de percursos localiza-se em áreas dominadas pela 

ocupação expansiva de regime de regadio intensivo. No entanto, denota-se uma intensa 

procura pelas zonas de grande amplitude visual, coincidentes às áreas de cultura 

arvense de sequeiro, o que conduz ao afastamento das zonas em que a ocupação do 

olival pelo regime intensivo de regadio é dominante. 

A Oeste do Concelho, apercebemo-nos de um distanciamento da mancha de montado 

que, possivelmente condicionado pelas caraterísticas arenosas do solo, não é claro o 

conforto e acessibilidade aos praticantes. Nesta zona, apenas existem os percursos de 

tipologia equestre. 

Resumidamente, a rede denota uma intenção de ligação essencial entre o Sul e o Norte 

do Concelho, possivelmente pelo valor conferido à envolvente da Albufeira de Odivelas. 

Também uma outra ligação entre as zonas Sudeste e Este do presente Concelho é 

privilegiada, provavelmente justificada pela existência do Rio Sado e respetiva zona de 

recreio e lazer ribeirinha. 

Através dos percursos obtemos uma infraestrutura que conjuga os diferentes mundos 

que compõem a paisagem: a humanização da paisagem, cujo valor cultural lhe está 

associado e a paisagem rural compreendida pelo valor ecológico. Sendo a forma da 

paisagem constituída por essas duas componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 |Rede de Percursos Potenciadores da Paisagem. 
Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 

2010. 
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3. Espaço Urbano – escala urbana 

3.1. Localização e delimitação da área de intervenção 

A Paisagem é agora analisada a uma escala de maior proximidade. Trata-se do espaço 

urbano de Ferreira do Alentejo. Subunidade integrada na Unidade Terras Fortes do 

Baixo Alentejo. Sede do Concelho, a Vila de Ferreira do Alentejo destaca-se por ser o 

aglomerado urbano de 1º Nível, hierarquizado em função das suas áreas consolidadas, 

dos quantitativos populacionais e disponibilidade e oferta de serviços. Assim se define, 

no Regulamento do Plano Diretor Municipal: 

"Os espaços urbanos caracterizam-se por disporem ou serem susceptíveis 

de vir a dispor, a curto ou médio prazo, de infra-estruturas urbanísticas 

adequadas, por uma elevada concentração de edificações e o seu solo 

destina-se predominantemente à construção e ou seus complementos não 

edificáveis. Consideram-se espaços urbanos as áreas consolidadas dos 

aglomerados urbanos existentes, (...) ” (Regulamento PDM FA, 1997).  

Com apoio na figura seguinte, salienta-se a localização da área em estudo, a Sudeste do 

Concelho. Para além do limite urbano existente, considerou-se o perímetro urbano 

proposto que abrange a, atualmente, uma área periférica de cariz rural (figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

Através de uma leitura contínua da paisagem, atendendo à compreensão das suas 

componentes estruturantes, são realçados valores culturais e ecológicos, tal como 

referido no capítulo anterior do trabalho, agora em contexto urbano.  

Fig. 28 | Localização e delimitação da área de intervenção - Vila de Ferreira do Alentejo. Sem escala. 
Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010. 

Concelho de 

Ferreira do 

Alentejo 

Ferreira do Alentejo 



 

74 
 

Este estudo analisa sinteticamente a paisagem através de um conjunto variado de 

sistemas. Para além da caraterização do uso do solo, a síntese é essencialmente 

fundamentada pelo tecido urbano da vila. Numa caraterização muito breve são 

analisados os valores essenciais ao desenho da futura proposta. Sobre esses valores, 

culturais e ecológicos, é feita uma leitura dos seus constituintes no tecido urbano: 

desde a infraestrutura rodoviária, ao espaço edificado, ao espaço aberto e à Estrutura 

Ecológica Urbana, remete-se, finalmente, para uma carta síntese de valorização do 

espaço urbano. 

3.2. Uso do solo 

Para a escala urbana considera-se fundamental o estudo de usos do solo sobre a 

envolvente do tecido urbano de Ferreira do Alentejo (figura 32), onde é afirmado o 

contato com o espaço rural. De entre ruas e ruelas avistam-se pequenos traços de 

horizontes enriquecidos por um uso diversificado do solo, representativo de uma 

história onde a paisagem é rica em identidades múltiplas. A diversidade de usos é 

garantida pela qualidade de solos, desde os baldios aos “Barros de Beja”, dos quais se 

destacam: o olival tradicional, o olival novo em regime intensivo de regadio, a cultura 

arvense extensiva de sequeiro e a cultura arvense extensiva de regadio, identificadas na 

carta síntese do uso do solo e descritas de seguida.  

O olival tradicional preenche uma área significativa na periferia urbana, encontrando-se 

também, pontualmente, na malha urbana. Rico em memórias, costumes e tradições 

passadas, o olival tradicional é assim destacado essencialmente como valor paisagístico, 

cultural e ecológico.  

Através da obra de Franz Paul Laughaus (1949), de nome, Apontamentos para história 

do Azeite em Portugal destaca-se que “Na década de 50, século XX, produzíamos, em 

média por ano 80 000 toneladas de azeite e chegámos a ter anos, como o de 1953, em 

que produzimos mais de 120 000.” O olival é tido como valor cultural (figura 29). Com 

as primeiras manifestações da importância da cultura da oliveira no nosso país 

apareceram nas províncias onde a reconquista cristã mais tardiamente se realizou, na 

Extremadura e no Alentejo. Onde já com uma intenção economicista, utilizavam a 

oliveira com uma atitude de “ver na agricultura um divertimento, tendo mais do que 
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uma fonte de rendimento”, assim “a propriedade rústica constituía um símbolo do 

poder” (Franz, 1949). Já Orlando Ribeiro (1945) retrata-o como valor ecológico, na obra 

- Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, ao referir-se ao clima mediterrâneo. Afirma 

que o melhor é a “oliveira, espontânea no Mediterrâneo, hoje cultivada em toda a 

bacia”, sendo esta o símbolo e espelho desse clima, visto que, quando sujeita a um 

sopro do Atlântico se altera de imediato a flora, deixando bem distintas zonas típicas de 

cada clima e zonas de interpretação (transição).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A cultura arvense de sequeiro (figura 30), resultante de uma transformação da 

paisagem destaca-se, entre os outros usos diversificados na envolvente da vila, em 

pequenas áreas, nomeadamente a Sul do tecido urbano.  

Em 1929, o estado lançou a Campanha do Trigo com a finalidade de incentivar o seu 

cultivo, atribuindo diversas regalias aos agricultores que o cultivassem. Enquanto cereal 

fundamental na alimentação da população, impulsionou uma grande extensificação da 

cultura e fomentou uma intensa intervenção técnica e reguladora da administração 

junto dos produtores, comerciais e industriais. Aliada a isto, também a aptidão agrícola 

dos solos fez com que o Alentejo fosse chamado em tempos de “Celeiro da Nação”, 

Fig. 29 | Olival Tradicional - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Fig. 30 | Cultura arvense de sequeiro, produção de trigo - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia 
Morcela. 2015. 

 

dada a importância da cultura cerealífera de sequeiro.  Ao mesmo tempo que respondia 

aos interesses mais imediatos da grande lavoura cerealífera do Sul, garantindo-lhe um 

preço compensador para o trigo, a Campanha permitiu ainda, a reconversão de terras 

anteriormente consagradas à produção de artigos de exportação, como o vinho, a 

cortiça e o azeite, cujo escoamento se vinha tornando cada vez mais difícil na 

conjuntura depressiva mundial. O arroteamento de terras de pior qualidade tornadas 

rentáveis e a própria reconversão de montados e olivais terão encorajado a fixação de 

novos seareiros, a quem de início foram propostos contratos mais favoráveis do que de 

costume, condições posteriormente agravadas até ao colapso de grande parte desses 

seareiros.  

No fim da década 70, os excessos de produção no mercado internacional, 

particularmente nos setores do leite e dos cereais, a falta de jovens na agricultura e a 

necessidade de desenvolver atividades mais adaptadas à natureza dos solos começaram 

a traçar outro rumo nos campos do Alentejo. Dada à má situação económica em que 

Portugal se encontrava, resultado do 25 de Abril de 1974, surge o pedido de adesão à 

Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, dando início, na década de 80 a um 

novo movimento marcado pelas discussões em torno da adesão à Comunidade 

Económica Europeia (CEE). Esta foi uma época de muito ânimo para os agricultores, 

pelas esperanças que se criaram em torno de atividades que, até então, eram apenas 

“marginais” aos cereais, como a produção animal (particularmente os ovinos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Alterações provocadas pelo crescimento económico global, pelas latentes revoluções e 

evoluções tecnológicas, pela constante modificação de políticas e acordos, e pela 

alteração mais lenta dos objectivos e valores das pessoas e dos povos, levaram à 

conversão da agricultura de sequeiro em regadio, permitindo potencializar e intensificar 

a produção de culturas cerealíferas (trigo e girassol) e culturas hortícolas. Estas 

transformações criam um desafio à reflexão que vai muito para além do estudo dos 

sistemas de agricultura e das estruturas da paisagem, envolvendo necessariamente a 

análise dos processos económicos, sociais, tecnológicos, ambientais e políticos, que 

interagem no espaço ao longo do tempo e que se reflectem em alterações contínuas da 

paisagem. 

