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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

A área de estudo, balizada pela Torre de Belém e pela foz do rio Jamor, corresponde a um troço 

importante da frente ribeirinha do Tejo, na transição entre os concelhos de Lisboa e de Oeiras. 

Carece, porém, de uma intervenção que a dote das caraterísticas que a tornem um lugar integrado 

na cidade. O programa para esta área propõe-se responder às solicitações urbanísticas e funcionais 

dos municípios referidos e às necessidades de eventos desportivos e culturais que trazem 

dinamismo a este local. 

 

Soluções projetuais estruturantes incluíram a redefinição do nó de Algés através de uma rotunda 

elevada que serve de rótula entre a CRIL, a Avenida de Brasília e a Avenida Marginal. Esta última 

passa a desenvolver-se a sul da linha ferroviária na zona do Dafundo. Para a área da sua atual 

localização propõe-se uma promenade qualificada com arborização e ciclovia.  

A “renaturalização” da ribeira de Algés é outra das intenções da proposta. Esta voltará a funcionar 

integrada no sistema de drenagem natural, sendo simultaneamente um elemento marcante no 

parque urbano que é a intervenção mais abrangente em toda a frente ribeirinha. 

 

Numa fase posterior efetuou-se uma aproximação a uma área mais pequena da área de estudo que 

corresponde ao conjunto habitacional. Os 5 edifícios propostos pousam sobre a linha de margem de 

uma nova baía, estabelecendo tensão com o elemento de água. Esta baía serve de zona abrigada 

para marinas/embarcadouros privados que possuem acesso direto para as habitações. As praças 

entre os edifícios comunicam com o parque urbano envolvente. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

The study area, bounded by the Belém Tower and Jamor river, corresponds to an important fraction 

of the Tagus riverfront, in the transition between the municipalities of Lisbon and Oeiras, hence the 

necessity for an intervention that provides the characteristics that make it an integrated place in the 

city. The program for this area contemplates solutions for the urban and functional demands of the 

mentioned municipalities, as well as the needs of sporadic events that bring dynamism to this place. 

 

Relevant project proposals include the redefinition of the Algés node through an elevated roundabout 

that serves as the connector between CRIL, Brasília avenue and Marginal avenue, the latter being 

relocated to south of the railway line in the Dafundo area. For the area where this avenue presently 

lies is proposed a qualified promenade with afforestation and a bicycle lane. The naturalization of the 

Algés river is another intention of the proposal. This waterline will once again integrate the natural 

drainage network of the area, being at the same time a remarkable element in the urban park which 

is the most important intervention on the riverside front. 

 

On a later stage, an approximation was made to a smaller area that corresponds to the housing 

complex. The 5 buildings proposed stand on the margin line of a new bay that serves as a sheltered 

area for private marinas that have direct access to the dwellings. The housing complex communicates 

with the surrounding urban park by means of the plazas between buildings.  
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0. INTRODUÇÃO 

0.1 ENQUADRAMENTO E INSERÇÃO NO PLANO DE ESTUDOS 

 

O presente relatório visa rever, refletir, analisar e discutir os pressupostos teóricos que serviram de 

base para o desenvolvimento do trabalho realizado no âmbito do Projeto Final em Arquitetura 1 e 2 

do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. Este último ano, sendo o 

culminar de um ciclo de estudos, apresenta uma abordagem mais alargada das matérias da 

arquitetura ao ser proposta uma reflexão a várias escalas, desde a da cidade até à do pormenor 

construtivo. Por conseguinte, foi desenvolvida numa primeira fase, durante o primeiro semestre, um 

projeto de desenho urbano, englobando a área de estudo na íntegra. A segunda fase do projeto, 

desenvolvida no segundo semestre, consistiu no aprofundamento do trabalho iniciado no semestre 

anterior. É efetuada uma aproximação a uma área mais pequena da área de estudo de modo a 

elaborar um projeto de arquitetura e posterior projeto de execução. 

 

0.2 OBJETO E OBJETIVOS 

 

A área de estudo, balizada pela Torre de Belém e pela foz do rio Jamor, corresponde a um troço 

importante da frente ribeirinha do Tejo, na transição entre os concelhos de Lisboa e de Oeiras. Esta 

área engloba os núcleos habitacionais de Pedrouços, Algés e Dafundo. Carece, porém, de uma 

intervenção que a dote das caraterísticas que a tornem um lugar integrado na cidade. 

