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Resumo 

O presente relatório é a base teórica do trabalho realizado para as disciplinas de Projecto Final 

1 e 2 do Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico e reflecte sobre a 

realidade urbana da zona ribeirinha entre a Foz do Jamor e a Torre de Belém. 

Para dar início ao projecto, torna-se essencial a compreensão e estudo do local que permite 

identificar os problemas urbanísticos da área de intervenção. Destes destaca-se a barreira 

imposta pelos eixos rodoferroviários que cria realidades opostas entre os seus dois lados.  

Neste âmbito, e em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de 

Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, surge o principal objectivo deste exercício: a 

criação de novas ligações e continuidades que fortaleçam e dinamizem a relação entre a 

cidade, as pessoas e o rio.  

A proposta de intervenção consiste no redesenho da margem e de novos espaços para esta 

frente ribeirinha, que hoje em dia tem pouco interesse público. Urbanisticamente é elaborado 

um novo parque urbano, onde são criados pontos de atravessamento e um conjunto de novos 

usos capazes de integrar a realização do Nos Alive. Tendo em conta a grande relação que a 

capital portuguesa tem com o Rio Tejo, são também projectados novos espaços, ambientes e 

infraestruturas direccionadas para a prática de desportos náuticos. Chega-se assim ao 

elemento principal do projecto: um Centro Náutico que volte a atrair as pessoas para junto do 

rio e que seja capaz de acolher eventos como a Volvo Ocean Race. 

 
 
Palavras-Chave: Parque Urbano | Reabilitação Urbana | Centro Náutico | Rio Tejo 

 
 
 
  

Figura 2. Algés - 1940  
(Antanho. 2016) 

 

Figura 3. Praia de Algés – 1912 
(Antanho. 2016) 
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Abstract 
 

The present report represents the supporting literature of the courses Final Project 1 and 2, part 

of the integrated master degree in Arquitecture of the Instituto Superior Técnico. This reflects 

the urban reality of the riverfront area established between Foz do Jamor and Belem Tower. 

The project begins with an analysis of the area for a clear understanding of the needed 

intervention. This is essential to identify urbanistic problems, such as the barrier imposed by the 

road and rail axes that separates both sides of the area and creates two completely different 

realities.  

In collaboration with the Lisbon City Hall, Oeiras City Hall and Lisbon Port Administration, the 

following report will focus on the dynamic creation of new, and improvement of old, connections 

to strengthen the relationship of the city, the people and river. 

The aim of this intervention consists in increasing the public interest of the area by redesigning 

the river bank and creating new spaces for the riverfront. A new urbanistic park with crossing 

points and dynamic functionalities will be created. In scope of the latter, importance will be given 

to the multifunctionality of the intervention in order to receive the Nos Alive festival. 

Furthermore, considering the strong relationship of the Portuguese capital with the Tagus river, 

new infrastructures linked to nautical practices will be projected. Thus, the main element of the 

intervention will be a nautical center that will be able to regain public interest towards the river 

and also supporting events such as Volvo Ocean Race. 

 
Key-words: Urban Park | Urban Rehabilitation | Nautical Center | Tagus River 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Atravessamento Linha Comboio Algés  
(Gazeta de Miraflores. 2011) 

Figura 4. Linha de Costa - 1887 
(A Electricidade E Central Tejo Em Lisboa, 2010) 
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1. Introdução  

 

1.1. Enquadramento e Inserção no Plano de Estudos  

O presente relatório estabelece uma ligação teórica justificativa do trabalho realizado na 

unidade curricular de Projecto Final 2, inserida no Mestrado Integrado em Arquitectura do 

Instituto Superior Técnico e onde é feita uma abordagem e reflexão sobre a realidade urbana 

da zona ribeirinha compreendida entre a Foz do Jamor e a Torre de Belém com o objectivo de 

procurar soluções atractivas e criativas para revitalizar esta extensa frente de mar.  

1.2. Tema 

Ao longo dos vários séculos houve uma sucessiva alteração do desenho costeiro de Lisboa 

devido às actividades económicas, comerciais e industriais que vieram interferir na dinâmica e 

nas vivências da zona ribeirinha. Apesar das intervenções já realizadas noutros pontos desta 

linha, como na Ribeira das Naus, actualmente, e mais concretamente na área de estudo, este 

revés ainda está muito presente. Prova disto é a evidente obstrução da relação entre Lisboa e 

o Rio Tejo imposta pelos dois grandes eixos associados à linha férrea e ao eixo rodoviário 

assim como pelos escassos pontos de interesse público existentes ao longo da margem. 

Apesar do seu posicionamento geográfico caracterizado pela proximidade com o centro de 

Algés e pela ligação directa com o rio, esta frente ribeirinha só atrair visitantes aquando da 

realização de eventos pontuais. Como exemplo, o Aterro de Algés e a Doca de Pedrouços que 

acolhem respectivamente, o Nos Alive e a regata trianual da Volvo Ocean Race. 

Neste âmbito e em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de 

Oeiras e com a Administração do Porto de Lisboa surge o principal objectivo deste exercício: a 

criação de novas ligações e continuidades que fortaleçam e dinamizem a relação entre a 

cidade, as pessoas e o rio.  

Figura 6. Desenho Estação de Algés 
(Martinho. s.d.) 

Figura 7. Volvo Ocean Race Lisboa 
(Sapo Desporto. 2013) 
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1.3. Motivação 

Whitbread Round the World Race é o nome original daquela que hoje em dia é a regata mais 

antiga e conhecida assim como o evento desportivo profissional mais longo do mundo: a Volvo 

Ocean Race. Desde 1973, ano da primeira edição, que a corrida tem vindo a sofrer várias 

alterações que passam não só pelo seu percurso como pela qualidade dos barcos, 

profissionalismo dos tripulantes e tecnologias utilizadas, mas também pela cidade eleita como 

sede geral da regata. Hoje em dia, a base permanente da prova é em Alicante, em Espanha, 

tendo esta passado também por Southampton e Portsmouth, ambas em Inglaterra, sendo a 

última, a “cidade berço” da competição. Como futuro, perspectiva-se que a próxima “capital da 

regata” seja Lisboa que, durante as edições anteriores e enquanto ponto de passagem 

(stopover) foi sempre caracterizada pela sua excelente organização, havendo inclusivamente já 

quatro equipas com a sua base de treino na capital portuguesa. Tal como as outras cidades por 

onde passa a regata: Alicante, Auckland, Cidade do Cabo ou Haia, por exemplo, Lisboa 

apresenta uma grande relação com o mar e a reunião de todo um conjunto de situações ideais 

para a prática de desportos náuticos. 

Seguindo estes princípios e aproveitando todo o potencial da margem do Rio Tejo, a proposta 

do projecto desenvolvida a uma escala mais aproximada na Doca de Pedrouços, contempla 

novos espaços, ambientes e infraestruturas direccionadas para a prática de desportos 

náuticos, para o acolhimento temporário da sede da Volvo Ocean Race e para a criação de 

novas vivências junto do rio, formando-se assim uma nova porta atlântica em Lisboa. 

1.4. Descrição do Problema a Estudar e da Metodologia Adoptada  

1.4.1. Rede Viária 

Apesar da diferença de escalas, talvez não seja por acaso que muitos encontram semelhanças 

entre a tão conhecida Avenida Atlântica, que une os dois fortes que delimitam o bairro de 

Copacabana, no Rio de Janeiro e a Avenida Marginal que, em conjunto com as Avenidas da 

Índia e 24 de Julho, une o centro da vila da “Riviera Portuguesa” à Praça do Comércio. Donat-

Alfred Agache que, no final da década de 20, tinha ficado conhecido pelo seu trabalho no 

Brasil, particularmente com o Plano para a Cidade do Rio de Janeiro foi o urbanista que em 

1933 ficou encarregue do estudo preliminar que daria origem ao Plano de Extensão da Região 

Oeste de Lisboa que incluía a “larga zona de terrenos que vai ser aberta à urbanização e à 

exploração turística pela construção da estrada marginal entre Lisboa e Cascais”. Esta foi, sem 

dúvida, uma enorme iniciativa que trouxe uma nova e mais sólida vida turística à “Costa do Sol” 

e que transformou Lisboa. Segundo Agache, estava nas suas mãos a construção de “uma nova 

Lisboa, voltada ao rio, enamorada do mar, como nós todos a sonhamos e que Salazar vai 

converter, não tarda, numa maravilhosa realidade”, (A CIDADE, 1936) cit. in André (2015). 
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Ainda anterior à construção da ligação costeira automóvel houve também a inauguração, em 

1889, do primeiro troço de uma linha ferroviária entre Cascais e Pedrouços, que em 1895 

ligaria a vila do Oeste ao Cais do Sodré, permitindo uma mais rápida, cómoda e barata forma 

de fazer este segmento da costa Norte do Rio Tejo. 

Estas duas linhas são ainda hoje uma grande herança para aqueles que em Cascais ou Lisboa 

vivem ou passam, sendo impensável imaginar a inexistência destas tão importantes ligações. 

Contudo não se pode negar o seu enorme impacto no traçado, relações e vivências da cidade, 

configurando uma barreira que divide e quebra alguns dos troços desta ligação. Um grande 

exemplo disto é a área de estudo deste exercício que vai da Foz do Jamor à Torre de Belém. 

Acrescido ao problema inerente a estes dois grandes eixos, a zona de Algés – lugar da 

intervenção a uma escala mais próxima – é considerada um grande nó rodoviário que aparenta 

ser a junção de uma série de pontas soltas tanto ao nível automóvel como ao dos transportes 

públicos. 

1.4.2. Hidrometria 

A ribeira de Algés é um pequeno curso de água com cerca de 10,7km
2
 que percorre as zonas 

de Algés e Pedrouços até rio Tejo. Aquando das fortes chuvas a drenagem não é suficiente, 

havendo por isso, e de uma forma recorrente, grandes cheias que, consequentemente, geram 

prejuízos económicos avultados. Esta situação agravou-se com a construção do parque de 

estacionamento subterrâneo entre a ribeira e a Avenida dos Bombeiros Voluntários, que veio a 

substituir um terreno permeável por uma área asfaltada, e ainda pelo atravessamento de vias 

feitas com secções de vazão subdimensionadas. Não obstante, a ribeira para além de não ter 

sempre a mesma largura, contendo zonas mais estranguladas, sofre também de falta de 

manutenção e limpeza, factores de contribuem muito para a retenção do curso de água, e 

ainda tem uma influência das marés que ciclicamente originam inundações. Como foi notícia no 

Semanário Sol, a 8 de Novembro 2015: “Tal como a capital, também a vizinha Algés é uma das 

“zonas onde as inundações ocorrem com bastante frequência, fortemente influenciadas pelas 

marés e restantes condições verificadas no rio [Tejo]”, notam os investigadores no CIRAC. “Na 

última década são de especial relevância duas inundações que ocorreram no espaço de dois 

meses”. O motivo? A Ribeira de Algés “canalizada, passando no subsolo da baixa de Algés e 

desaguando no Tejo”. Também neste caso, a baixa é a zona de maior risco.” 

1.4.3. Metodologia 

O projecto descrito inclui uma vasta gama de escalas o que implica desde logo uma análise 

igualmente ampla, integrando variados domínios: urbano, arquitectónico, funcional e 

programático. Sempre com o intuito de desenvolver um projecto detalhado, cuidado e adaptado 

ao troço ribeirinho da intervenção torna-se importante dar primazia a esta área urbana, tendo 

especial atenção às suas linhas, características, vivências, necessidades, pontos fortes e 

fracos. Daqui partindo, e com o objectivo de transformar as fragilidades locais em 
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potencialidades, começam então a surgir também alguns objectivos-chave que visam a 

resolução das problemáticas encontradas assim como a determinação de conceitos e 

princípios, com o auxílio de casos de estudo, para chegar aos propósitos estabelecidos. 

