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• esta proposta resulta de uma alteração ao loteamento com 

o alvará n.º 5/90, requerido por Fundação Aboim Sande 

Lemos, que incide sobre os lotes 1 a 8, situados na antiga 

Quinta do Lactário – Azinhaga dos Barros, atualmente entre 

as ruas S. Tomás de Aquino, Virgílio Correia e Olavo D’Eça 

Leal, na freguesia de São Domingos de Benfica; 

 

• A alteração ao loteamento decorre da necessidade de 

compatibilizar as edificações com a estrutura geológica 

existente no local e classificada como geomonumento no 

Plano Diretor Municipal. 

 

 

 

 



Enquadramento da operação de 

loteamento 

 



foto aérea do local da 

intervenção 



foto do local da intervenção  

 O EXISTENTE  



planta síntese do alvará 5/ 90 – aprovado pela CML 

SITUAÇÃO EXISTENTE 

 

legenda 

   

 ---- 

área de 
intervenção, 
da atual 
proposta de 
alteração ao 
loteamento,  
com obras de 
urbanização 

   

 

Limite do 
loteamento 
aprovado – 
alvará 5/90 

 

LOTE 1 

LOTE 2 

LOTE 3 

LOTE 4 

LOTE 5 

LOTE 6 

LOTE 7 

LOTE 8 
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LOTE 1 

LOTE 2 

LOTE 3 

LOTE 4 

PROPOSTA 
 
- Reconfiguração e 

redução do número 

de lotes (de 8 para 4); 

 

- Alteração da 

implantação dos 

edifícios e 

consequente ajuste 

da área do domínio 

municipal; 

 

- Aumento do número 

de pisos acima e 

abaixo da cota de 

soleira; 

 

- A introdução de uso 

terciário, em 

complemento ao uso 

habitacional; 

 

- Alterações no espaço 

público (rede viária e 

pedonal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planta de síntese do loteamento  

PROPOSTA 

 



Rua S. Tomás de Aquino 

planta de apresentação do projeto 

PROPOSTA 
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Fotomontagem da proposta 
Vista sobre o geomonumento e Rua São Tomás de Aquino  
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Fotomontagem da proposta 
Enquadramento na envolvente 



SÍNTESE DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS: 

  

Área de intervenção c/obras de urbanização - 13.052,3m²  

N.º total de lotes - 4   

Área dos lotes – 3.936,40m2  

Usos – habitação, terciário, estacionamento e arrecadações   

Superfície de pavimento total – 22.406,40m2  

Área de construção total abaixo do solo (caves) – 15.745,6m2 

N.º máximo de pisos – 15 (4 em cave e 11 acima do solo)  

N.º máximo de fogos - 157 

N.º lugares de estacionamento à superfície (espaço público) - 30 
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