O programa para esta área propõe-se responder a solicitações urbanísticas e funcionais ora de 

entidades como a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a Câmara Municipal de Oeiras (CMO) e a 

Administração do Porto de Lisboa (APL) ora de eventos culturais e desportivos como o NOS Alive 

ou a regata trianual da Volvo Ocean Race, que trazem dinamismo e visibilidade a este local de forma 

cíclica. Fomos desafiados, igualmente, a criar espaços de apoio às novas valências urbanas tais 

como um novo interface de transportes, habitação, hotelaria, espaços desportivos, entre outros. O 

objetivo, então, é poder oferecer urbanidade a este território de forma permanente. A requalificação 

e consolidação dos espaços ambíguos ou expectantes dos núcleos habitacionais existentes, e o 

estabelecimento de ligações com a nova frente ribeirinha, surgem como necessidades primeiras para 

a regeneração urbana destas zonas.  

 

0.3 MOTIVAÇÃO 

 

Ao longo do último século, a frente ribeirinha da cidade de Lisboa tem vindo a ser alvo de diversas 

transformações, através de sucessivas conquistas ao rio, na forma de aterros, com o consequente 

redesenho da linha de margem que outrora acompanhava o embasamento das colinas, recortada 

pelas diversas linhas de água. Esta nova frente, praticamente reta e apenas dentada pelas 
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sucessivas docas, desde logo serviu para instalar as infraestruturas portuárias, industriais e 

logísticas necessárias para o desenvolvimento da cidade em constante evolução. Fora deste perfil 

industrial, foi atribuída à zona de Belém um valor mais simbólico e monumental, dotando-a de 

espaços qualificados que vieram albergar a Exposição do Mundo Português de 1940. Décadas 

volvidas, muitas destas instalações tornaram-se obsoletas, sendo demolidas ou abandonadas, 

dando origem a espaços expectantes sem valor urbano. No entanto, já no século XXI, preocupações 

relativas à regeneração e requalificação destas áreas têm vindo a ganhar protagonismo, tendo sido 

feito esforços no sentido de voltar a ter uma cidade voltada para o Tejo, devolvendo às pessoas o 

usufruto do rio. Casos paradigmáticos incluem a zona da Ribeira das Naus e as mais recentes 

intervenções em curso no Campo das Cebolas, Santa Apolónia e Braço de Prata. 

Apesar dos objetivos primeiros estarem voltados para a manutenção e valorização dos grandes 

eventos culturais e desportivos, foi constatada uma realidade no decurso do projeto: ninguém vive a 

sul da linha do comboio. Começaram a surgir várias questões – porque é que ninguém vive na frente 

ribeirinha? Porque é que as pessoas não podem usufruir de um contacto permanente com o rio? 

Porque é que não tentamos trazer e fixar população neste território que à noite perde vida? Para 

tentar responder a estas dúvidas, as preocupações do projeto viraram-se para o tema da habitação. 

A habitação como outra forma de sobrevivência deste território como espaço integrado na cidade. A 

habitação como tema nobre da arquitetura e como elemento fundamental e compositivo das urbes.  

 

0.4 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 

O presente relatório organiza-se em 3 partes:  

Na primeira parte, num capítulo denominado de Estado de Arte, são apresentados conceitos urbanos 

e arquitetónicos orientadores do processo de trabalho. São, também, abordados alguns casos de 

estudo que serviram de referência e de base para uma melhor compressão de programas e territórios 

semelhantes ao da área de estudo.  

Na segunda parte, é feita uma caraterização geral da área de intervenção nos mais diversos 

domínios, desde a estrutura viária até à estrutura verde, passando pelas questões hidrográficas, 

sociais e urbanas. São evidenciadas as debilidades e problemáticas que esta área apresenta, 

servindo estas de pistas que vão informando o projeto e as diferentes oportunidades de intervenção. 

Finalmente, na terceira parte, dividida em três capítulos, procede-se à descrição e justificação das 

várias opções de projeto, relacionando a informação estudada, os conceitos teóricos e a sua 

aplicação na formalização das soluções - primeiramente, em relação ao projeto urbano: as 

estratégias de implantação e organização dos programas propostos; em segundo lugar, em relação 

ao projeto de arquitetura. Este foi desenvolvido para o conjunto habitacional proposto nas suas 

diferentes escalas, desde a sua inserção na área de intervenção até à pormenorização construtiva. 

