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ENQUADRAMENTO:
Localizada na Freguesia de Alvalade a Quinta do Narigão também conhecida como
Quinta de Alvalade ou Quinta da Charca, está inserida no Parque José Gomes Ferreira.
Originalmente este espaço estava previsto pelo plano de urbanização como o
grande espaço verde do Bairro (21 hectares), com o objetivo de servir toda a população
enquanto zona privilegiada de convívio e lazer.
Este espaço teve uma intervenção inicial no ano de 1951, que resultou na divisão
deste em dois, com o surgimento do Parque José Gomes Ferreira, com cerca de 11 hectares,
vendo assim adiada uma intervenção global de todo o espaço que permitisse a adequada
requalificação e uso.
Apenas com a concessão efetuada pela Câmara Municipal de Lisboa ao Lisboa
Racket Center, é que a Quinta foi alvo de uma requalificação, criando um espaço verde e de
recreio, vocacionado para a prática de actividades desportivas e de aventura. Ao longo de
9 hectares, surgiram miradouros, um slide, uma zona de arborismo, percursos pedonais e
ainda uma pista de downhill. Foram ainda instalados quatro contentores pré-fabricados de
apoio às atividades, dispostos em redor de uma pequena praceta/rotunda.

Fig.1- Localização.

OBJETIVOS
A presente proposta visa a definição dos espaços da Quinta do Narigão a
disponibilizar no âmbito de protocolo aos escoteiros. Esta intervenção enquadra-se numa
estratégia da Junta de Freguesia de Alvalade de promover a atividade lúdica, recreativa e
social neste espaço, contrariando desta forma aquilo que se tem assistido neste local. O
atual modelo de gestão não funciona, o espaço encontra-se abandonado, vandalizado e em
muito mau estado de conservação.
O objetivo principal é a elaboração de um protocolo que contemple a
disponibilização de parte do espaço à Associação dos Escoteiros de Portugal para utilização
nas suas atividades práticas, para tal, prevê-se a construção de uma vedação que irá
delimitar a zona. Está ainda prevista a revisão de todas as redes existentes, como a de água,
esgotos e iluminação. Por forma a garantir a utilização de todos os serviços de apoio
existentes, está prevista a deslocação de um dos contentores de apoio para a área que será
disponibilizada aos escoteiros.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Em termos gerais de conceção, com esta intervenção pretende-se dinamizar a área
da Quinta do Narigão criando uma zona delimitada e dedicada aos escoteiros para as suas
atividades com uma área aproximada de 3 há, conforme figura 3. Para realizar esta vedação
pretende-se utilizar uma rede de malha em forma de losango com arames em aço
galvanizado e depois plastificados, fixa a prumos, com altura de 2m.

Fig.2 – Área disponível escoteiros.

Esta intervenção insere-se no projeto de manutenção qualificada do Parque José Gomes
Ferreira/Quinta do Narigão, e que para além da intervenção em apreço inclui também a criação de novas
zonas de estadia e lazer, percursos pedonais alternativos e um novo parque de estacionamento com
pavimento permeável e com espaços verdes integrados (ver figura 3).

Fig.3- Plano Geral.