Também o olival, agora em regime de regadio intensivo (figura 31), inscreve-se numa 

paisagem que parece projetar toda uma forma de estar no mundo, nos seus aspetos 

sociais, culturais, económicos, territoriais e políticos. Antigamente, apresentava-se com 

um padrão irregular resultado de um processo de enxertia dos zambujeiros existentes. 

Em terras onduladas existiam lado a lado, com indiferença, a oliveira e a restante 

vegetação, chamando-lhe de bosque de oliveiras. Tratava-se de um olival onde a 

dispersão aleatória das suas árvores era caraterística. Hoje, introduzidas as propostas 

que visam apoiar as culturas mediterrânicas, nas quais o Alentejo revela grandes 

potencialidades, e aumentadas as áreas potenciadas para suporte do Alqueva, o uso do 

solo foi novamente alterado. O olival domina o espaço rural como ainda aparece no 

espaço urbano. 

 

 

 

 

Fig. 31 | Olival em regime de regadio intensivo - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 
2015. 
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Fig. 32 | Síntese - Uso do solo - Ferreira do Alentejo. 
Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão 

PDM FA, 2010. 
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3.3. Rede Viária 

Ferreira do Alentejo tem uma marcada centralidade devido à rede viária assegurada 

pela infraestrutura rodoviária que estabelece ligações ao Litoral, à Área Metropolitana 

de Lisboa e ao Algarve. Constituintes dessa infraestrutura destacam-se o Itinerário 

Principal 8, a Estrada Nacional 2 e a Estrada Nacional 121 e ainda as ruas estruturantes 

do tecido urbano e estradas secundárias (figura 41). 

O IP 8 constitui a ligação principal. Atravessa o Alentejo estabelecendo a ligação entre 

Sines, Grândola, Beja e a Andaluzia. Analisada na área em estudo, esta via afirma-se 

com destaque na paisagem. Essa evidência é resultante da modelação de terreno que 

suporta a infraestrutura, e pela falta de vegetação na sua área de enquadramento, 

visível na figura 33 e 34. 

 

 

 

 

Com ligação entre o Norte e o Sul, destaca-se a Estrada Nacional, a EN 2, que permite 

ligações regionais desde Montemor-o-Novo a Aljustrel. De toda a periferia do tecido 

urbano, este elemento é o mais vivido e o que a população prefere. Ao longo deste 

troço, visível na figura 35 e 36, marca-se uma relação plausível entre o espaço urbano e 

o espaço rural, conseguida pela faixa de proteção e de enquadramento rica em 

vegetação, proporcionando um eixo com elevada possibilidade de conforto e segurança 

para a mobilidade automóvel, ciclável e até mesmo pedonal.  

Olival 
regadio 

intensivo 
 

IP 8 
 

Olival 
regadio 

intensivo 
 

Fig. 34 | Corte esquemático IP 8. Autora: Nádia Morcela. 2015. 

. 

Logradouros ricos 
em vegetação 

 

EN 2 
 

Cultura arvense 
regadio/sequeiro 

 

Fig. 36 | Corte esquemático EN 2. Autora: Nádia Morcela. 
2015. 

. 

Fig. 33 | Fotografia IP 8. Autora: Nádia 
Morcela, 2015. 

Fig. 35| Fotografia EN 2. Autora: Nádia 
Morcela, 2015. 
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É através da Estrada Nacional 121 que se mantém ligação com o Litoral, nomeadamente 

com Santiago do Cacém, permitindo também relações locais com Olhas, Canhestros e 

Ermidas e, para Nordeste, com ligação ao itinerário principal liga a Peroguarda e 

Alfundão. Esta via configura uma das entradas principais na vila, com ligação à cidade 

de Beja. Foi inicialmente enquadrada por dois alinhamentos arbóreos e é envolvida por 

diferentes culturas, nomeadamente o olival de regime de regadio intensivo, expandido 

recentemente até à porta da vila (figura 37 e 38).  

 

 

 

 

As estradas secundárias (figura 39 e 40) constituem, maioritariamente, a ligação entre 

as várias áreas de regadio supervisionadas pela Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas do Alqueva. Vias de pequena dimensão transversal, com fraco tráfego 

automóvel, suportam em grande parte os percursos cicláveis e pedestres, analisados 

anteriormente.  

 

 

Por último, as ruas que estruturam o tecido urbano da vila distinguem-se 

tipologicamente em duas situações: a zona central é caraterizada por ruas mais 

estreitas com ausência de vegetação e a zona periférica da vila, nomeadamente os 

bairros mais recentes, apresentam ruas mais largas, com presença de vegetação, assim 

como logradouros. No corte, figura 42, está um exemplo de uma zona de transição de 

ambas as situações. 
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Fig. 38 | Estrada Nacional 121. Autora: Nádia Morcela. 
2015. 
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Fig. 39 | Estradas EDIA.  Autora: Nádia Morcela. 2015. 

. 
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Fig. 42 | Ruas. Autora: Nádia Morcela. 2015. 

 

Fig. 41 | Síntese - Rede Viária - Ferreira 
do Alentejo. Adaptado por: Nádia 

Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 
2010. 

Fig. 37 | Fotografia EN 121. Autora: Nádia 
Morcela, 2015. 

Fig. 40 | Fotografia estradas secundária. 
Autora: Nádia Morcela, 2015. 
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3.4. Espaço Edificado 

Para o estudo em questão é fundamental a leitura do espaço urbano e do seu tecido 

edificado. Assim, destaca-se a distinção entre edificado privado e edificado público. 

Quanto ao Edificado Privado salienta-se uma maior percentagem de ocupação de 

moradias, denotando na zona periférica o predomínio das vivendas. 

O Edificado Público, relativo a equipamentos e serviços é usufruído por uma estrutura 

populacional extremamente envelhecida, predominando os equipamentos de apoio à 

terceira idade e equipamentos de saúde, assim como de ocupação de tempos livres. 

São de destacar cinco grupo de equipamentos: Educação, Saúde, Desporto, Segurança 

Social e Cultura e Lazer. 

Ao nível da educação salientam-se os edifícios: A Escola Secundária, a Escola Básica do 

2º e 3º ciclo, a Escola de Ensino Básico e o respetivo Jardim de Infância. 

 

No campo da Saúde destaca-se o Centro de Saúde.  

O Desporto é a tipologia com mais elementos: um pavilhão desportivo, um campo de 

ténis e uma piscina aquecida (coberta).  

Relativamente à segurança Social salienta-se a Santa Casa da Misericórdia. 

Fig. 43 | Jardim de Infância - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Na cultura e Lazer tomam destaque: o Museu, o Cinema, a Galeria de Arte, a Biblioteca, 

e o Centro de Convívio, figura 44.  

Existem outros serviços - os administrativos - fundamentais no funcionamento atual do 

tecido urbano e do qual fazem parte: a Câmara Municipal, a Sede de Junta Freguesia, a 

GNR, o Parque de Feiras e Exposições, os Bombeiros, o Notário, as Finanças, os 

Correios, o Tribunal, Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, o 

Posto de Turismo e o Mercado, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44 | Centro Cultural Manuel da Fonseca, a Galeria de Arte na Capela de Santo António e o edifício 
que alberga o Museu e a Biblioteca Municipal - Vila de Ferreira do Alentejo. Autora: Nádia Morcela. 

2015. 

 

Fig. 45 | Síntese - Espaço Edificado - Ferreira do Alentejo. Adaptado por: 
Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010.  
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3.5. Valores culturais e Patrimoniais 

Inicialmente, pretendia-se situar, no tempo e no espaço, o desenvolvimento da Vila 

relativamente à sua história e cultura. 

Em reunião com a Chefe de Divisão de Cultura e Desporto, responsável pelo espaço do 

Museu, Dr. Maria João Pina, foram identificados todos os possíveis elementos 

patrimoniais relativos à história e à cultura da vila. Esta identificação teve como 

referencial as "Notas Biográficas", obra de Júlio de Vilhena, realizada em 1975, e único 

registo alusivo à evolução histórica da Vila. Através da sua obra, Júlio de Vilhena "levou-

nos a descobrir um seu estudo para a elaboração de uma monografia sobre Ferreira do 

Alentejo, manuscrito, esquecido e ignoto, em que aplicou os seus dotes e o seu rigor de 

historiador, à inventariação da informação histórica acerca da sua terra natal" (Ameixa, 

citado por Pina, 2004). Em 2004 foi editada a coleção "Ferreira do Alentejo: 

documentos para a sua história - leitura paleográfica", que apresenta apontamentos 

históricos, em linhas soltas, e por vezes sem fundamento. Não sendo uma cronologia 

completa da vila, dificultou a pesquisa direcionada à evolução da expansão urbana. No 

entanto, é de prevalecer o que nos serve de suporte e certifica resumidamente a 

expansão urbana: 

“As origens da ocupação humana no território do concelho de Ferreira do 

Alentejo remontam ao final do Neolítico, como atesta o espólio arqueológico 

abundantemente encontrado ao logo das margens da ribeira de Vale de Ouro e 

no povoado do Porto Torrão. O concelho foi doado em 1233 à Ordem de 

Santiago da Espada que construiu, na zona mais alta e estratégica de Ferreira, 

um imponente castelo. Porém, em 1838, por deliberação da Junta de Paróquia, 

o castelo, já arruinado, foi demolido e, no seu lugar, construiu-se o cemitério 

público. Dependente, espiritualmente, do bispado de Évora, só em época mais 

tardia se definiu a circunscrição administrativa autónoma pelo floral da Leitura 

Nova, concedido em Lisboa a 5 de Março de 1516 por D. Manuel I. O topónimo 

da vila está intimamente ligado a uma tradição popular, a lenda da cidade de 

Singa, que afirma que por volta do século V uma valorosa mulher, esposa de 

um ferreiro, defendeu o povoado dos invasores bárbaros (...)."Ferreira do 

Alentejo. (n.d.).  