Por último, procede-se à descrição e justificação da proposta arquitetónica para um equipamento 

nas imediações do conjunto habitacional.
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1. ESTADO DA ARTE 

1.1 CONCEITOS URBANOS E ARQUITETÓNICOS 

 

FRENTE RIBEIRINHA: 

– “uma faixa de largura variável (dependendo, por exemplo, da morfologia urbana) integrada num conjunto 

urbano que contacta fisicamente com o rio/estuário” (Fernandes & Sousa, 2016); 

– “(…) não se restringe à faixa marginal sob jurisdição portuária mas sim ao território assinalado no PDM que 

vai da margem à crista da primeira linha de colinas que forma o anfiteatro aberto ao Tejo” (Câmara Municipal 

de Lisboa, 2008). 

 

REQUALIFICAÇÃO URBANA: 

– “recuperar o sentido da ubicação residencial das populações, através de múltiplas ações e medidas, que vão 

da infraestrutura à valorização da imagem interna e externa (…). A estratégia deve levar a ações que permitam 

descobrir e qualificar a alma dos lugares, pela nossa memória, pela vivência, pelo património (…)” (CEDRU, 

1990); 

– “abrange as alterações, desenvolvidas de forma integrada, das caraterísticas de uma área urbana que está 

em transição devido a um processo de declínio. Inclui aspectos de caráter económico, social, ambiental e físico” 

(Moreira, 2007). 

 

REABILITAÇÃO URBANA: 

– “processo de transformação do espaço urbano, compreendendo a execução de obras de conservação, 

recuperação e readaptação de edifícios e de espaços urbanos, com o objetivo de melhorar as suas condições 

de uso e habitabilidade, conservando, porém, o seu caráter fundamental” (DGOTDU cit. In Moreira, 2007). 

 

“RENATURALIZAÇÃO”: 

– “A renaturalização pode ser entendida como qualquer medida de reversão dos impactos da urbanização 

tradicional. Assim, diminuir a impermeabilização e aumentar a rugosidade das áreas urbanas 

impermeabilizadas, inclusive, das áreas urbanas consolidadas seguem o princípio da 

renaturalização.” (Carvalho & Braga, 2010); 

– “descanalização de um rio e o retorno de seus traçados” (Brenner, 2016). 

 

VAZIO URBANO: 

– “são espaços não construídos, caraterizados como remanescentes urbanos, áreas ociosas. Estes “espaços 

vazios” existem devido à ausência de ocupação funcional, de interesses sociais e transformações de usos 

urbanos” (Novas Teorias, 2009). 

 

ESPAÇO EXPECTANTE: 

– “são espaços que ficaram parados no tempo. Por estarem localizados em zonas consolidadas da cidade, são 

espaços que nem sempre estiveram vagos, têm alguma história, uma identidade que lhes pertence, mas que 

devido a mudanças de funções, de proprietário, de incapacidade de resposta à função que tinham, tornaram-
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se espaços abandonados, obsoletos. Viram as suas funções sair, mas nada veio em substituição” (Santos, 

2011). 

 

ESPAÇO PÚBLICO: 

– “é o espaço por excelência da/na cidade. É o espaço da cidade. Conhecemos a cidade através do espaço 

público. Nele aprendemos a caminhar e a ver a cidade.” (Narciso, 2008); 

– “é dado o nome de espaço público a todo aquele que é de uso comum e de posse coletiva (jardins, parques 

urbanos, praças, alamedas, etc) e é nele que são desenvolvidas atividades de carácter social. Este desempenha 

um papel fundamental pois é o elemento articulador da cidade, representando os vazios da mesma. É também 

a partir deste que os habitantes formam a imagem da cidade, visto que têm a oportunidade de observá-la e 

compreende-la“ (Lynch, 1960). 

 

PARQUE URBANO: 

– “são espaços públicos com dimensões significativas e predominância de elementos naturais, principalmente 

cobertura vegetal, destinado à recreação” (Kliass, 1993); 

– “todo espaço de uso público destinado à recreação de massa, qualquer que seja o seu tipo, capaz de 

incorporar intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente, isto é, não é diretamente 

influenciada em sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu entorno” (Macedo & Sakata, 2003). 