Neste caso específico, e tal como já foi referido anteriormente, o objectivo principal parte da 

ideia de impulsionar Lisboa com uma nova dinâmica náutica, aproveitando a possibilidade da 

Volvo Ocean Race se poder aqui sediar, mas tendo sempre em atenção o seu factor 

temporário. Em suma, para além de ser pensado para acolher a sede da competição, o 

projecto é igualmente desenvolvido tendo em conta a cidade pós-regata e a ocupação dos 

edifícios desenhados. 

 
1.5. Estrutura do Relatório 

Estruturado com base em três capítulos principais, este relatório integra primeiramente a 

definição de alguns conceitos chave utilizados no processo de projecto seguido de uma análise 

geral da área de estudo e, por fim, uma descrição detalhada da proposta final. 

Após uma primeira parte introdutória, o segundo capítulo, referente ao Estado de Arte inclui 

uma base teórica que integra a definição de conceitos urbanos e arquitectónicos que se 

revelaram determinantes ao longo do desenvolvimento do projecto, estando associados ao 

resultado da proposta final. Posteriormente são expostos alguns arquitectos e projectos que 

permitiram estudar ideias, formas de pensar e projectar assim como possíveis soluções para os 

problemas associados ao exercício proposto. Ainda como subcapítulo são também 

apresentados casos de estudo referentes a visitas feitas a diferentes edifícios já direccionados 

para uma escala mais arquitectónica do projecto, sendo todos eles, exemplos de centros n 

Náuticos ou de Vela.  

 

Segue-se a Caracterização da Área de Estudo onde é feita uma análise detalhada da área de 

intervenção, sendo esta uma parte determinante para o entendimento das condicionantes, 

dinâmicas, potencialidades e fragilidades do lugar. Assim, neste capítulo, são estudados 

variados temas como: história, caracter físico, fisiográfico, estrutura ecológica, riscos naturais, 

infraestruturas e os diferentes usos do lugar. 

 

Por fim, a Descrição e Justificação de Soluções Projectuais, onde são descritos e justificados 

todos os passos e processos de evolução da proposta final. Com uma variedade de escalas, 

esta solução integra uma parte urbana onde é feito um novo desenho geral da área, com novos 

espaços, ligações e alterações na rede viária, mas que se vai aproximando da escala 

arquitectónica, havendo um enfoque final num troço da intervenção inicial onde acaba por ser 

desenvolvido um edifício específico, até ao detalhe da sua construção.  
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2. Estado da Arte 

2.1. Enquadramento Geral dos Conceitos Urbanos e 

Arquitectónicos Adoptados 

Este subcapítulo integra os conceitos analisados e utilizados nas diferentes fases de projecto, 

inerentes tanto à escala urbana como do edifício. 

Requalificação Urbana 

Segundo Ferreira et al. (1999) (cit. in Moreira (2007), requalificação urbana parte do “processo 

social e político de intervenção no território, que visa essencialmente (re)criar qualidade de vida 

urbana, através de uma maior equidade  nas formas de produção (urbana), de um acentuado 

equilíbrio no uso e ocupação dos espaços e na própria capacidade criativa e de inovação dos 

agentes envolvidos nesses processos”. Apesar de aparentar ser um conceito desconexo da 

arquitectura, a requalificação urbana é consequência de qualquer intervenção na cidade. Tanto 

que, citando Moreira (2007) este termo “abrange as alterações, desenvolvidas de forma 

íntegra, das características de uma área urbana que está em transição devido a um processo 

de declínio. Inclui aspectos de carácter económico, social, ambiental e físico”. Assim, o 

arquitecto, enquanto interveniente nas dinâmicas da cidade deve proporcionar melhorias nos 

diferentes campos mencionados.  

Renovação Urbana 

Moreira (2007) defende que, “Por renovação urbana deve entender-se o conjunto de operações 

urbanísticas que visam a reconstrução de áreas urbanas sub-ocupadas ou degradadas às 

quais não se reconhece valor como património arquitectónico ou conjunto urbano a preservar, 

com deficientes condições de habitabilidade, de salubridade, de estética ou de segurança (…)” 

Reabilitação Urbana 

Reabilitação urbana é definida, segundo Moreira (2007), como “um processo de transformação 

urbana que respeita a imagem global das áreas alterando as condições de uso e 

habitabilidade, de forma a actualiza-los” e, segundo Salgueiro (1992) (cit.in Moreira (2007)) 

“como um processo integrando sobre uma área que se pretende manter ou salvaguardar.” 

incluindo, para além de uma revitalização física, uma “revitalização funcional, ou seja, a 

dinamização do tecido económico e social, uma vez que manter um bairro implica conservar as 

suas características funcionais, aumentar a sua capacidade de atracção, quer para os 

habitantes, quer para o exercício de actividades económicas e sociais compatíveis com a 

residência”.  
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Parque Urbano 

Variam, as expressões utilizadas para definir um parque urbano: espaço livre, espaço público 

ou espaço verde, parque, jardim entre muitos outros, assim como as escalas consideradas: 

Kliass (1993) (cit. in Disse, (2012)) “espaços públicos com dimensões significativas”, Lima 

(1994) (cit. in Filho (2009)) “com uma extensão maior que as praças e jardins públicos”. Há 

também subjectividades ao nível das funções e desenho. O Governo do Estado de São Paulo 

define que: “Os Parques Urbanos são grandes espaços verdes localizados em áreas 

urbanizadas de uso público, com o intuito de propiciar recreação e lazer aos seus visitantes. 

Em sua maioria, oferecem também serviços culturais, como museus, casas de espetáculo e 

centros culturais e educativos. Também estão frequentemente ligados a atividades esportivas, 

com suas quadras, campos, ciclovias etc.” 

Praça 

“É um espaço de reunião, construído para e pela sociedade, imbuída de significados, marcos 

centrais da constituição de trajetos, ponto de chegada e partida, concentração e dispersão. 

Consiste em espaço para pedestres e é palco representativo da dimensão cultural e histórica 

da cidade, além de abrigar, frequentemente, o comércio formal e o informal, como as feiras 

populares, coloniais, de artesanato, entre outras.”. Font (2003) (cit. in Filho (2009)) 

“As amenidades locais de uma praça podem, na perspectiva do sistema LiderA, serem 

elementos naturais como linha de água, miradouro, entre outros, ou sociais como os edifícios 

de comércio, de serviços, de terciário, de habitação, etc. Estes elementos, organizados 

espacialmente na praça, permitem uma melhor qualidade na vivência do espaço público, na 

medida em que se tornam úteis aos utilizadores e garantem dinamismo e segurança no local.” 

Pereira (2008) (cit. in Moreira (2007)) 

Ligação 

Refere-se à acção de unir, sendo sinónimo de “conexão”, “elo”, “associação” e “vínculo”. Este 

conceito também pode ser definido como a “comunicação entre dois locais”. Arquitectónica ou 

urbanisticamente pode ser materializado sobre a forma de pontes, caminhos ou praças ou 

conceptualmente pelo desenho, materiais ou texturas. Dicionário Online de Português (s.d) 

Dinamismo 

“Particularidade, característica, estado ou condição do que ou de quem é ou demonstra energia 

e movimento; energia e/ou vitalidade.”, Dicionário Online de Português (s.d) 

Ao nível de projecto, este conceito consegue-se percepcionar através das formas e volumes de 

uma intervenção e da sua relação não só com a envolvente como também com os agentes que 
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vivem o espaço. Diferentes afastamentos, vistas, cotas ou ambientes podem dar a ideia de 

movimento mesmo se os elementos que compõe o espaço sejam estáticos. 

Sistema de Vistas 

Com base no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, e separando o termo nas 

palavras que o compõem temos: sistema como o “conjunto de meios, processos destinados a 

produzir um resultado” e vista como a “área que se avista com o olhar, do local em que a 

pessoa se encontra/ paisagem; panorama/ contemplação”. Desta forma, e voltando à 

expressão como um todo pode-se arquitectonicamente definir um “sistema de vistas” como o 

resultado de uma composição que dá origem a diversos enquadramentos visuais distintos que 

inclusivamente podem ser alcançados a partir de um só ponto. 

Percursos 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea,é o “Espaço que medeia de um 

ponto a outro; caminho percorrido” é o seu significado comum. Contudo, e tendo em conta o 

funcionamento da cidade, este termo acaba por representar muito mais: um caminho nunca é 

apenas uma linha principalmente devido à sua envolvente e enquadramento. Assim, acaba por 

ser uma sequência ou sucessão de momentos, de episódios conduzidos através do 

movimento, sendo também possível designá-lo como “ligação” [2.1.6.] 

Coabitar 

Partilhar o mesmo espaço - é o conceito melhor aplicado. No que toca à dimensão da cidade, 

podem-se assim definir algumas das relações não só entre as pessoas que vivem no mesmo 

local, mas também a diferentes actividades, edifícios ou elementos/sujeitos que partilham ou 

formam um mesmo espaço, convivendo e funcionando, preferencialmente, em harmonia. 

Materialidade 

“Materialidade é quando a qualidade do material é trabalhado com tal potência que se torna a 

identidade do produto. Nesse caso a cor, a consistência, a densidade, a textura do material. 

Bem como as possibilidades e limitações formais são definidas pelo material utilizado” Cunha 

at al. (2014) 

Direcção 

Em alguns casos é a linha orientadora de um desenho, projecto ou edifício. É definida como a 

“linha imaginária ao longo da qual alguém ou alguma coisa se move ou aponta”, Dicionário da 

Língua Portuguesa Contemporânea. 
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2.2. Casos de Estudo 

Ao longo do trabalho foi essencial a pesquisa e selecção de referências arquitectónicas que 

permitiram estudar situações idênticas às do exercício de projecto assim como as opções e 

soluções tomadas para a resolução de diversas problemáticas similares às encontradas. 

2.2.1. Arquitectos 

Integrando estes pontos de contacto, duas dimensões diferentes que se complementam: a 

teoria e a prática, foram utilizadas referências a obras de arquitectura e a personalidades de 

renome cujos traçados, bases e ideias acabaram por estar presentes tanto no desenrolar como 

no resultado final do projecto, mesmo que alguns, de uma forma subliminar. 

Frank Gehry 

Através dos gestos artísticos das suas obras, Frank Gehry veio revolucionar a arquitectura 

contemporânea com novos métodos, modos de concepção e de construção. A estes foi 

associada uma nova vertente de inserção no lugar, concretizada através de materiais, 

atmosferas ou de uma força subjectiva de carácter social, económico ou político. Frank Gehry 

dá prioridade ao cumprimento do programa e das necessidades do próprio edifício. No que 

toca ao seu modo de concepção, procura a integração perfeita entre os vários espaços que 

materializa em blocos, ligando-os através de espaços intersticiais e circulações. 

Posteriormente, este primeiro conjunto é novamente unido, por um “invólucro” que separa o 

interior do exterior, criando diferentes de ambientes, espaços e vistas. (Lemonier (s.d.)) 

Em suma, composição, dinamismo e movimento, são palavras de referência nas suas obras, 

havendo, sempre que possível, uma extensão destes conceitos para o exterior, através de 

planos de água, novos espaços ou jogos de luz e sombra. 