Objetivado pela valorização que se pretende assegurar, o inventário dos valores 

culturais torna-se uma ferramenta essencial ao procedimento de valorização do tecido 
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urbano de Ferreira do Alentejo. Esta recolha considera valores patrimoniais, 

classificados ou em vias de classificação, existentes na Vila de Ferreira do Alentejo. 

Considerada, em tempos, "uma das mais ricas vilas do distrito de Beja" (PINA, n.d.), 

Ferreira é constituída por um conjunto vasto de elementos representantes de toda a 

evolução histórica, cultural e económica da própria vila. Esta riqueza patrimonial é 

constantemente valorizada através de visitas guiadas, proporcionadas por um dos 

projetos do Museu Municipal, com o qual estão articuladas três rotas urbanas. No 

entanto, apenas foi possível realizar, através de uma visita guiada, a Rota das Igrejas, 

Ermidas e Capelas de Ferreira (figura 46),8 rota fundamental enquanto valorização do 

espaço urbano em estudo.  

 

 

 

                                                           
8
 "Ferreira do Alentejo detém inúmeras igrejas, ermidas e capelas que se distribuem pela vila e evocam tempos 

longínquos que se interligam com a história da própria vila. A visita a estes locais de culto e devoção delimita um 
percurso de visita interessante para os que se interessam não só pela história da religião, mas também pela 
arquitetura religiosa e pelo Património cultura em geral. Este percurso começa no coração histórico da própria vila, 
junto à igreja da Misericórdia, pertença da Santa Casa da Misericórdia, este imóvel encontra-se em obras de 
conservação e restauro e acolherá o próximo núcleo museológico do Museu Municipal. em tempos longínquos era 
aqui, junto deste imóvel que existia pelourinho e se sediavam os órgãos do poder local, nomeadamente, as casas da 
Câmara e cadeia. Seguindo pela rua do conselheiro Julio de Vilhena onde se encontra o museu e biblioteca 
municipais, encontramos a casa de nascimento deste grande ferreirense que para além dos diferentes cargos 
institucionais que desempenhou durante os derradeiros anos da Monarquia constitucional, legou a Ferreira uma 
serie de levantamentos e testemunhos históricos que nos podem e fazem entender as nossas raízes históricas. No 
final da rua deparamos com a praça comendador Infante Passanha um dos grandes benfeitores desta comunidade e 
em redor desta pequena praça em calçada portuguesa de finais do século XIX, situam-se os diferentes órgãos do 
poder local atual - Câmara, Assembleia Municipal e sede da Freguesia de Ferreira. Virada a poente encontramos a 
Igreja Matriz em torno da qual se fez a história da vila. Evoca ainda a Ordem de Santiago na sua fachada principal e, 
apesar das obras de remodelação sofridas nas décadas de 50-60 durante o século XX, ainda detém um túmulo gótico 
daquele que foi um dos maiores comendadores e benfeitores a ordem de Santiago em Ferreira no século XVI: dom 
João de Sousa. So lado oposto, junto à Farmácia Fialho encontramos uma pequena capela que, desde 1998, for 
restaurada e perdeu a sua função religiosa para abraçar outra igualmente nobre. Falamos da antiga Capela de Santo 
António hoje a desempenhar funções de Galeria de Arte. Ao descermos a Rua Capitão Mouzinho, deparamos com a 
pedra da Luzia, antigo cipo cupiforme que aí ainda permanece e onde, no século XIX, se agrupavam os mancebos 
para admirar a Luzia, bela donzela que aí morava. No extremo Norte desta rua vislumbramos a sui generis Capela do 
Calvário cuja forma arquitetónica lhe valeu a classificação de imóvel de interesse público. Seguindo em frente, pela 
Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral encontramos a Igreja de Nossa Senhora, antiga Ermida de São Pedro onde, 
reza a lenda, Cristóvão Estribeiro, fidalgo que acompanhou Vasco da Gama numa das suas viagens à Índia, entregou a 
pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição. Subimos a avenida e rumamos a nascente pela avenida General 
Humberto Delgado até à casa cor de rosa, Moradia Passanha Pereira onde D. Carlos pernoitou inúmeras vezes 
quando vinha a caçadas. Descendo a rua Movimento Forças Armadas, antiga rua das bicas, passando pelo antigo 
lavadouro Municipal, Junto à ribeira de Val d'ouro, numa zona periférica como era habitual, alcançamos a pequena 

ermida de são Sebastião, integrada no parque de exposições e feiras." Descrição do percurso. Câmara Municipal 
de Ferreira do Alentejo. 

Fig. 46 | Rota das igrejas, ermidas e capelas de Ferreira. Autora: Nádia Morcela. 2015. Sem escala 

. Sem escala. 
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Para além das igrejas, ermidas e capelas, destacam-se “imóveis como também núcleos 

antigos, com características tradicionais ou históricas dos aglomerados, que poderão 

ser alvo de medidas de salvaguarda e reabilitação que obstem ao seu desaparecimento 

e/ou degradação” (PDM FA, 2007). Seguidamente, representados por fotografias e 

numericamente identificados em planta, destacam-se todos os elementos classificados, 

distinguidos entre tipologias várias: igrejas, ermidas, capelas e moradias.  

 

 

 

 

Fig. 47 | 1 - Moradia na 
Travessa da Misericórdia, 

classificada pela categoria 
de Arquitetura civil. 

Autora: Nádia Morcela. 
2015. 

 

Fig. 48 | 2 - Igreja da 
Misericórdia, classificada 

pela categoria de 
Arquitetura religiosa. 

Autora: Nádia Morcela. 
2015. 

 

Fig. 49| 3 - Casa Agrícola 
Jorge Ribeiro de Sousa/ 

Espaço Museológico/ 
biblioteca Municipal/ 

Antigo Tribunal/ Antigo 
Paços do Munincípio 

classificada pela categoria 
de Arquitetua civil. Autora: 

Nádia Morcela. 2015. 

 

Fig. 50 | 4 - Moradia na 
Rua Conselheiro Júlio de 

Vilhena, nº 16, classificada 
pela categoria de 

Arquitetura Civil. Autora: 
Nádia Morcela. 2015. 

 

Fig. 51| 5 - Capela de 
Santo António, 

classificada pela 
categoria de 

Arquitetura religiosa. 
Autora: Nádia Morcela. 

2015. 

 

Fig. 5472 | Casa 
Senhorial na Praça 
Comendador Luís 

António Infante 
Passanha, classificada 

pela categoria de 
Arquitetura civil. 

Autora: Nádia Morcela. 
2015. 

 

Fig. 53 | Praça Comendador Infante Passanha, 
classificada pela categoria de Arquitetura civil. 

Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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Fig. 54| 8 - Igreja de 
Nossa Senhora da 

Assunção, classificada 
pela categoria de 

Arquitetura Religiosa. 
Autora: Nádia Morcela. 

2015. 

Fig. 55 | 9 - Edifício dos Paços do Concelho / Câmara 
Municipal de Ferreira do Alentejo, classificada pela 

categoria de Arquitetura Civil. Autora: Nádia 
Morcela. 2015. 

 

Fig. 56 | 10 - Casa 
Particular na Rua 

Visconde Ferreira, nº 31, 
classificada pela 

categoria de Arquitetura 
Civil. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. 

 

Fig. 57 | 11 - Casa na 
Rua Visconde Ferreira, 

classificada pela 
categoria de 

Arquitetura Civil. 
Autora: Nádia Morcela. 

2015. 

Fig. 58 | 12 - Moradia 
na Rua Miguel 

Bombarda, Solar dos 
Frades. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. 

Fig. 59 | 13 - Casa Nobre do Largo D. Luís 
Maldonado Passanha /Casa no Largo do Ferro 

Engomado, classificada pela categoria de 
Arquitetura civil. Autora: Nádia Morcela. 2015. 

 

Fig. 60 | 14 - Moradia 
sita na rua Movimento 

das Forças Armadas. 
Autora: Nádia Morcela. 

2015. 

 

Fig. 61 | 15 - Igreja de 
Santa Maria Madalena, 

classificada pela 
categoria de Arquitetura 
Religiosa. Autora: Nádia 

Morcela. 2015. 

 

Fig. 62| 16 - Igreja Nossa Senhora da Conceição / 
antiga Ermida de S. Pedro, classificada pela 

categoria de Arquitetura Religiosa. 