 

PRAÇA: 

– “lugar largo e espaçoso, ordinariamente rodeado de edifícios” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa); 

– “são espaços de encontro e lazer dos transeuntes, são locais de escape dentro do contexto urbano, onde 

proporcionar o bem-estar dos indivíduos é o principal objetivo” (Lynch, 1999). 

 

INTERFACE: 

– “carateriza-se pela ação e localização. Pela ação enquanto transferência de passageiros entre diferentes 

modos de transporte ou entre veículos do mesmo modo, numa mesma viagem, o que normalmente chamam 

transbordo. Pela localização enquanto espaço físico onde se realizada a transferência de passageiros.” 

(Stanislau, 2011). 

 

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, 2014). 

 

1.2 CASOS DE ESTUDO 

 

Os casos de estudo selecionados tiveram em conta territórios e programas semelhantes ao da área 

de estudo e serviram de base de referência para as soluções de projeto propostas. 
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A escolha dos casos de estudo do Parque das Nações e do Hudson River Park deveu-se à 

localização dos mesmos na frente ribeirinha das cidades onde se situam e pela sua natureza antes 

da operação urbanística que lhes deu origem - áreas industriais/portuárias, degradas e obsoletas, 

que não se constituíam como lugares habitáveis. A necessidade de preparar um espaço adequado 

à realização de um evento de larga escala no caso do Parque das Nações assemelha-se à vontade 

de ter espaços qualificados para acolher a Volvo Ocean Race e outros eventos tais como o festival 

NOS Alive. O projeto do Parque da Paz é um caso paradigmático em matéria de parques urbanos 

em Portugal e serve de inspiração para o parque urbano que se pretende criar na área de estudo. 

Tendo em conta o contato com o rio e as questões da sustentabilidade ambiental foram selecionados 

os casos da Ribeira das Jardas e de Cheonggyecheon que introduzem a “renaturalização” de linhas 

de águas e o seu impacto na criação de novas centralidades e vivências. Este último resolve ainda 

questões relativas ao desenho da rede viária que também estão em presença na área de estudo. Os 

conflitos que se geram decorrentes da confluência de diversos fluxos de mobilidade são ilustrados 

no caso de estudo da ponte pedonal de Lujiazui.  

 

a) PARQUE DAS NAÇÕES, LISBOA 

 

O Parque das Nações é um bairro situado na zona oriental da cidade de Lisboa. É considerado uma 

das zonas mais modernas e seguras da capital, atraindo, por isso, as sede e representações de 

diversas empresas nacionais e internacionais. 

O Parque das Nações, como é hoje conhecido, resultou de uma operação urbanística que precedeu 

a Exposição Universal de 1998 – um dos maiores eventos que Portugal já recebeu, com o propósito 

de comemorar os 500 anos dos Descobrimentos Portugueses. Antes deste evento, abundavam 

nesta zona campos de contentores, matadouros e indústrias poluentes, o que contribuía para uma 

crescente degradação no local. A antiga Doca dos Olivais, também denominado por Aeroporto de 

Cabo Ruivo, já havia muito que perdera a sua importância e estava votada à degradação.  

A EXPO’98, para além de ter voltado todos os olhares para o atual Parque das Nações durante 

alguns meses, surgiu como uma oportunidade para a requalificação desta área, de modo a integrá-

la na restante cidade. Houve o cuidado para que quase todos os equipamentos do evento pudessem 

ter utilização posterior, evitando uma situação semelhante à que sucedeu a Exposição Universal de 

1992 em Sevilha, em que as infraestruturas foram ditadas ao abandono e degradação. Foram 

construídas diversas infraestruturas importantes; entre elas a Ponte Vasco da Gama – a maior da 

Europa –, a Gare Intermodal do Oriente, do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, e uma nova linha 

do Metropolitano de Lisboa, ligando esta zona ao centro da cidade. As restantes zonas foram sendo 

gradualmente vendidas para habitação e escritórios após o evento. 

Na zona norte do Parque das Nações, entre a Torre Vasco da Gama e o rio Trancão, foi criado o 

Parque do Tejo. Este parque urbano, com 90 hectares, é constituído por um sistema de elevações 

artificiais e colinas, a que se juntam os percursos e alguns equipamentos de utilização desportiva e 
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lúdica. A sua localização torna-o um local ímpar em Lisboa, onde é possível fruir de um contacto 

próximo com o rio Tejo e a natureza. 