Alvar Aalto 

Conhecido pela sua arquitectura ligada à natureza e à pureza dos materiais, Alvar Aalto é um 

dos grandes arquitectos do modernismo tendo também, ao longo da sua vida, trabalhado no 

design mobiliário e desenvolvido vários pensamentos teóricos. Estes últimos recaiam muito 

sobre o modo de fazer arquitectura principalmente através da criação de volumes que se 

adaptavam às necessidades espaciais ao invés de serem os espaços interiores a se 

adaptarem a formas previamente idealizadas: “Uma procura intencional de novas formas não 

pode trazer nada de perfeito… Apenas no caso em que a forma surge como certo modo 

simultaneamente com o conteúdo, ou em que nasce como um conjunto intencional é que se 

pode falar de um passo positivo”, repudiando também qualquer tipo de prescrições “Não faz 

sentido criar novas formas se estiverem desprovidas de novos conteúdos”. (Lahti (s.d)) 
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2.2.2. Projectos 

2.2.2.1. Urbanos 

Dada a amplitude de escalas trabalhadas, as obras de referência abrangem duas dimensões 

diferentes: a urbana e a do edifício. Neste âmbito e tendo em conta a escassez de espaços 

atractivos, de interesse público e verdes, um dos objectivos iniciais do projecto passou pela 

criação de um parque urbano com múltiplas utilidades. Assim, foi tomado como exemplo pela 

sua organização, programa e relação com a envolvente, o Parque do Ibirapuera em São Paulo. 

Outro aspecto muito característico da área de intervenção é a presença demarcada de duas 

linhas obstrutoras: a férrea e a automóvel da Avenida Marginal/Avenida da Índia. Para suavizar 

a presença das mesmas enquanto barreira da ligação entre a cidade e o rio, surgiu a 

necessidade de criar novas formas de passagem, tendo sido tomada como referência, a 

Battersea Power Station Malaysia Square dos arquitectos BIG. 

Parque Ibirapuera 

  Arquitecto(s): Óscar Niemeyer e Otávio Augusto 

Teixeira Mendes 

Localização: São Paulo, Brasil 

Ano: 1954 – Inauguração 

Contexto: Parque Urbano 

Inaugurado aquando das comemorações dos 400 

anos da cidade, o Parque Ibirapuera ficou 

conhecido pela sua importância e excelência 

enquanto espaço público e parque urbano num 

contexto de uma cidade demasiado densa e com 

grande escassez de espaços verdes e de lazer. 

Museus, zonas expositivas e culturais, campos de 

desporto, percursos pedonais, um enorme lago 

envolto em generosos espaços verdes, uma ciclovia 

ou a famosa marquise desenhada por Óscar Niemeyer são alguns dos grandes chamativos do 

parque que, associados aos seus 158ha e ao seu fácil acesso atraem uma panóplia de 

pessoas durante todo o ano fazendo deste, um dos grandes pontos de referência da cidade. 

 

 

 

Figura 8. Planta Parque Ibirapuera 
(Portal Vila Mariana. s.d) 
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Battersea Power Station Malaysia Square  

Arquitecto(s): BIG - Bjarke Ingels Group 

Localização: Londres, Reino Unido 

Ano: Em execução 

Contexto: Praça  

Com o objectivo de dar um novo acesso à Central 

de Energia de Battersea, foi desenhada uma praça 

inspirada na paisagem e geologia da Malásia. Esta 

praça está desenhada em dois níveis: um superior 

com espaços de estada e uma pedonal e 

automóvel; outro inferior que inclui a praça principal. 

Nesta foi desenhado um anfiteatro público que 

utiliza a escadaria de acesso como bancada que 

delimitam duas zonas expositivas e uma fonte com 

a forma de um hibiscos - a flor malaia. 

2.2.2.2. Arquitectónicos 

No decorrer do trabalho e saindo de uma perspectiva urbana chegando-se à fase de enfoque 

do projecto nos edifícios, surgiram novas obras que de alguma forma tangem temáticas, 

programas ou situações semelhantes às da área e programa de intervenção. 

Liget Budapest Cultural Centre   

Arquitecto(s): Snohetta 

Localização: Budapeste, Hungria 

Ano: Concurso 2015 

Contexto: Museu 

Para criar uma peça que permitisse 

uma maior interacção e comunicação 

com o público, foi proposta a unificação 

do New Hungarian National Gallery e 

do Ludwig Museum num só edifício, 

mas salvaguardando a identidade de 

cada um deles. Para tal, foi feita uma cobertura acessível que os ligasse e que os integrasse 

também no contexto da sua envolvente: o City Park. Desta forma, e subindo à cobertura de 

acesso público é possível vislumbrar um plano vasto de vistas não só sobre o parque, mas 

também sobre a própria cidade de Budapeste. 

Figura 10. Liget Budapes Cultural Centre 
(Snohetta. 2015) 

Figura 9. Battersea Power Station Malaysia 
Square 

(BIG. 2014) 
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Pavilhão Hyundai  Recreio dos Bandeirantes  

 Arquitecto(s): Spadoni e 

Associados 

Localização: Rio de 

Janeiro, Brasil 

Ano: 2011 – Projecto 

Contexto: Edifício 

Multifuncional 

Integrando um conjunto 

de edifícios em metal e 

vidro desenhados para a 

Hyundai, o Pavilhão do Rio de Janeiro é constituído por dois blocos e caracterizado por planos 

inclinados e pela estrutura treliçada visível ao longo da fachada. A ligação entre os dois 

volumes é feita através de uma plataforma que origina uma leitura em H da planta. No que toca 

ao uso, e apesar do objectivo ser o de abrigar um stand de automóveis, este pavilhão foi 

projectado sem um uso específico, podendo abrigar diversas funcionalidades. 

Marquise Parque Ibirapuera   

 Arquitecto(s): Óscar Niemeyer 

Localização: São Paulo, Brasil 

Ano: 1951 

Contexto: Cobertura  

Esta obra é uma das mais 

importantes no contexto de toda a 

arquitectura moderna. Enquadrada 

no ambiente do Parque Ibirapuera, 

em São Paulo, a marquise 

desenhada por Óscar Niemeyer acaba por ser muito mais do que uma cobertura: “ela é o 

verdadeiro traço de união entre os edifícios; o gabarito, a plástica e a disposição destes foram 

calculados de modo a obter um equilíbrio; nenhum deles devia sobressair, impor-se aos 

demais, eles deviam existir apenas em função de um todo, cuja parte central era, sem dúvida, 

o meio de ligação constituído pela marquise”
 (7)

. Nela, segundo (BRUAND, Yves, 1981:162), 

estão presentes “os três componentes do estilo do arquiteto antes da virada decisiva de 1955: 

pesquisas estruturais dinâmicas, forma livre, jogo de volumes puros equilibrando-se 

mutuamente”. Assim o arquitecto conseguiu unir e executar, uma série de ideias já abordadas, 

mas pioneiras enquanto componentes de uma só obra, vindo a partir de então o conceito da 

“forma sobre plataforma e pilotis” a ser um elemento presente nos seus projectos. 

Figura 12. Marquise Parque Ibirapuera 
(Vitruvius. 1984) 

Figura 11. Pavilhão Hyunday, Rio de Janeiro 
(Spadoni E Associados. 2011) 
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Casa da Música  

Arquitecto(s): OMA Rem Koolhaas 

Localização: Porto, Portugal 

Ano: 1999/2005 

Contexto: Sala de Concertos  

O edifício originalmente pensado para ser 

uma casa foi astutamente convertido e 

transformado numa obra monumental 

para dar lugar à tão conhecida Casa da 

Música. Partindo de três exigências do 

cliente inicial: a necessidade de uma 

grande área de arrumações, da separação do edifício por alas e da existência de apenas um 

espaço comum; e da multiplicação das áreas em sete, começou-se a projectar um edifício que 

viesse não só desgarrar-se da envolvente como destacar-se no meio urbano da cidade do 

Porto. Assim, do vazio inicial inerente ao “espaço comum” da casa surgiu a grande sala de 

concertos criando-se à sua volta, um percurso público inspirado nas estreitas e íngremes 

ruelas medievais e que vai mostrando também diferentes perspectivas sobre a cidade. 

Materializado em betão branco e grandes planos de vidro, a Casa da Música destaca-se pela 

sua forma, grandeza e pelas suas linhas completamente rectas que, por concentrar todo o 

programa num volume só, deixa no exterior uma grande área livre que resulta numa praça 

pública. A discrepância entre estas duas realidades: do edifício e do seu exterior é tão 

exorbitante que este contraste acaba por ser comparado com um meteorito que aterrou no 

meio na cidade. “Despite the big windows in the massive block, it looks cold. No bays, no 

curves. Like an enormous spaceship that has landed in this city. […] It’s a white concrete 

crystal, a meteorite that seems to have struck the city.” (Heidingsfelder, 2007) 

  

Figura 13. Casa da Música 
(A Caixa Negra. s.d) 
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2.3. Visitas de Estudo 

2.3.1. ANL – Secção de Vela e Motonáutica, Doca de Belém  

Arquitecto(s): Pardal Monteiro 

Localização: Doca de Belém, Portugal 

Ano: 1940 

Contexto: Edifício Exposição do Mundo Português 

Cinco anos após a Exposição do Mundo Português, o Pavilhão dos Descobrimentos na Doca 

de Belém foi entregue à Associação Naval de Lisboa para a Sede da Secção de Vela e 

Motonáutica tendo sido necessário, já no final da década de 50, realizar algumas obras de 

adaptação ao edifício para que este pudesse acolher o Clube de Vela. 

Hoje em dia o efeito da passagem do tempo é bastante visível nas instalações que, apesar de 

contarem com um pequeno hangar, sala de formação, zonas de convívio, restaurante, entre 

outros, já se encontram desactualizadas relativamente aos actuais requisitos ideais, não sendo, 

por isso, o melhor exemplo de edifício náutico. 

2.3.2. Centro de Vela de Viana do Castelo 

Arquitecto(s): Tiago Ferreira de Castro 

Localização: Viana do Castelo, Portugal 

Ano: 2010/13 

Contexto: Centro Náutico  

Destacado como projecto âncora, o Centro de Mar assume-se como uma aposta fundamental 

na promoção da investigação marítima e na distinção de Viana do Castelo enquanto “cidade 

náutica do Atlântico”. Desenvolvido ao longo da zona ribeirinha, o projecto inclui os Centros de: 

Figura 15. Centro de Vela de Viana do Castelo 
(do autor. 2016) 

Figura 14. Centro Náutico de Montemor-o-
Novo 

(Ferreira. s.d) 
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Interpretação Ambiental e de Documentação do Mar, Remo, Canoagem, Surf e o de Vela, 

visitado e tomado como exemplo de referência para o projecto. 

O Centro de Vela destaca-se pela sua volumetria em “L” e pela área gradeada exterior repleta 

de grandes barcos alinhados em terra. Os mais pequenos, por sua vez, saem de água pela 

nova rampa de acesso e são colocados no interior do hangar sem serem desmontados. O 

interior do hangar é marcado por um mezzanine que segue ao longo de toda a extensão do 

volume, havendo diversas áreas destinadas a arrumações de vários tipos de materiais. Ainda 

no mesmo volume do hangar situam-se uma sala de formação e um posto de primeiros 

socorros. Já no outro corpo ficam as áreas mais privadas e sociais como os balneários para 

atletas e treinadores, camaratas, as salas de direcção e de sócios, secretaria e um 

restaurante/bar ladeado por uma varanda exterior. 

2.3.3. Centro Náutico de Montemor-o-Velho  

Arquitecto(s): Miguel Figueira 

Localização: Viana do Castelo, Portugal 

Ano: 2009/2011 - Construção 

Contexto: Centro Náutico 

Situado no vale do Rio Mondego e implantado perpendicularmente às suas margens, o Centro 

Náutico de Montemor-o-Velho tem mais de 200 metros de comprimento e uma fachada 

marcada por um ritmo vertical que lhe é conferido pela estrutura metálica à vista. Esta 

marcação, que marca as diferentes boxes do hangar, dá um aspecto industrial ao edifício. No 

seu interior é implantado um volume que contem os diferentes compartimentos, formando-se 

em torno do mesmo, a zona de circulação e uma área livre que gera uma zona de entrada e de 

atravessamento do edifício. No que toca ao conteúdo programático, este inclui, no corpo 

central: sala multiusos, ginásio, balneários com sauna, banho turco, sala de fisioterapia e 

jacuzzi, várias áreas técnicas, gabinetes, instalações sanitárias públicas, sala de massagens e 

anti-doping, posto médico, hangar e zona eventos. No exterior tem uma torre para os “media”, 

juízes e vips e uma bancada para o público em geral. 