Fig. 63 | Síntese - Valores culturais e patrimoniais - 
Ferreira do Alentejo. Adaptado por: Nádia Morcela, 

2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010. 
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3.6. Espaço Aberto  

O tecido urbano de Ferreira do Alentejo é notoriamente um aglomerado rico na 

correlação entre o espaço edificado e o espaço aberto, percetível na carta seguinte 

(figura 75). No entanto, é na periferia do aglomerado que domina o espaço aberto. Afim 

de uma melhor identificação, foram distinguidas três tipologias: espaços abertos 

privados, espaços abertos de acesso condicionado e os espaços abertos públicos. 

Espaço aberto privado é constituído resumidamente por logradouros, grandes quintais 

e hortas. Afirma-se destacadamente na periferia urbana, nomeadamente nos bairros 

mais recentes. São espaços caraterizados pela privacidade que lhe é demarcada e não 

são utilizados pela população. No entanto, são fundamentais para a composição da 

paisagem urbana. 

Os espaços abertos de acesso condicionado (figura 64) acolhem essencialmente 

serviços e equipamentos de Educação, Saúde e Desporto. Caraterizados por espaços em 

que o uso é restrito a quem os frequenta, albergam, no entanto, condições 

fundamentais ao conforto bioclimático do tecido urbano. Destacam-se: o espaço 

exterior das Escolas Básicas e Jardim de Infância e o espaço exterior do Centro de 

Saúde, entre outros identificados na carta. 

 

 

Os espaços Abertos Públicos constituem um conjunto fortemente dinamizado pela 

diversidade de espaços existentes, asseguram a qualidade de vida urbana através de 

áreas de recreio e lazer, conforto, convívio, espaços de encontro e de atividades 

Fig. 64 | -Espaço aberto de acesso condicionado - exteriores da Escola Básica e Jardim de Infância. 
Autora: Nádia Morcela. 2015. 
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desportivas. Incluídos neste conjunto salientam-se as praças, os largos, os jardins, os 

parques, e piscinas. Que, seguidamente se identificam. 

  

 

1 - Praça Comendador Infante Passanha (figura 65), 

classificada pela imponente calçada portuguesa, 

destaca-se enquanto espaço central da vila. É 

envolvida por serviços vários, desde a Assembleia, 

Paços do Concelho e sede da Junta de Freguesia, 

entre outros, tornando-se um espaço de encontro e 

convívio. Marcada a sua posição de liderança são 

aqui realizadas atividades comemorativas, entre 

outros eventos. 

2 - Praça Santa Maria Madalena (figura 66) é um 

espaço cuja construção é recente e alberga o edifício 

da Segurança Social. É maioritariamente 

pavimentado, numa conjugação entre linhas e 

quadrículas, cuja estereotomia é centrada na Capela 

do Calvário. O espaço homenageia o antigo lagar de 

azeite, memória continuamente invocada no espaço. 

Outro elemento dominante nesta praça é o 

elemento de água, destacado não só pela sua 

presença física, mas também sonora. É constituído 

por um espelho de água, por uma cascata e por 

jogos de jatos de água. 

3 - Largo da Restauração (figura 67), alvo de projeto 

realizado em 2012, no âmbito do primeiro estágio 

na presente entidade, após submetida candidatura. 

Ter-se-á terminado a obra em 2014. Sendo o espaço 

público mais recente da vila, ainda está em fase de 

adaptação. Perfeitamente integrado no tecido 

urbano através de um desenho de pavimento, cujas 

linhas estruturantes do desenho evocam a fonte 

pré-existente no largo. Através da estereotomia são 

distinguidas várias zonas: a zona de estacionamento, 

a zona de estadia e a zona de acesso às habitações 

no presente espaço. 

Fig. 65| Praça Comendador Infante 
Passanha. Autora: Nádia Morcela. 

2015. 

Fig. 66 | Praça Santa Maria Madalena. 
Autora: Nádia Morcela. 2015. 

Fig. 67 | Largo da Restauração. Autora: 
Nádia Morcela. 2015. 
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4 - O jardim "Ferrinho de Engomar" (figura 68) é 

envolvido por uma zona de estadia onde se destaca 

um chafariz datado de 1932, em ferro forjado. Junto 

a este realça-se sonoramente um elemento de água, 

proporcionando um ambiente agradável e bastante 

confortável. É destacada uma escultura de um ferro 

de engomar que, para além de afirmar a forma do 

jardim, representa a profissão da mulher, 

contestando preconceitos e limitações. Fig. 68| Jardim "Ferrinho de Engomar". 
Autora: Nádia Morcela. 2015. 

5 - O Jardim Público (figura 69) é localizado na 

periferia da vila e é o elemento fundamental 

perante a continuidade pretendida entre o espaço 

urbano e o espaço rural. O valor deste espaço 

prende-se à existência de um conjunto diversificado 

de vegetação de vários portes: arbóreo, arbustivo e 

herbáceo. Integra ainda elementos fundamentais 

para o bom funcionamento do jardim, como o lago, 

o qual promove conforto bioclimático propício à 

existência de diferentes comunidades, 

engrandecendo a biodiversidade. Este elemento 

constitui-se o elemento de referência do Jardim. O 

parque infantil é o apelativo para as crianças. Inclui 

um equipamento seguro e multifacetado na sua 

utilização. A cafetaria é um espaço de encontro e 

convívio que integra uma esplanada, a partir da qual 

se obtém uma vista panorâmica para todo o jardim, 

promovendo uma melhor ambiência para usufruir o 

espaço. Ainda junto à entrada principal surge, entre 

a vegetação arbustiva, um anfiteatro.  

 

6 - O Parque de Desportos e as Piscinas Municipais 

de Ferreira do Alentejo (figura 70) é dos mais 

procurados pela população juvenil. São espaços 

essenciais ao recreio e lazer, e ainda espaços de 

caráter desportivo.   

Fig. 69 | Jardim Público. Autora: Nádia 
Morcela. 2015. 

Fig. 70| Parque de Desportos e Piscinas 
Municipais. Autora: Nádia Morcela. 

2015. 
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7 – O Parque de lazer da Fonte Nova (figura 71) é 

um espaço não incluído no tecido urbano. No 

entanto, é um espaço fundamental, localizado junto 

à EN 2, a Sul da vila. À entrada localiza-se a Fonte 

Nova, acompanhada por um tanque público, há 

muito em desuso, e por uma zona de merendas 

densamente arborizada. A poucos metros está a 

porta do parque. Enriquecido pela prática 

desportiva, contém um circuito de manutenção que 

é fortemente utilizado. A aumentar este dinamismo 

encontra-se um parque infantil, uma zona de 

merendas e zonas de estadia dispersamente 

localizadas por todo o espaço. É um espaço de 

elevado valor devido à sua localização na zona de 

transição entre o espaço rural e o espaço urbano. 

Fig. 71 | Parque de Lazer da Fonte 
Nova. Autora: Nádia Morcela. 2015. 

8 - Parque do Bairro 5 de Março (figura 72) espaço 

dedicado especialmente aos habitantes do bairro e 

zona abrangente. Contém dois pequenos campos 

de basquetebol e futsal. É ainda envolvido por uma 

zona de estadia extremamente apetecível. 

Fig. 72 | Parque do Bairro 5 de Março. 
Autora: Nádia Morcela. 2015. 

Fig. 73| Pracetas e espaços de 
encontro. Autora: Nádia Morcela. 

2015. 

9 - Pracetas e espaços de encontro muitas vezes 

considerados somente como espaços de passagem, 

localizam-se entre bairros (figura 73). Compostos 

por zonas de permanência e atravessamento, 

oferecem condições de segurança e conforto aos 

habitantes. Destacam-se os seguintes: Rua D. João 

da Câmara, Rua Manuel Barbosa do Bocage, Praceta 

Ferreira do Zêzere e, representado na fotografia, o 

espaço da Rua da República. 

Fig. 74 | Entrada Este. Autora: Nádia 
Morcela. 2015. 

10 – A Entrada Leste (figura 74) é uma das principais 

entradas da vila. Caraterizada por ser um espaço 

linear foi, recentemente, alvo de realização de 

projeto pela presente autarquia em 2014. 

Fig. 75 | Síntese - Espaço Aberto - Ferreira do 
Alentejo. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: 

Revisão PDM FA, 2010. 
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3.7. Valores Naturais e Ecológicos – Estrutura Ecológica Urbana  

Segundo o Plano Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo, no âmbito da proteção e 

valorização das condições ambientais, 

"São definidos para o interior dos perímetros urbanos corredores 

ambientais, em geral ao longo dos troços de atravessamento dos ribeiros, 

mas também abrangendo áreas verdes de maior significado, 

consubstanciando a Estrutura Ecológica Urbana de cada lugar, garantindo a 

continuidade dos sistemas naturais através do Espaço Urbano." (Revisão 

PDM FA, 2010). 

E, enquanto proposta do plano, 

"Espaços Afectos à Estrutura Ecológica Urbana abrangem áreas públicas e 

privadas com funções de controlo ambiental, em geral corredores de 

acompanhamento de linhas de água atravessando perímetros urbanos e 

espaços verdes de utilização pública" (Revisão PDM FA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linhas de água 

Estrutura Ecológica Urbana 

Edificado 

Fig. 76 | Estrutura Ecológica Urbana. Escala 1/15000. Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM 
FA, 2010 e Google maps (2015). 



 

102 
 

A Estrutura Ecológica Urbana, na figura 76, apresentada na Revisão do PDM FA, 

contempla sumariamente duas áreas tipologicamente distintas: corredores ribeirinhos e 

faixas de enquadramento a infraestruturas.  