Atualmente, o Parque das Nações é uma das imagens de marca da cidade de Lisboa: uma zona 

dinâmica e cosmopolita, representando uma referência de sucesso ao nível do planeamento urbano 

contemporâneo. Esta nova centralidade na cidade de Lisboa é, ainda, considerada um caso de 

estudo ao nível do design de grandes projetos de arquitetura.  

 

 

Figura 1 – Parque das Nações: a) Antes da Expo98; b) Parque do Tejo e Ponte Vasco da Gama; c) Vista aérea 

 

b) PARQUE DA PAZ, ALMADA 

 

O Parque da Paz é o maior parque urbano da cidade de Almada, com cerca de 60 hectares. O seu 

planeamento remonta à década de 70, altura em que o poder local adquiriu vários terrenos na zona 

da Quinta do Chegadinho. Pretendia-se caraterizar a cidade de Almada dotando-a de um grande 

parque urbano, à semelhança de outras cidades. Com essa finalidade, na década de 80, a Câmara 

Municipal de Almada convidou Sidónio Pardal para elaborar o projeto do Parque da Paz. No entanto, 

a obra do arquiteto paisagista, autor do Parque da Cidade do Porto, só começou a ganhar vida em 

1995 (Câmara Municipal de Almada). 

O projeto do parque contempla vários percursos por áreas distintas, entre grandes clareiras de relva 

e zonas florestais, albergando uma flora bastante variada. A disposição dos maciços arbóreos gera 

espaços com diferentes escalas. Nalguns destes espaços, denominados de estadias, é possível 

contemplar a fusão entre a linguagem arquitetónica e a beleza natural do parque. A criação de um 

lago foi determinante para a formação de um habitat natural para diversas aves, ao mesmo tempo 

inspirando tranquilidade ao espaço envolvente. Em termos do sistema hídrico, este lago é utilizado 

a b 

c 
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como bacia de retenção pois permite que os seus limites sejam alargados em alturas de grande 

pluviosidade. 

Hoje em dia, considerado o pulmão verde da cidade, o Parque da Paz é um local de referência, onde 

é possível experienciar um pouco de paz longe do ruído urbano, praticar desporto e contemplar a 

natureza.  

 

 

Figura 2 – Parque da Paz: a) Vista aérea; b) Percursos do parque; c) Lago 

 

c) RIBEIRA DAS JARDAS, CACÉM (SINTRA) 

 

Agualva-Cacém é uma cidade pertencente ao concelho de Sintra, e uma das maiores da Área 

Metropolitana de Lisboa. Caraterizada por um crescimento exponencial e desordenado desde a 

década de 70, Agualva-Cacém possui, decorrente desta realidade, alguns desafios urbanísticos e 

ambientais que têm vindo a ser resolvidos, ao longo dos anos, pelo Programa Polis.  

O Programa Polis foi criado pelo governo português, em parceria com as autarquias locais, com o 

objetivo primordial de elaborar Planos de Pormenor, com fim à revitalização de polos urbanos (DGT).  

Neste âmbito, entre 2001 e 2008, a área central do Cacém foi alvo de uma requalificação urbana 

numa extensão de 30 hectares na envolvente da estação ferroviária do Cacém. O plano contemplou 

a reformulação do sistema viário da zona, propôs a substituição de edifícios em mau estado de 

conservação e a criação de um grande espaço público junto à ribeira das Jardas. Esta ribeira, que 

em tempos demarcou os limites administrativos desta região, esteve encanada durante muitos anos; 

após o plano ser concretizado, passou a correr a céu aberto e despoluída.  
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Figura 3 – Ribeira das Jardas: a) Vista aérea; b), c) e d) Vistas do parque 

 

O Parque Linear da Ribeira das Jardas desenvolve-se nas margens da ribeira, razão pela qual esta 

constitui um elemento estruturante deste espaço. Este consiste num corredor verde de 

aproximadamente 4 hectares que se estende desde o IC19 ao já existente Parque Urbano de 

Agualva-Cacém. Este novo espaço, para além de atribuir uma nova centralidade na cidade, 

oferecendo áreas de lazer e equipamentos, desempenha um papel relevante no controlo de cheias. 