Apesar do extenso programa, este edifício apresenta erros arquitectónicos e de construção. 

Algumas destas falhas são: 

 A má prescrição dos materiais dos pavimentos que são difíceis de limpar ou que, com 

o peso dos barcos associado às irregularidades do terreno, acabam por partir; 

 a falta de isolamento térmico que faz com que as temperaturas no interior do edifício 

sejam idênticas às exteriores 

 Dificuldade de acesso a algumas máquinas dentro das áreas técnicas 

 A falta de segurança e controlo de acesso às instalações 

 A impossibilidade de aceder às boxes hangar a partir do interior do edifício 
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2.4. Quadro Síntese 

 

Tipos Casos de Estudo Pontos de Referência 

Arquitectos 
Frank Gehry 

Cumprimento do programa e necessidades do edifício 

Espaços materializados em blocos interligados por 
espaços intersticiais e circulações 

Alvar Aalto Volumes adaptam-se às necessidades espaciais 

Projectos 
Urbanos 

Parque Ibirapuera 

Desenho de espaço público e parque urbano numa 
cidade densa 

Integração de espaços de lazer e culturais 

Battersea Power Station 
Malaysia Square 

Praça rebaixada enquanto ponto de acesso/ligação e 
espaço de estada 

Projectos 
Arquitectónicos 

Liget Budapest Cultural Centre Forma de ligação entre dois edifícios 

Pavilhão Hyunday Recreio dos 
Bandeirantes 

Estrutura e forma 

Marquise Parque Ibirapuera 
União entre diferentes edifícios, gerando também 
novos espaços 

Casa da Música 

Linhas auteras e robutez 

Concentração do programa permitindo uma área livre 
em volta onde se cria uma praça pública 

Visitas de 
Estudo 

ANL - Secção de Veça e 
Motonáutica 

Instalações com uso, porém já antigas e com um 
programa desactualizado 

Centro de Vela de Viana do 
Castelo 

Divisão do Centro Náutico em vários edifícios 
consoante o seu uso 

Possibilidade de arrumar os barcos dentro do hangar 
sem os desmontar 

Programa com atenção ao ensino e realização de 
competições, com dormitórios e salas de formação 

Centro Náutico de Montemor-
o-Velho 

Programa extenso com atenção à parte de 
preparação e recuperação física 

Múltiplos problemas construtivos 
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3. Caracterização da Área de Estudo  

Abrangendo duas freguesias de Oeiras e Belém, a área de intervenção regista uma forte 

identidade histórica e social. Tornou-se essencial, por isso, perceber a sua evolução urbana e 

as motivações que levaram à realização de alterações no local. Também foi relevante a 

compreensão da forma como as pessoas se apropriam e vivem os diferentes espaços. 

3.1. Evolução Histórica 

3.1.1. Freguesias de Oeiras 

Toponímias 

Há diferentes teorias sobre o étimo da palavra “Algés”: por um lado, a palavra “jiçç” significativo 

de “gesso” que remonta para a extracção de giz das jazidas, no tempo da ocupação 

muçulmana; por outro, a palavra “jisr” que remete para “passadiço” ou “ponte plana” e que 

ganha sentido quando comparada com a palavra “qântara” - ponte arqueada – que deu origem 

a “Alcântara”. Certa é a origem árabe e a sua primeira utilização no reinado de D. Afonso 

Henriques, no tempo em que a Cruz Quebrada, o Dafundo e Algés estavam unidos enquanto 

“Reguengo de Algés” ou “Algés de Ribamar”. Assim eram chamados os terrenos do rei 

compreendidos entre a Ribeira de Alcântara e o Rio Jamor. Já no século XVI, o reguengo foi 

dividido após ter surgido a freguesia de Nossa Senhora da Ajuda que veio ocupar a zona entre 

as Ribeiras de Alcântara e Algés. Só aquando das Invasões Francesas é que houve novas 

alterações. A um cruzeiro de bronze, está assim associada uma das possíveis origens do nome 

“Cruz Quebrada”: segundo se conta, este cruzeiro fora roubado pelos franceses, começando-

se a dizer que, sem o seu Cristo, a cruz dava brados – gritava - o que fez com que se 

começasse a chamar àquela zona “Cruz Que Brada”. Posteriormente surge também o nome 

que hoje se dá aos terrenos fronteiros com a praia: Dafundo. Este diz-se, advém da pouca 

profundidade do Rio Tejo nessa mesma frente, resultando da conjunção dos termos “dá” e 

“fundo”. 

Figura 17. Vista Aérea Antiga sobre Belém 
(Martinho. s.d.) 

Figura 16. Vista Aérea Antiga sobre Algés  
(Antanho. s.d.) 
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Morfologia Urbana 

Desde a ocupação árabe, que deu origem a “Algés”, e até ao século XIV, havia apenas um 

pequeno aglomerado populacional na zona mais elevada do reguengo, devido principalmente a 

questões de segurança. Por isto, e até à construção das fortificações que protegiam Lisboa de 

possíveis ataques vindos do Tejo, a zona ribeirinha de Algés era praticamente despovoada. Só 

durante o século XVIII, é que a parte litoral começou a ser mais procurada por aristocratas que 

ali construíram quintas e palacetes. No local já havia uma população residente com uma 

actividade primária, criando-se uma zona de contrastes sociais. 

Já próximo do século XX deu-se o maior impacto em termos de transformação não só do 

território como das vivências, dinâmicas e ocupação de Algés, relacionado com os transportes: 

a introdução da linha férrea em 1889, do eléctrico em 1901 e posteriormente da Avenida 

Marginal fizeram com que as pessoas se fixassem mais perto do mar, surgindo novas vias de 

acesso, pólos de actividades e sectores económicos assim como novos tipos de edifícios. 

Foi a partir desta nova linha no litoral que se começou a desenhar uma malha geométrica feita 

por ruas paralelas e perpendiculares das quais se destaca a Avenida dos Combatentes da 

Grande Guerra situada na baixa de Algés. Com estes novos acessos surgiram novas 

urbanizações como é o exemplo de Miraflores que hoje em dia se destaca pelos edifícios de 

habitação de classe média-alta interceptados por zonas ajardinadas e uma vasta gama de 

serviços. Já por volta dos anos 50 foi a vez da Cruz Quebrada e do Dafundo sofrerem uma 

enorme pressão e densificação urbana, passando assim a ser lidos como um contínuo de 

edifícios habitacionais. Muito devido à sua proximidade com Lisboa, esta área passou a ser 

caracterizada como um “dormitório” que, a por volta dos anos 80, se começou a expandir para 

o interior da freguesia 

Actualmente, ao longo da área referente ao antigo reguengo, do Rio Jamor à Ribeira de Algés, 

é possível destacar diversos edifícios e espaços urbanos considerados como pontos de 

referência do Concelho de Oeiras tais como o Parque e Complexo Desportivo do Jamor, o 

Aquário Vasco da Gama ou o Palácio Ribamar. Apesar de já ter sido demolida, pode-se 

também salientar a Praça de Touros de Algés que durante muitos anos foi um ponto grande 

atracção, tendo sido demolido em 1974. 

Contudo, e apesar das infraestruturas que se destacavam em Algés – repartições das finanças, 

corporação de bombeiros, mercados, clubes desportivos e recreativos, escolas de todos os 

níveis de ensino e uma vasta rede comercial – só a 27 de Maio de 1993 é criada a Freguesia 

de Algés, pela Assembleia da República. 

De frisar é ainda a construção do nó de Algés que liga a CRIL à Avenida Marginal com um dos 

troços a passar por cima da linha do comboio e cuja inauguração foi feita a 12 de Março de 

2003. Para além do viaduto, a obra incluiu uma remodelação da Praça de Algés. 
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Actividades Económicas 

Estando situado no caminho do Reguengo de Oeiras para a capital, Algés beneficiava 

economicamente com a passagem das mercadorias pelas suas terras, através da cobrança de 

direitos alfandegários impostos pela Carta de Floral. Para além disto também abastecia a 

capital, tendo como principais actividades a agricultura e a pesca. A título de curiosidade é de 

mencionar o relato da existência de muitas lavadeiras, muitas delas vindas das redondezas, 

mas que davam cor às margens da Ribeira de Algés. 

Já no século XIX e com a linha férrea, o antigo reguengo cresceu economicamente, surgindo 

um investimento na actividade industrial que atraiu burgueses e operários fabris. Este foi um 

dos principais motivos para os aristocratas terem abandonado esta zona da Cruz Quebrada e 

Dafundo onde cresceram novas construções e variadas empresas como a SIPE ou a Lusalite 

cujos edifícios permanecem até aos dias de hoje, apesar de inactivos e ao abandono. 

3.1.2. Belém 

Os primeiros vestígios da presença do Homem na antiga freguesia de Santa Maria de Belém 

remetem para a era do paleolítico, mas ainda por volta do século XIII, apresentava uma 

população escassa e dispersa com o seu enfoque de trabalho sobre o lavrar da terra. Com o 

passar do tempo, os trabalhos começaram a ser direccionados para a zona ribeirinha, 

desenvolvendo-se a pesca e o comércio. Como consequência desta transformação e do 

crescimento do porto, criou-se uma aldeia chamada “Restelo” que acolhia os marinheiros que 

ali permaneciam ao invés de rumarem à capital. 

Em 1415, iniciou-se a expansão marítima que partiu de Belém rumo a Ceuta, o que deu, 

juntamente com outras expedições, uma grande importância a este porto. Em 1459, foi 

construída a Ermida de Santa Maria de Belém com o objectivo de apoiar religiosa e 

espiritualmente todos os que li viviam ou por ali passavam. Ainda assim, é a D. Manuel I que se 

deve uma grande parte dos monumentos que fazem de Belém um dos grandes símbolos 

históricos de Lisboa. Durante o seu reinado, de 1495 a 1521, deu-se o auge da exploração 

marítima com a ida de Vasco da Gama à Índia e de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Associado 

a estes grandes feitos históricos, o desejo do Rei em oferecer a Lisboa os atributos dignos de 

uma capital de um grande Império foi concretizado. Tendo como ponto de referência principal, 

o Mosteiro dos Jerónimos, foram construídos ainda a Torre de Belém, quintas e palacetes que 

faziam com que Belém fosse um dos lugares mais nobres e prestigiados. 

Aquando do terramoto de 1 de Novembro de 1755, a família real para perto da Ajuda, isto 

porque esta zona fora das menos afectadas pela catástrofe, tendo tido, por isso, um grande 

aumento populacional. Esta chegada e permanência do Rei veio dar importância ao eixo 

Belém-Ajuda, tendo motivado a deslocação de comerciantes e artífices para esta mesma zona 

assim como a instalação de quartéis militares. Já na segunda metade do século XVIII 
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começaram-se a instalar, principalmente nas zonas de Pedrouços e do Bom Sucesso, oficinas 

de artífices e indústrias têxteis, de curtumes, cordoarias, entre muitas outras, tendo havido 

também melhorias nos acessos e vias principais. Esta fase industrial trouxe para Belém um 

grande número de operários, criando-se assim novos bairros e pátios. 

Já no século XIX, o primeiro troço da linha férrea veio unir Cascais a Pedrouços, tendo sido 

também criadas novas linhas de eléctrico e docas. Estes contribuíram para o desenvolvimento 

de Belém e para o aumento da tendência dos banhos de praia, criando-se assim um novo 

contexto urbano com novos fluxos, dinâmicas, actividades e uma crescente população. 