A Estrutura Ecológica Urbana é uma ferramenta inerente ao equilíbrio urbano. Para tal, 

primeiramente, é essencial a integração do Continuum naturale. Este é um contínuo 

que permitirá a relação entre o espaço não edificado (espaço permeável) e o espaço 

edificado. Esta articulação é potencialmente promovida por um subsistema urbano de 

proteção e valorização ambiental, denominada de Estrutura Ecológica Urbana (EEU)9. 

Esta estrutura pretende relacionar campos a vários níveis: ecológico, social e económico 

que são maioritariamente constituídos por espaços abertos, pontuais, que em conjunto, 

promovem a continuidade desta estrutura na área urbanizada. Estes espaços articulam-

se entre si constituindo um todo10  e permitem a mobilidade, o transporte e a 

informação no espaço. Esta continuidade leva à criação de corredores que, enquanto 

sistema de paisagem permitem a continuidade e a ocorrência de fluxos e conexões 

naturais e sociais. Esta continuidade é intrínseca a condições espaciais e temporais 

(Quintas, A., Curado, M.J., 2010).  

Resumidamente, e segundo Magalhães (2001), este sistema só será possível através da 

conjugação dos seguintes processos, fundamentais para o seu funcionamento: 

“A continuidade, assegurada pela circulação da água e do ar, do solo e da 

vegetação que, por sua vez, constituem habitats que permitem a circulação 

da fauna. 

A elasticidade, enquanto capacidade do sistema se adaptar à variabilidade 

dos seus elementos, dos quais o mais evidente é a água, tanto mais, quanto 

maior for a amplitude dos valores registados.  

                                                           
9
Segundo Quintas e Curado (2010), “É um sistema com um carácter ecológico-cultural, já que reflecte a 

relação entre os elementos naturais e a intervenção humana e a cultura das sociedades, determinando o 
carácter e identidade destes territórios." (Quintas, A., Curado, M.J., 2010. Estrutura Ecológica Urbana: 
sistema multifuncional de desenvolvimento urbano. Cidades e territórios metropolitanos. XII colóquio 
Ibérico de Geografia) 
 
10

Segundo o Ribeiro Telles (1997), “O todo é identificável pelas suas partes, cada uma delas é razão de ser 
dos outros, por serem o fruto dinâmico de uma época, de uma cultura, de uma filosofia de vida, 
interpretando e articulando-se entre si.” (Telles, G. R. (1997). O Plano Verde de Lisboa. Lisboa.) 
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A meandrização, como o aumento das interfaces entre diferentes 

elementos da paisagem, aumentando o efeito de orla entre meios 

diferentes, onde são maiores os gradientes entre os parâmetros físicos e 

biológicos. 

E, a intensificação, garantia da optimização daqueles mesmos parâmetros 

compensado o empobrecimento ecológico das áreas mais artificializadas” 

(Magalhães, 2007). 

 

Na Revisão do Plano Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo são identificados 

corredores ribeirinhos e espaços de enquadramento de infraestruturas que, pela fraca 

consistência de suporte e estrutura, não sustentam a continuidade pretendida. Esta 

continuidade consiste numa articulação entre natureza e cultura, permitindo a 

interligação entre os diversos valores que potenciam a paisagem, nomeadamente, os 

valores ecológicos, culturais e patrimoniais. Desta forma, há a necessidade de conjugar 

esta estrutura com outras estruturas intrínsecas ao Sistema-Paisagem, que é 

configurada pela Estrutura Ecológica, pela Estrutura Cultural e, ainda, pela Estrutura 

Patrimonial. 

Para além das áreas consideradas pelo plano é fundamental contemplar os espaços 

abertos distribuídos pelo espaço urbano. Estes espaços valorizados ecológica, cultural e 

patrimonialmente pela população, são compostos por: logradouros, arruamentos 

arborizados, espaços intersticiais, espaços de cariz cultural e ainda espaços inerentes à 

estrutura patrimonial, representados na figura 77, que continuamente 

interrelacionados com o espaço edificado.  

Através da inclusão destes espaços abertos numa estrutura ecológica e tanto quanto 

possível contínua pretende-se qualificar a transição urbano-rural, consolidar e 

estabelecer a continuidade da Estrutura Ecológica Urbana com a Estrutura Ecológica 

Municipal garantindo a sustentabilidade ambiental, assim como dar continuidade ao 

percurso dos Corredores Verdes, o qual, através das ligações entre os espaços abertos, 

valorizados nesta estrutura, irá potenciar e qualificar toda a paisagem. De salientar, 

ainda, que os corredores verdes pretendem contemplar não apenas os espaços abertos 

intrínsecos ao espaço urbano como também os espaços agrícolas envolventes da vila e 
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os corredores verdes no espaço urbano propostos com a infraestrutura definida e 

formalizada pelo percurso, que será apresentada no próximo capítulo. 

Fig. 77 | Síntese - Estrutura Ecológica Urbana - Ferreira do Alentejo. 
Adaptado por: Nádia Morcela, 2015. Fonte: Revisão PDM FA, 2010. 
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4. Introdução à Proposta 

4.1. Orientações  

Integrada na paisagem, esta proposta pretende considerar, paralelamente, as 

orientações definidas nos objetivos e estratégias presentes no regulamento da revisão 

do Plano Diretor Municipal de Ferreira do Alentejo (2010), relativos ao espaço urbano e 

ao espaço abrangido pela expansão urbana. 

Sumariamente, no que respeita aos espaços urbanos, contemplam-se os seguintes 

objetivos e estratégias:  

"a) Recuperação, renovação ou reconversão dos sectores urbanos 

degradados. 

b) Respeito pelas características que conferem identidade própria ao centro 

urbano, ou ao sector onde a acção incidir, nomeadamente no que se refere 

ao património urbano/ arquitectónico e/ou paisagístico. 

c) Ocupação prioritária das áreas livres intersticiais no interior dos 

aglomerados, ou das áreas ocupadas mas em estado de abandono ou sem 

uso específico, para satisfação de carências na rede de equipamentos 

colectivos, de habitação ou serviços, de resolução de problemas de tráfego 

e estacionamento e de criação de espaços verdes e equipamentos de lazer. 

d) Reabilitação dos espaços industriais degradados, ou dos armazéns 

devolutos, com eventual reutilização devidamente justificada. 

e) Manutenção e valorização das linhas de água existentes, através da 

criação de espaços verdes de desenvolvimento linear. 

f) Garantia da qualidade do desenho urbano." 

Relativamente aos espaços em expansão urbana: 

"a) Contenção do alastramento urbano desordenado, não infraestruturado 

e de expressão urbanística desqualificada. 

b) Constituição de zonas de defesa e de controlo do impacte ambiental 

sobre a paisagem envolvente. 

c) Inclusão de equipamentos colectivos, mesmo quando não existam áreas 

especificamente delimitadas para o efeito, por forma a garantir a 

colmatação das necessidades apontadas para toda a área territorial, 

incluindo os espaços urbanos aquando da sua programação. 

d) Manutenção e valorização das linhas de água, nomeadamente leitos de 

cheia e suas margens. 
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e) Criação de espaços verdes de dimensões proporcionadas aos 

quantitativos populacionais envolventes. 

f) Garantir a qualidade técnica e estética do desenho urbano nos planos de 

pormenor." 

 

4.2. Objetivos da intervenção 

Desde gerais a específicos, são diversos os objetivos considerados para a elaboração da 

presente proposta. Importa, no entanto, assegurar a qualidade de vida da população e 

criar um espaço adaptado às necessidades dos futuros usos em conforto e segurança, 

correlacionando aspetos de natureza estética, funcional, ecológica e económica, 

esquematizados na figura 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78| Fatores chave determinantes na paisagem como infraestrutura. Adaptado do "PROJECT FOR 
PUBLIC SPACES". Autora: Nádia Morcela, 2016. 
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Fundamentada no estudo desenvolvido anteriormente – análise e caraterização da 

Paisagem, a uma escala concelhia e urbana, a proposta de Corredores Verdes em 

Ferreira do Alentejo baseia-se na criação de uma infraestrutura que se formaliza no 

desenho de um percurso periférico valorizado pela e valorizador da paisagem de 

Ferreira do Alentejo, representado na figura 79.  

Desta forma, a proposta centra-se na criação de uma estrutura de percursos pedestres 

de ligação a pontos de interesse paisagístico existentes no espaço rural e no espaço 

urbano, valorizados quer por valores cénicos e visuais, quer por valores ecológicos, 

culturais e histórico, entre outros. 