O atelier RISCO esteve a cargo do Plano de Pormenor enquanto o projeto do parque urbano ficou à 

responsabilidade da NPK, arquitetos paisagistas. 

 

d) HUDSON RIVER PARK, NOVA IORQUE 

 

O Hudson River Park é um parque urbano linear nova iorquino, situado na margem do rio que lhe dá 

o nome. O parque estende-se atualmente por quase 8km, e o seu projeto encontra-se em execução 

no presente. Quando finalizado, será o segundo maior parque urbano da cidade. A sua realização, 

iniciada em 1999, resulta de uma parceria entre a cidade e o Estado de Nova Iorque com fim à 

revitalização de uma extensa frente de rio caraterizada por infraestruturas portuárias antigas. A 

requalificação destes espaços tem-se realizado de forma faseada, com a reconstrução e reabilitação 

de estruturas pré-existentes e com a criação de áreas verdes. O parque dispõe de infraestruturas 

físicas que convidam à realização de diversas atividades desportivas e lúdicas: campos de minigolfe, 

carrosséis, campos de ténis, parque infantil, material para canoagem, entre outros; e é ainda 

atravessado em toda a sua extensão por uma ciclovia que une diversos pontos importantes da 

cidade. Sumariamente, o Hudson River Park apresenta-se como um espaço de fruição agradável, 

em constante contacto com o rio, com uma grande versatilidade de usos. 

a 

b c d 
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Figura 4 – Hudson River Park: a) Pier 40 – campo desportivo; b) Pier 64 – área verde; c) e d) Vista aérea 

 

e) PONTE PEDONAL DE LUJIAZUI, XANGAI 

 

A área de Pudong, na zona este de Xangai, era, até há pouco tempo, uma zona praticamente 

deserta. Contudo, esta área não escapou ao crescimento exponencial que tem caraterizado o 

desenvolvimento de muitas cidades da República Popular da China. Em pouco tempo, a zona de 

Pudong transformou-se num importante centro económico da cidade, com arranha-céus de 

escritórios e empreendimentos comerciais, atraindo milhares de pessoas. O centro desta região 

apresenta um entroncamento em rotunda marcado por um trânsito intenso.  

 

 

Figura 5 – Ponte pedonal de Lujiazui: a) Pudong; b) Vista aérea; c) Vista ao nível da ponte 

 

Em 2011 foi construída a ponte pedonal de Lujiazui, por cima da rotunda, conectando diferentes 

zonas desde escritórios e centros comerciais a estações de transportes. Esta solução permite que 

tanto os automóveis como as pessoas possam circular de forma mais fluida sem entrarem em 

conflito. A ponte, enquanto infraestrutura arquitetónica, é impressionante, tanto devido ao seu 

desenho em forma de rotunda, como devido à sua dimensão, que permite acomodar 15 pessoas em 

a b 

c 

d 

a b c 
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travessia lado a lado. É também relevante frisar as inúmeras entradas e saídas por escadas rolantes 

que banalizam o acesso (Cavalcanti, 2012). 

Os pilares que sustentam a ponte Lujiazui possuem grandes afastamentos de modo a perturbar o 

mínimo possível o espaço ao nível da rua. Para além da sua função de mobilidade, esta passagem 

aérea permite aos visitantes usufruir de vistas privilegiadas sobre a cidade. A ponte tornou-se 

rapidamente uma das atrações da cidade, com uma afluência diária de milhares de turistas. 

 

f) CHEONGGYECHEON, SEUL 

 

Cheonggyecheon é o nome de um riacho urbano localizado na cidade de Seul, capital da Coreia do 

Sul. Em meados do século XX, o seu avançado estado de poluição e a degradação dos bairros 

envolventes motivou a construção de uma infraestrutura rodoviária que tapou completamente o 

riacho, trazendo consigo tráfego e mais poluição. Na década de 60, sobre a via já existente foi 

construído um viaduto rodoviário, fruto de uma política de mobilidade baseada na construção de 

mais vias para resolver os problemas de tráfego existentes.  