Em 1940 deu-se uma transformação urbana em Belém, com a Exposição do Mundo Português 

que levou à demolição de parte do centro histórico, de habitações, ruas, jardins, fábricas e 

inúmeros outros edifícios. Contudo, foi a partir desta exposição que Belém ganhou a condição 

cultural e monumental que hoje em dia tem. Alguns dos edifícios e espaços de referência de 

1940 que permaneceram foram: o Museu de Arte Popular, o Padrão dos Descobrimentos ou a 

Praça do Império. Actualmente, Belém é um ponto de paragem obrigatório a quem visita 

Lisboa, sendo um dos maiores atractivos turísticos dado o conjunto patrimonial. 

3.2. Nível Social  

3.2.1. Freguesias de Oeiras  

Evolução Populacional 

 

 Tendo em conta a Figura 18 é possível 

verificar, relativamente às freguesias 

em estudo, que a Cruz Quebrada – 

Dafundo teve um decréscimo 

populacional em relação aos censos de 

2001, numa taxa de variação entre os -

10% e os -5% enquanto Algés obteve 

uma estabilização ou aumento dos 

seus residentes, num valor entre os 0% 

e os 15%. 

 

 
 

Figura 18. Mapa Oeiras – Taxa de Variação da População 
(Município de Oeiras. 2013) 
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Dinâmica Territorial 

 Em 2011, as freguesias em estudo 

integravam a União das Freguesias de 

Algés, Linda-a-Velha e Cruz 

Quebrada/Dafundo, observando-se, 

através da Tabela 1 que: 

 Algés (sede) na qual se inclui 

Miraflores, teve um crescimento com 

uma taxa de variação de 14,0% 

 Cruz Quebrada/Dafundo 

apresentou um decréscimo 

populacional, no valor de 3,0% 

 A nova freguesia de Algés teve 

um aumento populacional de 1,2% 

 O concelho de Oeiras obteve 

um aumento populacional de 6,2% o 

que representa cerca de 1000 

habitantes/ano. 

 

Como é ainda possível verificar 

através da Figura 19 e da Tabela 2, a 

União das Freguesias de Algés, Linda-

a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo é a 

que apresenta uma maior densidade 

populacional, fixa nos 6.768 

residentes/km
2
, destacando-se com 

toda a clareza, a subdivisão Algés 

(sede) com o valor mais alto dentro do 

concelho. Este dado poderá ser 

justificado tendo em conta: o elevado 

número de altos edifícios de habitação 

em Algés e Miraflores e a fronteira que 

tem com a capital, sendo por isso, rico 

em acessos e diversidade de 

transportes públicos.  

Tabela 1. População Residente por Freguesia 
2001 e 2011 

(Município de Oeiras. 2013) 

 

Tabela 2. Densidade Populacional por Freguesia 
(Município de Oeiras. 2013) 
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Num extremo oposto, a freguesia da Cruz 

Quebrada/Dafundo apresenta uma das 

menores densidades populacionais, com 

2.189 residentes/km
2
. Também este 

número poderá ser explicado, devido à 

grande área ocupada pelo Parque 

Desportivo do Jamor e aos baixos 

edifícios de habitação que caracterizam o 

local. 

 

 

Estruturas Etárias 

No que toca às freguesias de Oeiras em estudo, pode-se concluir, pela Tabela 3, que a União 

das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo foi a que teve um maior 

aumento da população idosa. Aqui destaca-se ainda a antiga freguesia da Cruz/Quebrada que 

obteve a maior percentagem de população com 65 ou mais anos de todo o concelho: 22,4%. É 

ainda de mencionar que a nova freguesia tem ainda o segundo valor mais baixo de população 

dos 0 aos 14 anos e os valores mais baixos nos grupos etários dos 15 aos 24 anos e dos 25 

aos 64 anos.  

  

Tabela 3. População por Ciclos de Vida por Freguesia – 2011 
(Município de Oeiras. 2013) 

 

Figura 19. Densidade Populacional por Freguesias – 2011 
(Município de Oeiras. 2013) 
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3.2.2. Santa Maria de Belém 

Tal como acontece no concelho de Oeiras, as estatísticas do último censo, realizadas em 2011 

ainda não têm em conta as alterações feitas nas freguesias do município de Lisboa. Assim, os 

dados em estudo remetem para a antiga freguesia de Santa Maria de Belém. 

Evolução Populacional 

Com 3.43km
2
 e 8541 habitantes, a antiga 

freguesia tem uma densidade populacional de 

2490,1 residentes/km
2
. Este baixo valor quando 

comparado com o de Lisboa justifica-se no 

desenho urbano de Santa Maria de Belém, uma 

zona onde predominam as moradias enquanto 

tipo de edifício de habitação.  

Entre 2001 com a de 2011 houve uma tendência 

decrescente não só em Santa Maria de Belém 

como na cidade de Lisboa no geral. Ainda 

assim, o valor da taxa de variação da antiga 

freguesia é muito superior ao da capital. Tabela 

4 e Figura 20. 

Estruturas Etárias  

Actualmente, a população nacional tem tido um aumento do número das pessoas mais idosas, 

factor que não foge à realidade de Lisboa. Tendo em consideração a Tabela 5, pode-se ver 

que, dos 8541 habitantes de Santa Maria de Belém em 2011, cerca de 29,00% têm mais de 65 

anos e apenas 12,81% têm idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 

  

Tabela 4. Taxa de Variação da População de 
Belém – 2001 e 2011 

(do autor. 2016) 

 

Figura 20. População Residente em Belém 
(do autor. 2016) 

Tabela 5. População Residente por Grupos Etários e Índice de Sustentabilidade Potencial 
(do autor. 2016) 
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3.3. Leitura do Território  

3.3.1. Análise Fisiográfica 

Topografia e Declives 

Só na zona Norte da linha do comboio é que se começa a desenhar uma área com diferenças 

de altitudes que resultam em zonas de vales e de interflúvios (Figura 21). Deste desenho 

resultam linhas de festo e água, sendo possível verificar que o terreno se vai formalizando com 

um traçado mais aberto à medida que se aproxima do estuário do Rio Tejo. Este facto tem 

justificação no solo aluvionar dos vales cuja modelação é imposto pelos sedimentos deixados 

pelas águas. 

No que toca aos declives é possível verificar, através da Figura 22 que os mais significativos e 

acentuados são referentes às zonas adjacentes às linhas de água, mais concretamente ao 

longo do curso da Ribeira de Algés, mas também nas elevações associadas ao Parque 

Florestal de Monsanto e do Complexo Desportivo do Vale do Jamor. Outro ponto de destaque 

em termos de acentuação de declives revela-se sobre as ruas Direita do Dafundo e Sacadura 

Cabral, local onde há um abrupto corte no terreno. Há ainda a referir uma semelhança entre o 

traçado urbano e as linhas dos níveis de declives, principalmente no que diz respeito às zonas 

com uma malha irregular característica da Cruz Quebrada e Dafundo. Já no extremo oposto 

tem-se o exemplo de Belém onde os declives menores levam a uma regularidade da malha 

urbana.  

Figura 21. Mapa Topográfico 
(do autor. 2016) 
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3.3.2. Estrutura Ecológica 

Rede Hidrográfica 

O troço da cidade que se estende entre a Foz do Rio Jamor e a Torre de Belém apresenta uma 

rede hidrográfica com três cursos de água com estuário no Tejo. Todos eles são “aquíferos 

porosos livres com relação hidráulica com a rede hidrográfica” por se definem pela reduzida 

quantidade de água, podendo apresentar em determinados locais, níveis aquíferos um pouco 

mais elevados. Entre os três cursos: Rio Jamor, Ribeira de Algés e a linha de água do Restelo, 

destaca-se o segundo que, por apresentar zonas de estrangulamento e uma drenagem 

insuficiente, origina cheias com repercussões em toda a vila do concelho de Oeiras. 

Estrutura Verde 

Na envolvente à zona de intervenção é possível destacar três áreas verdes de referência, 

diferenciadas pelos seus tipos de uso assim como pela quantidade de massa arbórea. Estes, 

no seu conjunto, formam parte de uma estrutura essencial no ornamento do território da cidade 

na qual se destacam duas áreas específicas de Equilíbrio Ambiental: o Parque Florestal de 

Monsanto e o Complexo Desportivo do Vale do Jamor enquanto espaços de actividades ao ar 

livre associados a atracções paisagísticas e de práticas desportivas, respectivamente. Já o 

Jardim de Belém, em oposição aos dois espaços já referidos, apresenta características 

completamente opostas aos mesmos, situando-se numa zona mais baixa da cidade, sem uma 

grande densidade de árvores e com um uso mais virado para a cultura e turismo. Nos restantes 

espaços associados a este troço da cidade, e apesar do seu carácter mais edificado, é possível 

verificar que existem ainda alguns pequenos espaços verdes integrados no traçado urbano tais 

como o Jardim de Algés. Noutro registo, e já nas áreas mais próximas da Cruz Quebrada e do 

Dafundo, existem igualmente zonas não construídas que acabaram por resultar em espaços 

arborizados, apesar de não serem vividos enquanto espaços verdes públicos. (Figura 23) 

Figura 22. Mapa Declives 
(do autor. 2016) 
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3.3.3. Riscos Naturais 

Risco Sísmico 

A área de intervenção é de risco sísmico elevado devido ao seu terreno heterogéneo, 

constituído por solos de aluvião e por zonas de aterro. Estes tipos de solo, maioritariamente 

presentes na frente ribeirinha e nos vales do Jamor e de Algés, apresentam características 

desfavoráveis à ocorrência de sismos. Os aterros apresentam uma baixa resistência e uma 

elevada deformabilidade enquanto os terrenos aluvionares apresentam uma fraca consolidação 

e compacidade. Desta forma, é de concluir que esta frente em estudo requer uma preocupação 

acrescida tendo em conta uma possível ocorrência sísmica. (Figura 24) 

Figura 23. Mapa da Estrutura Verde 
(do autor. 2016) 

Figura 24. Mapa Risco Sísmico 
(do autor. 2016) 
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Inundações 

As catástrofes directamente relacionadas com cheias já não são um tema recente da cidade de 

Lisboa, datando de 1967 um dos piores casos de inundações da capital que se alastrou pelos 

concelhos confinantes a ambas as margens do Rio Tejo. Neste caso específico o motivo maior 

foi uma enorme depressão meteorológica que resultou num cenário de fortes chuvas, mas 

estes episódios de cheias podem ser ainda provocados pelo período de preia-mar, resultante 

das marés. Com maior risco de inundações destacam-se zonas: ribeirinhas; com vales 

directamente associadas a linhas de água naturais tais como a Ribeira de Algés cujos limites 

costumam transbordar aquando das fortes chuvas de Inverno; com composições geológicas de 

baixa permeabilidade ou com fracas infraestruturas de drenagem e manutenção. Assim, a área 

de estudo e intervenção é classificada com um alto risco de inundações. (Figura 25) 

Efeito de Maré Directo 

Causado pela atracção gravitacional da Lua, as marés tem como consequência principal, a 

subida do nível médio das águas do mar que, no caso da frente ribeirinha de Lisboa se reflecte 

no aumento do caudal do Rio Tejo. Tal como se demonstra na Figura 26, há uma área da costa 

em estudo ainda bastante considerável que se apresenta vulnerável a este efeito. Tendo em 

conta a toponímia que deu o nome à zona do Dafundo, que advém da pouca profundidade do 

Rio Tejo naquela frente, é de salientar a importância que o efeito de maré directo tem nesta 

área devido ao volume de água médio que é adicionado em comparação ao reduzido volume 

de água existente durante a maré vazia. 