Pretende-se que constitua um espaço aberto público, linear e/ou pontual, mas 

contínuo. O percurso envolve toda a zona periférica de Ferreira do Alentejo e a sua 

valorização paisagística passa tanto pela integração dos diferentes espaços abertos 

existentes em Ferreira do Alentejo, como pela criação de novos espaços, alvo de futuros 

projetos. Permite ainda a correlação deste percurso com a rede de percursos existentes 

no espaço rural e com os percursos de cariz histórico e cultural, no espaço urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 79| Planta com percurso proposto. Autora: Nádia Morcela, 2015. Sem Escala.  
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4.3. Um valor paisagístico essencial 

O percurso pretende interrelacionar-se cuidadosa, estruturalmente e em equilíbrio com 

o sistema que compõe a paisagem. Atendendo que, “numa paisagem com dinâmica de 

mudança que se reconhece na paisagem contemporânea, constitui um desafio 

encontrar sistemas de planeamento que consigam perspectivar a actuação na 

paisagem, baseando-se no desenvolvimento de metodologias de intervenção 

inovadoras capazes de orientar e harmonizar as inevitáveis alterações, conciliando a 

permanência e valorização das estruturas de origem natural ou antrópica que lhe 

conferem singularidade e identidade, com a dinâmica de transformação ao nível dos 

elementos que a compõem” (Batista, n.d.). Enquanto arquitetos paisagistas procuramos 

defender a memória ecológica para que a mesma não seja posta em causa pelas 

transformações e ocupações humanas na paisagem. Segundo os princípios de 

Arquitetura Paisagista pretende-se valorizar a paisagem em contínua mudança e 

contextualizar estrutural e funcionalmente a ação humana sobre funções ecológicas e 

ambientais.  

Com a presente proposta pretende-se integrar na paisagem a mobilidade saudável que 

inclui percursos cicláveis e pedonais, enriquecidos por conteúdos culturais e traçados 

ao abrigo de uma infraestrutura, a qual permite fortalecer o Sistema-Paisagem 

complementando-o com as Estruturas Ecológica e Cultural. Esta valorização sistémica 

global possibilita a reabilitação do espaço público. Pretende-se assim promover a 

harmonia da composição global da paisagem, sendo para tal criado e denominado o 

percurso valorizador da Paisagem. Esta proposta, para além de promover a ligação 

entre componentes culturais e ecológicos, estabelece uma estrutura que valoriza a 

complementaridade entre o espaço urbano e o espaço rural e, por sua vez, a melhoria 

da qualidade de vida da população. A relação entre os espaços é concebida por duas 

transições tipologicamente distintas: uma em que os espaços completam-se através de 

uma zona de transição gradual, onde o espaço urbano ocupa progressivamente o 

espaço rural e, outra, onde os espaços se correlacionam a partir de um elemento que 

permite a relação entre ambos. Esta distinta transição entre os dois espaços é 

representada na figura 80.   
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4.4. Uma necessidade urbana 

No papel de habitante da presente vila é possível afirmar a procura por condições de 

mobilidade saudável, seja ela de caráter pedonal, ciclável ou até equestre. Cada vez 

mais o ato de percorrer a paisagem é procurado. Para tal é fundamental a integração 

das necessidades humanas sobre a “construção da paisagem” e a forma como é 

composta e estruturada. Magalhães (2007) assegura que “este novo olhar para a 

Paisagem (…) constitui uma das vertentes do planeamento ambiental”. É possível criar 

condições ótimas tendo em conta essas necessidades através, no entanto, de 

infraestruturas que permitam o seu funcionamento em equilíbrio e continuidade. 

Desta forma, o planeamento ambiental urbano é uma ferramenta essencial na 

construção da paisagem, integrando uma relação contínua e estruturalmente 

equilibrada, entre as diferentes tipologias de espaços, os seus valores e as necessidades 

humanas a eles ligadas. Para além da estrutura funcional inerente a esse equilíbrio, que 

é a infraestrutura de suporte à mobilidade saudável, é fundamental que nela coexista, 

Espaço rural  Espaço Urbano 

Zona de transição 
Espaço Urbano Consolidado 

Espaço rural  

(com edificação muito 

dispersa) 

Espaço Urbano  Espaço Rural 
Linha de água 

Barranco da Fonte 

Percurso  

Fig. 80| Cortes esquemáticos - Infraestrutura que relaciona as componentes culturais e ecológicas entre o 
espaço rural e o espaço urbano. 
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sobre a infraestrutura viária, corredores ecologicamente sensíveis à mitigação da 

poluição atmosférica. 

A proposta pretende responder às necessidades de qualidade, acessibilidade e 

segurança possíveis à mobilidade pedonal e ciclável e, por sua vez, fundamentais à 

qualidade de vida dos cidadãos.  

5. Proposta de intervenção 

5.1. Proposta Geral  

Tendo em conta a sua extensão, que dificultou a execução contínua de todo o percurso, 

e tendo em conta a diversidade de tipologias de espaços encontradas ao longo do 

percurso, foi necessária a divisão da proposta em dois segmentos distintos (figura 81): 

segmento 1 – segmento adjacente à Estrada Nacional 2 e segmento 2 – segmento 

integrado na recuperação e requalificação do Barranco da Fonte. Os segmentos são 

ligados por um conjunto de espaços abertos e lineares de ligação, identificados por 

sinalização de forma a direccionar os peões ao percurso e aos espaços abertos de 

estadia e encontro, como é o exemplo o Espaço adjacente à Estrada Nacional 2, alvo de 

intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81 | Planta com percurso proposto e respetivos segmentos. Autora: Nádia Morcela, 2015. Sem Escala. 
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5.2. Metodologia utilizada 

Pretendeu-se, inicialmente, a elaboração pormenorizada da proposta referente a todo 

o percurso de Corredores Verdes em Ferreira do Alentejo. No entanto, devido à 

extensão da área a intervir, à extensão da pesquisa necessária para a sua elaboração, e 

ao curto prazo de elaboração do mesmo, não foi possível o desenvolvimento 

pormenorizado da totalidade do percurso. Para o Segmento 2 foi apresento um 

conjunto de linhas orientadoras para a proposta de intervenção. Já o Segmento 1 e o 

Espaço adjacente à EN 2 municipais foram projetos sujeitos à aprovação pela presente 

autarquia, para a qual foi necessário um desenvolvimento mais pormenorizado, 

composto pelas seguintes peças escritas e peças desenhadas: 

Para o Segmento 1,  

A peça escrita: 

  Estimativa Orçamental 

E, as peças desenhadas: 

  Planta Esquemática  

  E, Perfis Transversais Tipo  

Para o Espaço adjacente à EN 2 e piscinas municipais, 

A peça escritas: 

  Estimativa Orçamental 

E, as peças desenhadas: 

  Planta de localização 

  Planta de trabalhos preparatórios 

  Planta Geral 

  Plano de Plantação 

  Planta de Mobiliário Urbano 
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5.3. Proposta: Segmento 2 

O segmento 2 do percurso é, eventualmente, o espaço linear com mais destaque no 

espaço urbano. Distinto pela cor, textura e forma, destaca-se na paisagem envolvente 

com força e dinamismo. Distinguido principalmente pelos valores cénicos e visuais, 

pretendemos também valorizá-lo quanto ao seu caráter ecológico. Essa valorização 

passa por integrá-lo nos Corredores Verdes de Ferreira do Alentejo.  

Este segmento integra uma linha de água, 

denominada Barranco da Fonte, e 

assume-se marcadamente como um 

elemento de força na presente proposta. 

Integrado na Estrutura Ecológica Urbana, 

pressupõe uma rápida intervenção, 

nomeadamente a sua valorização através 

de uma adequada limpeza e 

desinfestação, recuperação e 

requalificação do sistema ribeirinho. A 

mesma intervenção que passa pela 

construção de uma passagem, revestida 

com saibro, garantindo a mobilidade 

saudável pretendida com a proposta. A 

proposta para o segmento 2 é 

representada nas figuras seguintes.   

Fig. 83| Proposta 
para o percurso, 

passagem com 
revestimento 

permeável. Autora: 
Nádia Morcela, 

2015. 

Fig. 82| Proposta 
para o percurso, 

desmatação e 
limpeza de linha de 
água. Autora: Nádia 

Morcela, 2015. 
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5.4. Proposta: Segmento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta é desenvolvida ao longo da Estrada Nacional 2, desde a entrada a Norte, 

pela integração do espaço de enquadramento à igreja da N. Sr. da Conceição, passa 

pela entrada a Sul, inclui o espaço de enquadramento do estádio e termina no Parque 

de Lazer da Fonte Nova, representada na figura 84. Da intervenção apresentada 

seguidamente resulta um valor estimado, aproximadamente, de 448 mil euros de 

investimento para sua construção (Anexo 6.1.). 

5.4.1. Análise prévia  

Contextualizado pela fase anterior do trabalho para a proposta foi necessária a 

realização de uma pesquisa sobre campos temáticos distintos e justificativos do 

desenho da proposta. Desde ciclovias, percursos, pavimentos, dimensões de percursos, 

legislação de mobilidade, código de estrada, medidas de acalmia de tráfego, perfis 

transversais de transição entre zonas pedonais e rodoviárias, entre outros parâmetros 

temáticos necessários a um eficaz desenho da proposta. 

Fig. 84 | Planta de localização do segmento 1. Autora: Nádia Morcela, 2015. Sem Escala. 
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Foi importante também a visita à área a intervir, na qual foi realizada uma avaliação do 

estado da mesma. Esta análise revela, através da descrição de aspetos negativos e 

positivos, a necessidade de intervenção, para recuperação e melhoria das 

acessibilidades no espaço urbano. 

 

Aspetos negativos  

o O espaço a intervir é delimitado, 

maioritariamente, por vias de elevado tráfego 

rodoviário, a dimensão entre o limite da 

vedação e a faixa de rodagem é insuficiente 

para a passagem de peões (figura 85). Apesar 

de não existir passeio para peões e do grave 

condicionalismo causado pelo tráfego 

automóvel, o que leva ao desgaste do 

pavimento, à insegurança e ao desconforto dos 

peões, é um trajeto eleito pela população para 

o exercício físico.  