No entanto, em 2003, um projeto de restauração pretendeu recuperar toda esta área. Renaturalizar 

o riacho, criar um habitat natural e, simultaneamente, um espaço público de qualidade, foram os 

principais objetivos deste projeto. Procurou-se atribuir uma nova identidade à zona que circundava 

o riacho, utilizando e melhorando elementos do passado. O viaduto foi demolido, deixando apenas 

dois pilares em sua memória, e um parque urbano foi construído em torno do leito do riacho. Foi 

ainda criado um museu perto do local para recordar a história do Cheonggyecheon.  

 

 

Figura 6 – Cheonggyecheon: a) Antes da intervenção; b) Depois da intervenção; c) Vivências 

 

Apesar das várias críticas ao longo da sua concretização, são inegáveis os benefícios que o projeto 

trouxe a diversos níveis: ambiental - na proteção contra possíveis cheias, na reintegração da 

biodiversidade vegetal e animal e na melhoria relativa da qualidade do ar; social – proporcionando 

um ambiente mais agradável aos pedestres com o consequente incremento de visitantes e turistas; 

económico – com o aumento da atratividade da área, observou-se um crescimento do número de 

atividades económicas e emprego assim como de utilizadores do transporte público em detrimento 

do transporte individual.  

a b c 
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O novo parque, aberto ao público em 2005, foi, desde o início, bem recebido pela população, sendo 

um caso de sucesso. Hoje em dia, o parque de Cheonggyecheon, considerado o maior parque 

horizontal urbano do planeta, constitui-se como uma referência mundial ao nível da revitalização de 

espaços urbanos centrais. 

 

g) EM SÍNTESE  

 

A análise realizada aos diferentes casos de estudo permitiu obter uma visão mais informada e 

alargada sobre os tipos de intervenções possíveis de se realizar num território complexo como o da 

área de estudo, que apresenta as problemáticas que serão descritas no capítulo seguinte. É possível 

constatar que a criação de áreas verdes e a prioridade dada ao espaço público dedicado ao peão 

constituem-se como práticas recorrentes na reposição de urbanidade em espaços expetantes e/ou 

problemáticos das cidades analisadas. Algumas elações que se podem retirar dos casos de estudo 

são as seguintes: 

 

- Para além de um bairro construído de raiz, o Parque das Nações inclui equipamentos que não se 

cingiram ao âmbito da Expo98 e que funcionam nos dias de hoje, dada a sua versatilidade de usos. 

A criação de equipamentos na área de estudo tem em conta este princípio pois pretende-se uma 

utilização permanente da frente ribeirinha. Também o Parque do Tejo, por ser uma referência tão 

próxima e localizado junto ao rio Tejo, será uma influência na proposta de reconversão do terrapleno 

de Algés num parque urbano que estabelece uma relação entre o rio e a cidade; 

- O Parque da Paz terá influência no desenho do parque urbano que é proposto para a área de 

estudo, especialmente na criação de áreas com diferentes escalas e ambiências através da 

disposição dos elementos arbóreos. O lago será um elemento presente dada a sua importância como 

regulador da estrutura hídrica e da estrutura ecológica; 

- O projeto do Hudson River Park tira partido do contato privilegiado com o rio e tem em conta as 

pré-existências, reabilitando-as com novos usos. Também na área de estudo será dada importância 

à reabilitação de estruturas que há muito fazem parte da paisagem construída como é o caso dos 

edifícios da DocaPesca; 

- Os projetos da Ribeira das Jardas e de Cheonggyecheon inspiraram o projeto na estratégia de 

reposição do meio natural através da “renaturalização” das linhas de água pré-existentes. Estas 

encontravam-se encanadas e esquecidas à semelhança do que acontece na área de estudo com a 

Ribeira de Algés e agora constituem-se como elemento principal dos espaços públicos concebidos. 

A reorganização viária acontece, como consequência, em todos os casos e também na proposta; 

- O caso da ponte Lujiazui será relevante na resolução dos vários conflitos viários identificados no 

principal nó da área de estudo ao ser proposta a separação/segregação dos fluxos de mobilidade – 

pessoas e carros – com a construção de uma estrutura de referência.  
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2. CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo (Fig. 7) compreende um território dividido entre a freguesia de Algés, Linda-a-Velha 

e Cruz Quebrada-Dafundo, no concelho de Oeiras, e a freguesia de Belém, no concelho de Lisboa. 