 

Figura 25. Mapa Riscos de Inundações 
(do autor. 2016) 
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3.3.4. Infraestruturas 

Estrutura Edificada 

Na zona acima da linha do comboio há uma grande densidade de edifícios, principalmente de 

habitação, destacando-seo Restelo com moradias unifamiliares e Algés, Cruz Quebrada e 

Dafundo com edifícios verticais. Contudo, é na linha de costa, junto da linha do comboio ou nos 

pontos mais altos que se localizam os edifícios históricos e militares como o Aquário Vasco da 

Gama, a Torre de Belém e Forte Oitocentista do Alto do Duque. (Figura 27) 

Figura 26. Mapa Efeito de Maré Directo 
(do autor. 2016) 

Figura 27. Mapa Estrutura Edificada 
(do autor. 2016) 
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Malha Urbana 

O traçado urbano resulta do modo de ocupação, da implantação dos edifícios, infraestruturas e 

vazios. Na área de intervenção é visível uma conjugação de diferentes desenhos resultantes 

destas dinâmicas e disposições da cidade, podendo-se distinguir 5 tipos de traçado: (Figura 28) 

 Na Cruz Quebrada/Dafundo, há um traçado irregular semelhante às linhas topográficas 

 Na zona Noroeste de Algés, o desenho ainda um pouco topográfico começa-se a 

transformar numa malha ortogonal, à medida que se aproxima do centro da vila e da 

Avenida dos Bombeiros Voluntários, ligada à rotunda situada por baixo da CRIL 

 Em Belém destacam-se dois tipos de malha regular com ruas paralelas e 

perpendiculares, apresentando um dos tipos de malha, linhas centrípetas 

 No centro de Algés, fica-se com a ideia de que há uma intenção de centralização do 

mesmo uma vez que o seu desenho é feito através de ruas radiais e de um conjunto de 

ruas principais que para lá convergem 

Mobilidade 

Durante o último século houve o desenvolvimento tanto das infraestruturas rodoviárias como 

dos meios de transporte que proporcionaram um maior número de opções em termos de 

mobilidade. Resultantes deste facto, e estando directamente relacionadas com a área de 

estudo, há a destacar não só a linha férrea associada à frente ribeirinha e que une a Vila de 

Cascais a Lisboa como as Avenidas Marginal e de Brasília e a Circular Regional Interior de 

Lisboa – CRIL, três importantes eixos viários no contexto dos atravessamentos e acessos à 

Figura 28. Mapa Malhas Urbana 
(do autor. 2016) 



P á g i n a  | 29 

capital. Estes distinguem-se da restante malha urbana devido ao seu fluxo de acesso e às suas 

características enquanto vias principais, sendo a CRIL classificada como uma estrada de 1º 

Nível integrante da rede rodoviária nacional e as Avenidas Marginal e de Brasília como de 2º 

Nível integrantes da rede rodoviária municipal. (Figura 29) 

Algés é uma das áreas confinantes à cidade de Lisboa que mais infraestruturas de acesso 

apresenta, destacando-se o seu centro desenhado em torno das dinâmicas dos transportes 

públicos. Para além da circulação automóvel, comboio, autocarros e eléctricos são os 

principais meios de circulação que para esta vila do concelho de Oeiras convergem, 

principalmente através das Avenidas das Descobertas/Dom Vasco da Gama, do Restelo e dos 

Bombeiros Voluntários de Algés e das Ruas de Pedrouços e Damião Góis. (Figura 30) 

Figura 29. Mapa Hierarquia de Vias 
(do autor. 2016) 

Figura 30. Mapa Vias Principais Transportes Públicos 
(do autor. 2016) 



P á g i n a  | 30 

Ruído 

Geralmente, uma zona com as características de Algés, fronteira com uma capital e com uma 

extensa frente ribeirinha deveria apresentar duas realidades diferente, no que toca ao ruído. 

Por um lado, um centro que se distinguisse pelos barulhos da cidade principalmente devido aos 

transportes e ao constante movimento diário das pessoas associado também a zonas 

residenciais mais calmas e silenciosas, por outro, uma parte costeira onde os ruídos 

ensurdecedores dariam lugar a sons mais ligados com a natureza e com o movimento do mar. 

Neste caso específico, este segundo ambiente acaba por ser praticamente inexistente devido 

às imponentes linhas do comboio e da Avenida Marginal que, por se tratarem de vias de 

tráfego, são consideradas as fontes que mais incómodo causam em termos de ruído. É 

também importante referir duas outras fontes de bastante ruído na zona de Pedrouços: a Doca 

Pesca, por onde passam e atracam uma grande quantidade de embarcações e a Doca seca 

onde os mesmos são parados e reparados, em terra. (Figura 31) 

3.3.5. Usos do Lugar 

Na área de intervenção existem duas realidades opostas no que toca às vivências, 

potencialidades e usos permanentes da cidade que se apresentam concentradas no centro de 

Algés, não se prolongando para a frente ribeirinha. Este centro, muito caracterizado pelo seu 

movimento e pelos vários meios transporte e mobilidade, concentra a maior parte dos espaços 

de interesse e que atraem não só locais, como as pessoas que por ali passam. Exemplos disto 

são o Mercado de Algés ou o Jardim que também acolhe feiras e eventos temporários, mas 

que mantem a sua identidade para além destes acontecimentos. (Figura 32) 

 

Figura 31. Mapa de Ruído 
(do autor. 2016) 
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Já na frente de mar, como já foi referido, o cenário é diferente: com poucos pontos apelativos, 

esta área é mais utilizada por quem vai correr ou passear para o Passeio Marítimo de Algés 

que se pode inclusivamente considerar como um vazio urbano, excepto aquando da realização 

do festival do Nos Alive; pelas poucas pessoas que frequentam as praias de Algés; ou por 

aqueles que, com um objectivo contemplativo, percorrem a linha de costa de onde são visíveis 

alguns marcos e ambientes da cidade como a Ponte 25 de Abril, a Torre de Belém ou até 

mesmo a Torre VTS e a Fundação Champalimaud, barcos e velas a percorrerem o Rio Tejo e, 

de três em três anos, as competições da Volvo Ocean Race que utiliza o espaço da Doca 

Pesca. (Figura 33) 

 

 

Figura 32. Mapa Usos Permanentes 
(do autor. 2016) 
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Figura 33. Mapa Usos Temporários 
(do autor. 2016) 
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3.4. Condicionantes Regulamentares  

Apesar da análise já realizada no Capítulo 3 que caracteriza a área de estudo, recorreu-se 

novamente aos diferentes planos urbanos para fazer uma análise mais específica sobre os 

artigos directamente relacionados com a frente ribeirinha. 

Plano Geral de Intervenção na Frente Ribeirinha de Lisboa  

O Plano Geral de Intervenção na Frente Ribeirinha de Lisboa definiu 5 pontos relacionados 

com intervenções urbanísticas e arquitectónicas como base para uma estratégia de 

intervenção geral para a linha de costa do Rio Tejo que passam pelos princípios de: 

 Identidade: criar de uma homogeneidade da leitura e imagem geral da frente ribeirinha; 

 Massa Crítica: requalificar, renovar e reabilitar os diferentes espaços, havendo a 

possibilidade das estruturas portuárias adquirirem novos usos, incentivando novas 

actividades culturais, desportivas, lúdicas, recreativas, comerciais e de restauração 

assim como o turismo e as actividades náuticas. Também há o objectivo de criar novos 

espaços verdes e pedonais assim como uma polivalência e multifuncionalidade dos 

diferentes espaços que também devem integrar zonas habitacionais. 

 Conectividade Física: reduzir o impacto da barreira rodo-ferroviárias que criam uma 

desconexão entre a cidade e o rio, através de alterações na linha férrea e na circulação 

automóvel, da criação de ciclovias, caminhos pedonais e do desenvolvimento das 

redes de transportes públicos 

 Conectividade Visual: desenvolver um sistema de vistas assente numa malha urbana 

 Escala Humana: desenhar uma frente ribeirinha de carácter público, retirando as 

actuais barreiras existentes ao longo da mesma, criando novos espaços com uma 

utilidade tanto diurna como nocturna, desenvolvendo novas estruturas verdes e 

equipamentos. 

Plano Director Municipal de Lisboa 

 Artigo 53.º que define os espaços ribeirinhos enquanto áreas sem uma utilização 

exclusivamente portuária, mas associados a actividades de recreio e lazer ao ar livre, 

com equipamentos culturais, de turismo, desporto, náuticos e marítimos assim como 

estabelecimentos de restauração, todos eles de usufruto e cariz público, mantendo um 

sistema de vistas sobre o rio assim como o acesso pedonal à sua margem. Nestes 

espaços é possível a construção de novos edifícios com os referidos usos, com um 

máximo de 2 pisos ou cuja fachada não tenha mais de 10 metros de altura e que não 

perturbem o enquadramento urbanístico e paisagístico. Também devem ser 

considerados espaços para a realização de feiras e eventos temporários. 
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 Artigo 57.º que estabelece que, nos espaços consolidados de uso ribeirinho que se 

distinguem pelas actividades e exploração portuária, pode haver práticas terciárias de 

cariz turístico, cultural desportivo, náutico, marítimo, de recreio e pesca. Em termos 

arquitectónicos recomenda-se a reutilização das pré-existências, autorizando-se a sua 

substituição quando os mesmos não tiverem qualquer relevância específica.  

 Artigo 66.º que destaca os espaços a consolidar de uso especial onde são também 

admitidos usos terciários iguais aos já descritos, adicionando actividades relacionadas 

com investigação, devendo todas elas tirar partido do posicionamento geográfico. 

Nestas áreas são ainda permitidos usos industriais, habitacionais e de logística, mas 

desde que associados às actividades náuticas. A altura máxima dos novos edifícios 

pode variar entre os 13 e os 17 metros, sendo permitidas fachadas com 3 ou 4 pisos, 

devendo o valor referente ao índice de edificabilidade ser de 1,2. 

Associada aos três artigos estão ainda as premissas de implantação dos edifícios a uma 

distância mínima compreendida entre os 20 e os 25 metros a contar da margem do leito do Rio 

Tejo e a proibição associada à alteração da qualidade da água do rio. Todos os artigos são 

também excepcionais a intervenções com uma importância extrema e cujo programa não seja 

compatível com os pontos definidos. 

Plano Director Municipal de Oeiras 

Integrada na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão Litoral, a área de intervenção 

situada no Município de Oeiras estende-se pela zona ribeirinha desde a Foz do Rio Jamor até 

à fronteira de Algés com Lisboa. Para esta estão delineados no PDM de Oeiras, objectivos que 

se debruçam sobre a sua qualificação e a implementação de actividades de turismo, desporto e 

lazer associadas às práticas náuticas. De referir, ainda, a intenção de integrar actividades 

comerciais e serviços assim como, sempre que possível, a articulação das intervenções com 

entidades públicas como a Administração do Porto de Lisboa, ligada às dinâmicas do Rio Tejo. 