 

o A inexistência de passeios nas zonas 

envolventes à rotunda e o elevado 

condicionamento pelo tráfego automóvel deixa 

os peões em risco (figura 86). Por exemplo, na 

junção da Rua Maria Lamas com a Rotunda de 

acesso ao Parque de Empresas existe uma zona 

conflituosa entre a faixa de rodagem e a 

passagem para peões, levando tanto à 

insegurança dos peões como do próprio trajeto 

automóvel. 

 

 

 

Fig. 85 | Condicionamento de 
passagem de peões. Autora: Nádia 

Morcela, 2015. 

Fig. 86 | Inexistência de passeios 
em zonas de rotunda. Autora: 

Nádia Morcela, 2015. 
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o Passeios existentes ou inadequados ao conforto 

e segurança da via pública (figura 87). O passeio 

representado na imagem, localizado na entrada 

Norte da vila, apresenta um estado resultante 

do uso automóvel para acesso às garagens das 

habitações existentes. Esta situação leva à 

destruição do pavimento que dificulta a 

acessibilidade e mobilidade dos peões. Verifica-

se necessária a recuperação do presente 

passeio, caraterizada pela diversidade de 

materiais existentes, que contribui para uma 

maior heterogeneidade e irregularidade do 

passeio e a uma consequente dificuldade de 

passagem dos peões.  

 

o Também como aspeto negativo assinala-se a 

existência de um aqueduto completamente 

descoberto, no mesmo passeio, (figura 88) não 

possibilitando a mobilidade segura dos peões. 

Todos estes aspetos serão considerados na 

proposta. Tendo como objetivo a sua solução e 

a procura pelo conforto e segurança da 

população atendendo às boas acessibilidade e 

mobilidades que, por sua vez, levarão a uma 

melhor utilização do espaço urbano.  

 

Aspetos positivos 

o A proximidade à Estrada Nacional 2, que garante acessibilidade a todo o 

percurso. Grande parte do segmento encontra-se em condições de intervenção 

imediata, por não se encontrar ocupada por vegetação ou outros elementos. 

Fig. 88 | Desconforto e insegurança 
nos passeios. Autora: Nádia 

Morcela, 2015. 

Fig. 87 | Passeios inadequados ao 
conforto e segurança dos peões. 

Autora: Nádia Morcela, 2015. 
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Quando se verificar o contrário, tentar-se-á que estes elementos sejam incluídos 

na proposta.  

 

o Para além dos objetivos assinalados anteriormente, na figura 89, os pontos de 

interesse considerados positivos e incluídos na proposta serão: a Igreja da N. Sr. 

da Conceição e espaço envolvente; a Estrada Nacional 2; o Jardim Público; o 

Parque de Desportos; as Piscinas Municipais e o Parque de Lazer da Fonte Nova, 

localizados na figura 82.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89 | Planta de localização de pontos de interesse para a elaboração da proposta. Autora: Nádia Morcela, 
2015. Sem Escala.  
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5.4.2. Estratégia de intervenção 

A estratégia de intervenção para a proposta do segmento 1 passa pela consistência do 

perfil transversal tipo, representado nas figuras 90 e 91. No qual, se verifica a 

coexistência de todos os elementos existentes na proposta, sendo eles: a faixa de 

rodagem, a berma, a valeta revestida a betão, a faixa de protecção com vegetação e 

guarda de segurança mista, o percurso e a vala em solo natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa de rodagem  Berma Valeta 
Faixa de 

protecção  
Percurso 

Vala em 

Solo Natural 

4,24m 2,50m 1,50m Dimensão variável 0,60m 1,00m 

Fig. 90| Perfil transversal tipo proposto para o percurso. Autora: Nádia Morcela, 2015. Sem Escala 

Fig. 91 | Fotomontagem ilustrativa da proposta. Autora: Nádia Morcela, 2015. 
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5.4.3. Faixa de Rodagem e Berma 

Segundo a Norma do Traçado, Instituto das Infra-Estruturas Rodoviárias (2010), a berma 

deverá, sempre que possível, obedecer a uma dimensão mínima de 2,50 metros. No 

entanto, em situações de grande condicionalismo, como é o caso das rotundas, a 

dimensão desta será variável, deixando mesmo de existir.   

5.4.4. Faixa de Proteção  

A faixa de proteção é constituída por duas tipologias de proteção: faixa de proteção 

com vegetação e com guarda de segurança, representadas na figura 92 (Anexo 6.3.). 

Na faixa de proteção com vegetação deverá existir uma faixa de protecção ao longo de 

todo o percurso. A sua função prende-se com questões de segurança como também de 

conforto para os peões. Esta faixa será constituída por vegetação de porte arbustivo e 

subarbustivo, respetivamente as espécies: Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes) e 

Lavandula angustifólia (lavanda). Estas espécies foram selecionadas atendendo os 

seguintes critérios: as reduzidas exigências hídricas, as reduzidas exigências de 

manutenção, a resistência a pragas e doenças, a folhagem perene, o sistema radicular 

profundo e, ainda, os cuidados estéticos (porte, cor, textura, época de floração e 

frutificação). 

A faixa de proteção com guarda de segurança é determinante em situações de grande 

movimento de trânsito devendo, nestes casos, existir uma guarda mista, composta por 

madeira e metal, com a função de proteger os peões em conflito com o trafego 

automóvel. Será utilizada apenas nas proximidades das rotundas. A guarda será 

utilizada, em zonas de transição, simultaneamente com a faixa de protecção com 

vegetação.  

 

 

 

 
Fig. 92 | Perfil longitudinal e Planta esquemática da faixa de protecção em zona de transição, com 

vegetação e guarda de segurança. Autora: Nádia Morcela, 2015. Sem escala. 
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5.4.5. Pavimentos  

o Pavimento em Saibro compactado 

O pavimento em saibro compactado será utilizado na maioria da extensão do percurso 

de forma a garantir segurança e conforto dos peões (Anexo 6.4). Segundo o Decreto-Lei 

163/2006, de 8 de Agosto, no qual é objetivo a definição das condições de 

acessibilidade, o percurso deverá obedecer a uma largura mínima de 1,50 metros.  

 

o Pavimento em Calçada em cubo de calcário 

Em situações de ligação com arruamentos o pavimento do percurso em saibro será 

substituído por calçada em cubo de calcário (0,07x0,07x0,07 metros), (no Anexo 6.4). 

Esta diferença de pavimentos irá garantir a distinta funcionalidade do espaço, neste 

caso, a entrada no tecido urbano e a interligação dos espaços. 

 

o Pavimento em Calçada em cubo de granito 

Em situações de coexistência dos usos automóvel e pedonal será assegurada uma 

intervenção adequada em termos de pavimento, optando-se pela utilização de um cubo 

de maior dimensão e com uma textura diferente, cubo de granito (0,11x0,11x0,11 

metros) (Anexo 6.4.). Esta escolha teve em consideração os pavimentos já existentes na 

restante vila.  
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5.4.6. Vala em Solo Natural  

Existe em todo o segmento uma vala em solo natural, suporte de uma linha de água 

existente apenas quando as águas pluviais excedem as capacidades de absorção do 

solo. Esta vala, representada na figura 93, tem dimensões variáveis e, por vezes 

funciona apenas como suporte de vegetação e não como de vala de drenagem das 

águas (Anexo 6.4.), representada na figura 86.  

A intervenção proposta consiste na desmatação e limpeza da zona da vala em solo 

natural, incluindo uma pequena modelação de terreno e regularização da superfície de 

forma a obter um bom escoamento das águas pluviais. Pretende-se ainda salvaguardar 

e conservar todos os elementos de vegetação arbórea que possibilitem a passagem do 

percurso e sua construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93 | Fotomontagem. Vala em solo natural adjacente a todo o segmento proposto. Autora: Nádia 
Morcela, 2015. 
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5.5. Proposta: Espaço Adjacente à EN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O espaço a intervir localiza-se numa das entradas da vila e tem como limites a Estrada 

Nacional 2, a poente, as piscinas municipais, a Norte, e a Rua de Ervidel, a Nascente 

(figura 94). Para além de localizar-se na periferia urbana de Ferreira do Alentejo integra 

o percurso apresentado anteriormente, nomeadamente o segmento 1. O valor 

estimado para a intervenção neste espaço é, aproximadamente, de 33 mil e 500 euros 

(Anexo 7.1.). 

5.5.1. Estratégia de intervenção 

Atualmente a área a intervir encontra-se totalmente desordenada e abandonado. 

Pretende-se que o espaço seja valorizado, integrado pelos e integrador dos Corredores 

Verdes em Ferreira do Alentejo. É fundamental que a proposta correlacione os 

objetivos introduzidos anteriormente, nomeadamente o equilíbrio sensível entre os 

aspetos estéticos, funcionais, ecológicos e económicos. 

Fig. 94| Planta de localização do Espaço adjacente à EN 2, a intervir. Autora: Nádia Morcela, 2015. Sem 
Escala. 
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Pretende-se ainda que a proposta venha a estabelecer uma maior relação entre a 

população e o espaço. Consiste na construção de um espaço de estadia e lazer, seguro 

e dotado de equipamentos, pavimentos, mobiliário urbano e vegetação (Anexo 7.4.). 