Destacam-se ainda os: 

 Artigo 46.º: que classifica o Terrapleno de Algés como um espaço de usufruto público 

definido para actividades de lazer, náutica de recreio ou desportivas assim como 

actividades turísticas e adaptação do espaço para a recepção de eventos ou 

actividades pontuais 

 Artigo 63.º. que dá prioridade às soluções que se apresentem enquanto propostas 

sustentáveis e que tenham um contributo para o desenvolvimento da mobilidade 

considerada suave assim como para a qualificação das áreas verdes. 
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4.4. Quadro Síntese 

 

Categoria Subcategoria Pontos de Referência 

Evolução 
Histórica 

Morfologia 
Urbana 

Desenvolvimento crescente da relação população-rio 

Novos acessos, dinâmicas e vivências trazidas pelo 

Actividades 
Agricultura, pesca e actividade industrial 

Expedições Marítimas e Exposição Mundo Português 

Fisiografia 

Topografia e 
Declives 

Frente ribeirinha praticamente plana 

Rede 
Hidrográfica 

Ribeira de Algés e preocupação com cheias 

Estrutura Verde 
Variedade de áreas verdes com diferentes usos mais 
concentradas na zona acima da linha do comboio 

Risco Sísmico 
Frente ribeirinha com solos muito susceptíveis a ocorrências 
sísmicas 

Inundações 

Área com alto risco de inundações principalmente na zona 
ribeirinha, áreas próximas à Ribeira de Algés 

Falha nas estruturas de drenagem e manutenção 

Efeito de Maré 
Directo 

Volume de água médio adicionado é superior ao volume de 
água existente na maré vazia 

Estrutura 
Edificada 

Edifícios de habitação concentrados acima da linha do comboio 

Edifícios históricos e militares mais próximos da costa, da linha 
férrea ou nos pontos mais altos 

Malha Urbana Diferentes desenhos consoante as dinâmicas locais 

Mobilidade 

Infraestrutura rodoviária com vias de 1º e 2º nível 

Centro Algés caracterizado pelos transportes públicos 

Facilidade nos acessos rodoviários e dos transportes públicos 
não são transpostos para a frente ribeirinha 

Ruído 
Ruído principalmente associado à linha de comboio, Avenida 
Marginal e actividades da doca seca 

Usos do Lugar 

Usos permanentes concentrados no centro de Algés 

Frente ribeirinha associada a eventos temporários e com 
poucos pontos públicos apelativos 

Condicionantes 
Legais 

Plano Geral de 
Intervenção na 

Frente Ribeirinha 
de Lisboa 

Homogeneidade da imagem da frente ribeirinha 

Frente ribeirinha com espaços culturais, desportivos, lúdicos, 
recreativos, comerciais, turísticos e náuticos 

Redução do impacto da barreira rodo-ferroviária 

Novos espaços públicos de uso diurno e nocturno, novas 
estruturas verdes e equipamentos 

PDM Lisboa 17 m - limite altura novos edifícios actividades náuticas 

PDM Oeiras 

Terrapleno de Algés como espaço público com actividades de 
lazer, náutica e turísticas 

Possível adaptação do espaço a eventos pontuais 

Contributo à mobilidade e qualificação das áreas verdes 
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4. Descrição e Justificação de Soluções Projectuais 

O principal objectivo geral deste exercício foi a criação de novas ligações, novos espaços e 

usos para uma vasta área que se deveria tornar, toda ela, num enorme ponto de interesse que 

atraísse pessoas de todas as idades, estatutos sociais, habitantes locais e também visitantes. 

Associado a estes factores, o objectivo de projectar algo novo que conseguisse integrar 

eventos pontuais já característicos desta frente ribeirinha: o Nos Alive e a Volvo Ocean Race. 

Com este objectivo, prosseguiu-se para a criação de um projecto urbano associado a um 

programa diversificado para o esboço de uma proposta que se desenvolveu também à escala 

do edifício, com um enfoque maior na Doca Pesca. Propõe-se assim a abertura desta área ao 

público e a extensão de um parque urbano com origem na praia de Algés. Aproveitando a sua 

localização e as condições dadas pelo Rio Tejo, foram criadas novas dinâmicas viradas para a 

náutica, com o objectivo de dar uma nova vida a esta frente de mar. (Anexo 1) 

4.1. Desenvolvimento da Proposta 

4.1.1. O Parque 

O desenho de um novo parque faz parte das operações de reabilitação do Passeio Marítimo de 

Algés, espaço que se prevê vir a sofrer uma transformação inclusivamente no que diz respeito 

aos seus usos. Este parque acaba por ter um cariz crucial no desenvolvimento do projecto 

urbano, sendo ele a ligação entre os diferentes espaços e momentos da proposta. 

Devido à poluição causada pelos barcos, inerente à zona ribeirinha da intervenção, e ao facto 

de toda a costa desde Cascais já ser caracterizada pela sua enorme extensão de praias, foi 

Figura 34. Fotografia da Maquete Urbana da Intervenção 
(do autor. 2016) 
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pensada, para a zona da praia de Algés, onde se inicia o parque, uma área de restauração e 

lazer associada ao desenho de duas piscinas com água bombada e filtrada do mar. O desenho 

das mesmas surge do desafio colocado para o redesenho da linha de costa. Nesta proposta 

predominaram as linhas rectas que no seu conjunto formaram rasgos de planos de água sobre 

a terra e ocupações da mesma sobre o rio. 

Separada das piscinas por um novo acesso à praia de Algés, em rampa, surge uma área de 

estada e contemplação do rio e um espelho de água associado a uma plataforma em deck, 

projectando-se ambos sobre a praia. Este rasgo na terra é desenhado em oposição ao novo 

miradouro que foi criado através da recuperação de terreno ao mar. 

Em termos programáticos, na área do Passeio Marítimo de Algés, que hoje em dia é utilizado 

para a realização do Nos Alive, desenvolveram-se dois equipamentos culturais que podem ser 

adaptados enquanto palcos: um anfiteatro e um auditório. O programa proposto integra ainda 

uma biblioteca, um parque infantil, o miradouro e um parque desportivo.  

Nesta área, o principal objectivo foi a criação de um espaço pensado para as pessoas, com 

caminhos pedonais largos, uma ciclovia e zonas verdes com grandes áreas de sombra. Para 

potencializar e dar um uso permanente a esta área foram ainda criadas duas zonas de 

habitação: uma mais perto da cidade e da Avenida Marginal e, por isso, formalizada na vertical, 

em forma de torres, e outra mais próxima do rio, tomando uma forma mais horizontal. 

4.1.2. Doca Pesca 

Separado do parque urbano por uma rua de acesso ligada à rotunda da CRIL, o terreno que 

hoje é delimitado e exclusivo à Administração do Porto de Lisboa apresenta-se, neste projecto, 

enquanto zona de implantação da proposta final ao exercício.  

Urbanisticamente, e apesar desta linha viária, deu-se prioridade à expansão do parque urbano 

para dentro dos limites do actual terreno da Doca Pesca. A intenção foi, não só oferecer um 

novo ambiente a esta zona, criando uma harmonia e coabitação do espaço por pessoas e 

barcos, como de criar novas linhas e direcções. Estas acabaram por se tornar um importante 

elo entre duas realidades diferente, ligando a organicidade das zonas verdes à rigidez e aos 

princípios mais austeros de uma zona portuária. 

Com o objectivo de potencializar a frente ribeirinha, a ideia para esta renovação urbana foi a de 

criar uma área que englobasse uma vasta gama de usos com um conteúdo programático muito 

abrangente, que atraísse diferentes tipos de pessoas e que potencializasse a utilização deste 

espaço tanto de dia como de noite. Deste princípio de ter uma ampla variedade de serviços e 

funções resultou o desenho de uma nova Doca Pesca, aberta e direccionada para o público.  

Foi desenvolvido, para além do centro náutico - o ponto fulcral do projecto - e do 

prolongamento do parque urbano: 
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 Zona de escritórios 

 Praça Comercial rebaixada na mesma zona que os edifícios de escritórios 

 Duas zonas com bares e restaurantes 

 Duas marinas 

 Uma alameda que encerra em si um restaurante panorâmico 

 Espaços multiusos 

 Espaços contemplativos sobre o Rio Tejo protagonizados por percursos que se 

aproximam e afastam da margem, praças elevadas e elementos projectados sobre o 

mar. 

4.1.3 Mobilidade 

Acessos Rodoviários 

Uma das alterações realizadas no sistema de circulação rodoviário foi a criação de duas 

passagens subterrâneas na Avenida Marginal: uma junto à estação ferroviária da Cruz 

Quebrada e outra perto da Fundação Champalimaud. Esta intervenção desvia o trânsito da 

EN6 para a zona abaixo da linha do comboio que vem por si só dinamizar a frente ribeirinha, 

facilitando o acesso à mesma. Com isto, este troço da antiga Avenida Marginal deu lugar a um 

corredor verde, com uso exclusivo a transportes, havendo assim uma dissolução da densidade 

do centro de Algés. Consumada esta alteração na circulação automóvel, o acesso ao este 

centro passou a ser feito por ruas paralelas à actual Avenida da Marginal, pelo Dafundo ou por 

Belém, dependendo do sentido para Lisboa ou Cascais, respectivamente. 

Figura 35. Planta de Usos da Intervenção 
(do autor. 2016) 
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Acessos Pedonais 

Tendo sido mantida a barreira criada pelo comboio pela Avenida Marginal, surgiu a 

necessidade de criar novos pontos de passagem que atenuassem esta desconexão entre a 

cidade e a zona ribeirinha e que acabaram por ser materializadas sobre a forma de pontes e de 

uma praça rebaixada.  

As pontes pedonais de atravessamento foram implantadas ao longo do boulevard que resultou 

do antigo troço da Avenida Marginal, desviado para a frente ribeirinha. A única exigência para 

estas estruturas era o seu desalinhamento com as fachadas dos edifícios, tendo sido, por isso, 

colocadas em pontos de maior desafogo e sem relação visual para o interior das habitações. 

Para o centro de Algés foi então desenhada uma praça rebaixada que, para além de conformar 

um espaço completamente pensado para as pessoas, se destacou exactamente por ser 

também um novo ponto de permeabilidade. Este espaço surge como um ponto final da Avenida 

Dom Vasco da Gama, tendo sido pensado, num contexto de requalificação urbana, para 

acomodar espaços comerciais permanentes ou temporários e de serviços assim como o 

acesso à estação de Algés. O seu desenho é caracterizado por linhas perimetrais que, para 

além de servirem de acesso, criam espaços de estada. Em confrontação com a necessidade 

de encontrar uma forma de drenagem da água da Ribeira de Algés que poderia ficar 

acumulada, admitiu-se a inclusão de um sistema de retenção e escoamento de água abaixo da 

praça que, em alguns momentos, se revelava em forma de repuxos e pequenas aberturas no 

pavimento, funcionando como elemento lúdico.  

Após se transpor as linhas rodoviária e férrea, a saída da praça encontra-se tripartida o que 

acaba por direccionar seu utilizador para momentos diferentes da proposta: uma delas dá 

acesso à rotunda da CRIL, tendo que se passar por um pequeno conjunto de árvores que 

criam uma barreira visual com a rede viária; outra apresenta uma direcção muito forte, criando 

uma vista frontal para o rio; a última dá acesso à zona mais recuada da intervenção, paralela à 

Avenida Margina, caracterizada por um conjunto arbóreo e pelos edifícios de escritórios. 

Novos Percursos 

Para além da nova articulação rodoviária, da introdução de uma ciclovia e dos diversos 

caminhos que se articulam com o desenho do parque urbano foram igualmente pensados 

novos percursos pedestres. Três deles direccionam o público centripetamente para uma nova 

frente de mar onde se encontra implantado o centro náutico, partindo cada um deles do: 

 Núcleo de bares mais próxima do Passeio Marítimo de Algés 

 Parque urbano 

 Percurso principal do parque, por onde passa a ciclovia 
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O quarto percurso liga a praça rebaixada do centro de Algés a um miradouro em rampa que se 

eleva sobre o rio. 

Tendo em conta a possibilidade de haver barcos parados em terra, estes caminhos podem 

também ser utilizados para se proceder à arrumação dos mesmos, havendo assim uma partilha 

de espaços entre pessoas, barcos e árvores, uma vez que parte destes lugares são integrados 

nas linhas de extensão do parque urbano.  

 

Figura 36. Planta Novos Percursos 
(do autor. 2016)  

Figura 37. Maquete Intervenção – Percurso Praça rebaixada Algés 
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4.1.3. Centro Náutico 

O novo Centro Náutico de Pedrouços é composto por 4 edifícios destacando-se um principal 

que, sendo interligado subterraneamente (Anexo 3), surge 5 vezes à superfície formalizado em 

diferentes volumes. A este conjunto dão-se diferentes usos, havendo: Centro de Vela, Centro 

de Saúde e Bem-Estar, Centro de Estágios, um Museu Náutico e dos Descobrimentos e um 

Hotel. (Figuras 38 e 39) 

Acrescidos a estes, mas com implantação nos antigos edifícios da Doca Pesca, ficaram 

estabelecidos o Centro de Canoagem e um Centro de Remo. Foi também pensado um Edifício 

Geral de Administração comum a todo o Centro Náutico. 

Sendo os barcos, um dos elementos mais importantes desta proposta, tornou-se também 

essencial o desenvolvimento de duas marinas que destacasse a proposta das restantes obras 

nacionais com programas similares. Criaram-se duas estruturas com um total de 332 

amarrações em água, para que pudessem ser acolhidos não só os barcos locais como 

estrangeiros, de apoio às competições nacionais e internacionais que o local pode acolher ou 

de clientes do Hotel. Os percursos e arrumos das embarcações também foram tidos em 

consideração, podendo as mais pequenas ser directamente colocadas no interior do hangar do 

Figura 38. Planta Centro Náutico | Hotel, Museu, Centro Estágios, Centro Saúde e Bem-Estar e Centro 
Vela 

(do autor. 2016) 

Figura 39. Corte Centro Náutico 



P á g i n a  | 42 

Centro de Vela e as outras, retiradas no mar através das duas rampas existentes. Para o 

estacionamento em terra foram então criados 42 lugares atrás dos actuais edifícios da Doca 

Pesca e ainda outros 63, entre o Centro Náutico e o parque urbano, tendo sido também 

pensado um estacionamento especial dedicado exclusivamente à Volvo Ocean Race. 

Regressando de novo ao conjunto principal, e tendo de novo em consideração o princípio das 

linhas limpas, rectas e formais características da margem desenhada no parque urbano, foi 

criado um novo jogo de cheios-vazios para a implantação do Centro Náutico, através de 

saliências, rompimentos do terreno e da massa de água. Este novo recorte da margem veio 

criar, em conjunto com a implantação dos edifícios e entrelaçando-os, novos caminhos 

pedestres de contemplação tanto do rio como do parque, formando-se assim também, novos 

sistemas de vistas. Para além deste movimento horizontal, uma ligação feita entre os diferentes 

volumes através da praça elevada e um espaço rebaixado entre os Centros de Vela, de Saúde 

e Bem-Estar e de Estágios, vieram formar uma dinâmica estabelecida na vertical assim como 

um sistema de cotas. Para enfatizar esta força, a rampa de acesso ao hangar, o miradouro 

elevado gerado através da linha que vem da praça rebaixada de Algés e ainda uma das 

rampas de acesso dos barcos a terra, criam também uma zigue-zague vertical sobre a água. 

Centro de Vela 

Caracterizado pela sua horizontalidade à qual se opõe uma materialidade vertical, o Centro de 

Vela é implantado e projectado segundo uma direcção muito forte que se encerra no rio. 

Pensado principalmente para servir as embarcações mais pequenas que cruzam o Tejo, este 

edifício prolonga-se para dentro de água através de uma rampa para barcos pela qual se tem 

acesso directo ao hangar. O seu pé direito mínimo de 8 metros permite que os artefactos para 

os quais foi desenhado permaneçam no seu interior sem terem que ser desmontados, o que 

facilita a sua arrumação e novo uso. (Figura 40) 

Do lado oposto a esta porta sobre o rio cria-se um conteúdo programático divido em vários 

pisos, debruçado sobre as necessidades funcionais do edifício associados a uma componente 

educativa, administrativa e de convívio. Situados no piso térreo estão as áreas mais ligadas à 

prática desportiva, nomeadamente as zonas de balneários, equipamentos, sala de ferramentas 

e de arrumos tendo sido os espaços organizados em função de um percurso recto delineado 

para o atleta. Nos restantes pisos do mezanino que se projecta sobre o hangar, são dispostas 

Figura 40. Corte Longitudinal – Centro de Vela 
(do autor. 2016) 
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várias salas de formação, de arrumos, zonas de estar e de contemplação tanto dos trabalhos 

como dos barcos presentes no interior do edifício; gabinetes administrativos, salas anti-doping 

e uma zona de estar e de restauração que se prolonga para o exterior, com vista para o parque 

urbano. (Anexos 12 a 19) 

Ao nível da cobertura e devido à estrutura treliçada do edifício há ainda uma zona de 

esplanada e uma bancada que oferece aos seus utilizadores, uma vista plena sobre a marina, 

os barcos, o rio e a cidade. Associada e tendo em conta as necessidades de segurança, foi 

ainda desenhada uma escada contra incêndio. 

 
Centro de Saúde e Bem-Estar 

Volumetricamente, o edifício do Centro de Saúde e Bem-Estar representa uma dicotomia, 

apresentando uma aparência leve e dinâmica projectada sobre o rio e a praça elevada, mas 

com linhas austeras e brutas, com aberturas muito controladas para o exterior. (Figura 41) 

 

No interior do edifício destaca-se um corpo vertical de acessos que se prolonga para todos os 

pisos e à volta do qual se desenvolvem também áreas de passagem, recepção e encontro. De 

grande importância é de referir que é a partir deste espaço medial que é feita a separação das 

circulações, distintas entre funcionários e utentes. Já na restante distribuição do espaço, 

destaca-se uma vertente mais dinâmica e conceptualmente relacionada com o exterior, 

materializada através das lajes dispostas em meios pisos e em mezaninos. (Anexos 6 a 10) 

Lendo o edifício na sua verticalidade e tendo em conta a utilização dos espaços interiores, 

conclui-se que à medida que se vai subindo, os pisos vão ficando mais privados: no piso -1 é 

desenhado um espaço de co-working e um restaurante que se estende para o piso 0 servindo 

de bar a quem passa pela linha que delimita a margem do rio; no piso 1, cujo acesso é feito 

pela praça elevada, começa-se a desenvolver o programa específico do edifício, com espaços 

de saúde, nutrição e fisioterapia destinados não só aos atletas, mas também ao público em 

geral; no piso 2, o ginásio restrito a atletas e instrutores; no piso 3, a zona administrativa afecta 

apenas a trabalhadores e um pátio com entradas zenitais que, para além de permitir a entrada 

de luz para os gabinetes, funciona como protecção solar. 

Figura 41. Corte Longitudinal – Centro de Saúde e Bem-Estar 
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As Praças 

As praças da proposta final definiram-se como elementos preponderantes na articulação e 

ligação dos volumes do Centro Náutico assim como na definição do interior dos edifícios e na 

constituição de novos espaços, vivências, percursos e ambientes. Com uma forma que 

relaciona linhas rectas com curvas, a praça elevada cria diversos momentos com diferentes 

relações de proximidade e afastamento com a margem do rio, aberturas que originam áreas de 

luz e sombra, afastamentos, proximidades e dinâmicas visuais não só com os diferentes 

volumes, mas também com a praça rebaixada (Anexo 5). Esta, por sua vez, encontra-se a uma 

cota inferior à térrea, formando percursos na sua periferia ou podendo ser atravessada através 

de dois conjunto de escadas: um deles, formalizado em forma de escadaria que permite a sua 

utilização como um anfiteatro, liga a zona mais próxima do parque urbano ao centro da praça; 

o outro permite o regresso ao nível térreo, mas já numa linha bem mais próxima da margem do 

rio (Anexo 4). A esta praça estão directamente associadas uma área de co-working e um 

restaurante, sendo também estes, os elementos de ligação subterrâneo, entre os Centros de 

Vela e de Saúde e Bem-Estar. (Anexo 2)  

Figura 43. Corte Longitudinal Praças Elevada e Rebaixada 

Figura 42. Conjunto do Centro de Vela e do Centro de Saúde e Bem-Estar 
(do autor. 2016) 



P á g i n a  | 45 

 
 

Figura 44. Render Interior do Centro de Vela 

 
Figura 45. Render Volumétrico Exterior da Proposta de Intervenção 
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4.4. Soluções Construtivas  

Em sintonia com a execução da proposta foram pensadas e discutidas soluções construtivas 

consoante as necessidades e o desenho de cada volume. 

Centro de Vela  

A cobertura tem como base uma laje mista, utilizando esta por definição, “chapas metálicas 

perfiladas como cofragem perdida, capazes de suportar o peso do betão fresco, as armaduras 

e sobrecargas de construção na fase construtiva. Posteriormente, as mesmas chapas 

combinam-se estruturalmente com o betão, constituindo uma parte, ou mesmo a totalidade da 

armadura de tracção.” Feliz (s.d.). Fixas a estas com parafusos auto-perfurantes, encontram-se 

vários perfis metálicos IPE 400 aos quais estão posteriormente ligadas as treliças que formam 

a base da estrutura do edifício. Desta forma, e tendo a planta do edifício como referência, foi 

feita uma malha de treliças atravessada por madres, ambas metálicas. No final, e para delimitar 

o volume do edifício, esta estrutura era novamente aparafusada a pilares metálicos IPE 400 ao 

longo da fachada. Como travamento considerou-se também a colocação de uma viga de 

coroamento coincidente com a cota da praça elevada que liga os centro de vela, de saúde e 

bem-estar e de estágios. (Anexo 20). 

Centro de Saúde e Bem-Estar 

À semelhança do Centro de Vela, o Centro de Saúde e Bem-Estar tem também uma base 

estrutural em treliças metálica, mas apenas nas partes em consola. As forças resultantes deste 

alicerce vão descarregar em quatro elementos estruturantes centrais feitos em betão armado. 

Estes servem de suporte basilar ao edifício, desenvolvendo-se em toda a extensão vertical do 

mesmo. 

Centro de Estágios 

Constituído por um volume delimitado por planos horizontais e por uma cobertura projectada, 

tornou-se essencial a definição de uma estrutura que auxiliasse a construção do conceito 

volumétrico do edifício. Desta forma desenhou-se um conjunto de pilares espaçados 7,5 metros 

entre si que apoia a cobertura e a varanda do centro de estágios e que se prolongam também 

pela garagem subterrânea, dando origem à malha da mesma.  
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5. Conclusão 

O presente projecto académico desenvolveu um vasto leque de hipóteses de intervenções para 

a área de estudo em causa. Tendo tido em conta alguns limites económicos que afastaram 

algumas ideias iniciais como o rebaixamento da linha do comboio e ainda critérios 

regulamentares, foi possível integrar uma proposta urbana mais consolidada que cumprisse os 

objectivos principais do exercício. Estes passavam pela criação de novas formas de 

atravessamento das linhas rodoferroviárias assim como de novos pontos de interesse na frente 

ribeirinha de forma a dinamizá-la e dando-lhe novos usos. 

Assim, através de um extenso programa com uma variedade de actividades a ele associadas, 

foram projectados diversos edifícios e espaços cuja execução daria uma nova vida a esta linha 

costeira. Associado a estes, o elemento principal da proposta, um Centro Náutico com uma 

panóplia de serviços anexados, a maior parte dos mesmos, pensados não só para servir os 

atletas e treinadores ou restantes funcionários, mas também a população local e o público em 

geral. 

Enquanto projecto urbano e arquitectónico, a proposta final cria edifícios em sintonia com 

espaços públicos que, apesar de integrarem ambientes e funcionalidades diferentes, se 

integram e acabam por se ler como um todo. De certa forma, pensado e projectado numa 

primeira instância, para acolher a Volvo Ocean Race, que irá ter Lisboa como a sua próxima 

cidade-sede, a intervenção não só possibilita o acolhimento do evento, mas assegura também 

a continuação das vivências e dos espaços, incluindo a sua utilização, após o abandono da 

regata, da capital lusa. 
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