5.5.2. Remoções 

Limpeza e desmatação da área a intervir. Remoção das espécies arbóreas. Remoção de 

pontão em betão que se encontra desativo. Remoção de pavimentos e remates 

existentes entre outros elementos representados em Anexo 7.3. 

5.5.3. Pavimentos  

O pavimento proposto para o espaço consiste no revestimento em saibro compactado, 

por conferir uma aparência naturalizada ao espaço, dada a sua situação na transição 

entre o espaço urbano e o espaço rural.  

5.5.4. Vegetação 

A escolha das espécies arbórea baseou-se nos seguintes critérios: as reduzidas 

exigências hídricas, as reduzidas exigências de manutenção, a resistência a pragas e 

doenças, a folhagem caduca e, ainda, os cuidados estéticos (porte, cor, textura, época 

de floração e frutificação) e as espécies existentes no local. Foi proposta a espécie Mélia 

azedarach (amargoseira), identificada no Anexo 7.5. 

É proposta a plantação de um alinhamento com vegetação de porte arbustivo num dos 

limites do espaço, com a espécie Lonicera nítida (madressilva-de-jardim). Pretende-se, 

com esta sebe, dar continuidade à faixa de proteção do percurso, como também 

garantir a segurança e o conforto do próprio espaço.  

5.5.5. Mobiliário urbano  

O mobiliário urbano é fundamental para a criação de ambiências no espaço, pela 

disponibilização de condições de permanência no espaço que o próprio confere. É 

proposta a instalação de duas mesas de merendas, bancos, uma papeleira, uma 

churrasqueira, um apoio para estacionamento de bicicletas e um fontanário, 

identificados em anexo (Anexo 7.6.). A integração destes elementos, no espaço, oferece 
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à população um espaço cujas condições de uso não existem na restante vila, tornando-o 

um espaço mais adequado às necessidades urbanas. 
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O estágio permitiu testar a posição, enquanto estagiária, face aos valores do presente 

estágio, nomeadamente: a auto-avaliação de responsabilidade, a assiduidade no local 

de estágio, a pontualidade no desempenho de tarefas solicitadas pela entidade, a 

autodisciplina na prossecução de objetivos, a facilidade de aprendizagem, que permitiu 

e contribuiu para o crescimento profissional e interpessoal, a facilidade de 

comunicação, atitude critica e a qualidade do trabalho apresentado ao longo do estágio.  

A realização do estágio foi muito positiva. Permitiu um contato com o mundo 

profissional, através da participação ativa, na qual foi possível analisar, julgar, construir, 

criar e intervir nos trabalhos desenvolvidos e a desenvolver na entidade acolhedora. 

Ainda dentro dos aspetos positivos considera-se a participação e a realização de outras 

atividades fundamentais no desenvolvimento do estágio que, como aspeto negativo 

não foram incorporadas no presente relatório, devido à extensão do tema 

desenvolvido. No entanto, é importante salvaguardar a experiência diversificada e a 

vivência de situações de trabalho de campo promovidas pela realização dos projetos 

que, como já foi referido anteriormente, não foi possível a apresentação dos mesmos 

devido à sua extensão. (Estudo prévio para o Espaço de Jogo e Recreio de Peroguarda; 

vistorias aos Espaços exteriores das Escolas Básicas do 1º ciclo (EB1) do Concelho com 

vista ao levantamento das necessidades dos espaços e a realização dos respetivos 

projetos de requalificação; a reabilitação de equipamentos de lazer da frente ribeirinha 

de Santa Margarida do Sado; a requalificação dos separadores junto ao Itinerário 

Principal 8 em Figueira dos Cavaleiros; a requalificação do Largo 1º de Maio de Figueira 

dos Cavaleiros e a recuperação do canteiro da R. da República de Figueira dos 

Cavaleiros).  

A realização do estágio não é tarefa fácil, pois, claramente, requer muito esforço, 

dedicação e envolvimento pessoal para que seja superada a complexidade do mesmo e 

o cumprimento dos objetivos. Considera-se um desafio, onde o estímulo é a superação 

desses mesmos objetivos.  

Neste estágio, o desafio, interessante e emotivo, prendeu-se com o desenvolvimento 

de um trabalho defensor dos conceitos inerentes à prática da arquitetura paisagista, 

nomeadamente a “Paisagem Global”, a “Cidade Região” e o “Sistema-Paisagem”. E, com 
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eles defender uma das preocupações dominantes da arquitetura paisagista, conferida à 

obra construída por nós, construtores da paisagem, a não destruição em caso algum da 

harmonia do conjunto da paisagem (Caldeira Cabral, 2003). Seguindo este princípio, foi 

possível desenhar um elemento estruturante, valorizado pela e valorizador da paisagem 

– o percurso – que, suportado por uma contextualização teórica, permitiu o 

conhecimento detalhado da paisagem de Ferreira do Alentejo. 

Essa paisagem afirma-se como interface da natureza e da cultura. Está em constante 

mudança, consequência de alterações e construções constantemente introduzidas e 

provocadas pelo poder económico. "É caraterizada pelo desarrumo da implantação das 

atividades, em espaços fragmentados" (...) por vezes sem (...)" estruturação nem 

respeito pela ecologia ou pelo trabalho e conhecimento acumulados pelas múltiplas 

gerações que a construíram" (Magalhães, 2001). Mas o que é que realmente se 

perdeu? Segundo Ribeiro Telles (1997) perdeu-se tudo, pois “um país onde a paisagem 

morre é um país onde a cultura desaparece e com ela a primeira razão de ser da 

independência, que justifica a existência duma comunidade e da sua cultura.” A este 

desenvolvimento sucede-se uma substituição do velho pelo novo, o que leva à alteração 

dos usos, e consequentemente do seu caráter.  

Há que conjugar este ritmo contínuo de mudança com os princípios defensores de um 

equilíbrio sustentado pela estrutura global da paisagem. Claramente, pretende-se 

valorizar a totalidade da paisagem, tida como Sistema-Paisagem, para que, 

harmoniosamente, se possa valorizar a Paisagem Global e não apenas um fragmento. É 

de valorizar que “Algo é bom quando preserva o equilíbrio, a integridade, a beleza da 

comunidade biótica, é mau quando não o faz” (Leopold, 2008), e não quando a 

metodologia de conservação estabelecida oferece um resultado oposto. 

Para além da relação estabelecida entre um território e os seus habitantes é o facto de 

um ser humano poder observar o que o rodeia e construir sobre isso uma imagem, que 

transforma o ambiente, ou o território, em paisagem (Correia, 2005). É relevante 

afirmar a importância dos aquitetos paisagistas na construção desta paisagem. O 

pensamento contemporâneo é indissociável da consciência ambiental ou ecológica, 

pelo reconhecimento do valor intrínseco dos recursos naturais e da sua finitude, da 
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responsabilidade social e ambiental que daí advém. A preocupação pela 

sustentabilidade ecológica marcou a sociedade nos últimos anos, sendo hoje a opção 

cultural e um dos mais fortes paradigmas do desenvolvimento.  

A intervenção na paisagem compreende sistemas naturais, assim como a continuidade 

cultural. Assente numa atitude de consciencialização, a opção cultural de hoje, afirma-

se no sentido de uma reabilitação dos lugares da ruralidade desvalorizada, de uma 

readaptação dos costumes, ou de uma reaprendizagem e valorização dos saberes e 

saberes-fazer, reconhecidos agora como valores de uma cultura. Consequentemente, 

há uma aceitação generalizada de que a autonomia também se mantém pela 

preservação da paisagem, reconhecendo que esta, através de sedimentações sucessivas 

de marcas e é o reflexo da vida e cultura duma comunidade (Ribeiro Telles, 1997). No 

sentido da preservação da identidade de uma comunidade, mas perspetivando o 

problema na ótica do desenvolvimento do espaço rural, este trabalho procurou 

rentabilizar as estruturas patrimoniais e ou aqueles elementos que constituem 

referência cultural, através da sua valorização, procurando envolver as comunidades 

locais e a aproximação. Desta forma, procurou fundamentar-se um dos aspetos 

provedores dessa valorização – a infraestrutura, sob a forma de percurso, valorizada 

pela e valorizadora da paisagem e da estrutura ecológica intrínseca à sua composição. 

Isto possibilitou, à escala concelhia, analisar a importância e a valorização atribuídas 

pela população à paisagem. Essa análise pressupôs a sobreposição da rede de percursos 

existente com o Sistema-Paisagem, nomeadamente, através da Carta de 

Potencialidades da Paisagem e a da Carta de Estrutura Ecológica, o que justificou a 

proposta de intervenção na paisagem de Ferreira do Alentejo. 

Essa intervenção procurou identificar valores e meios de relação entre a população e a 

paisagem através da conjugação entre os diferentes aspetos, fundamentais a essa 

ligação, nomeadamente: culturais, funcionais, ecológicos, estéticos e económicos. 

Pretende-se, assim, a qualidade de vida promovendo a sociabilidade com conforto e 

segurança, equilíbrio, continuidade e diversidade, ecologicamente sensíveis à 

composição da paisagem. 
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