É limitada a poente pelo rio Jamor e a nascente pela Avenida da Torre de Belém, e abarca toda a 

frente ribeirinha entre estes dois lugares. O limite norte não apresenta uma demarcação muito rígida 

e corresponde, grosso modo, à limitação geralmente reconhecida dos núcleos urbanos identificados. 

Apesar disto, não é muito relevante fazer uma delimitação rigorosa, dada a necessidade de 

extrapolar os limites da área de estudo para se efetuar a leitura do território. 

 

 

Figura 7 – Área de estudo 

 

2.1 HISTÓRIA, PATRIMÓNIO E MEMÓRIA 

 

A história da área de estudo está intrinsecamente relacionada com a história dos seus núcleos 

urbanos: Algés e Cruz Quebrada-Dafundo, em Oeiras, e Pedrouços, em Lisboa. 

 

 

Figura 8 – Algés e Pedrouços: Carta de 1847?-1850 
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O sítio de Algés, enquanto local habitado, começou com um pequeno aglomerado na zona mais alta 

da atual vila. A ocupação do litoral do “Reguengo de Algés” - designação dada ao território 

compreendido entre a ribeira de Alcântara e o rio Jamor –, pela encosta abaixo até ao vale da ribeira 

de Algés, dá-se durante o séc. XVI. Este facto deveu-se à melhoria das condições de segurança 

com a construção de várias fortificações ao longo de toda a margem direita do rio Tejo. A doação 

destes terrenos aos frades determinou o desenvolvimento desta área durante os séculos seguintes 

através da agricultura e da construção de vias de comunicação (União ALCD). 

Em 1885, com a extinção do concelho de Belém, foram definidos os novos limites administrativos do 

concelho de Lisboa (aproximadamente os limites atuais). Em função disso, e no mesmo ano, 

começaram a ser construídas diversas portas e postos fiscais ao longo das entradas da cidade; de 

entre elas as portas de Algés - com arquitetura semelhante à das Portas de Benfica, as únicas 

sobreviventes na atualidade - situadas junto à Ribeira de Algés e suas pontes. Em 1922, os limites 

fiscais do concelho de Lisboa são abolidos e as portas perdem a sua função (Teodósio, 2011a). 

Apesar disto, Algés constitui-se ainda como porta de entrada no concelho de Oeiras.  

 

 

Figura 9 – Património de Algés: a) Antigo Convento de S. José de Ribamar e Palácio Foz; b) Palácio de Ribamar; 

c) Palácio Anjos (Centro de Arte Manuel de Brito); d) Praça de touros de Algés (demolida); 

e) Portas de Algés e pontes sobre a ribeira (demolidas) 

 

À semelhança de Algés, os sítios da Cruz Quebrada e do Dafundo tiveram o seu desenvolvimento 

influenciado pela proximidade à capital. Ao longo do séc. XVIII, a paisagem caraterizou-se pela 

existência de muitas quintas e palacetes de veraneio da aristocracia que aqui se instalou devido aos 

atributos naturais destes lugares e à sua localização na periferia da cidade de Lisboa (União ALCD). 

A industrialização da zona, que se verificou ao longo da segunda metade do séc. XIX até ao início 

do séc. XX, alterou completamente o perfil funcional e social destes lugares, atraindo a burguesia e 

o proletariado e afastando a aristocracia para outros locais. Diversas empresas se instalaram como 

a “SIPE”, a “Lusalite”, a “Tudor” (atualmente desativadas ou abandonadas), entre outras. Uma das 

evidências deste passado industrial materializa-se no Bairro Clemente Vicente, no Dafundo. 

 

Pedrouços é a zona compreendida entre a ribeira de Algés e a Avenida da Torre de Belém. Dada a 

sua localização periférica em relação à cidade de Lisboa, Pedrouços sempre foi um local pouco 

povoado, destacando-se apenas algumas quintas senhoriais. No entanto, a partir de meados do séc. 

XIX, Pedrouços tornou-se um dos locais de veraneio com mais procura pela aristocracia e pela alta 

a b c d e 
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burguesia portuguesa devido à sua praia, perdendo apenas para a praia de Belém. Após o seu 

apogeu no final do séc. XIX, a praia de Pedrouços começou a perder importância, sendo preterida 

pela praia de Cascais (Revelar LX). 

 

 

Figura 10 – Património de Cruz Quebrada-Dafundo: a) Ponte sobre o rio Jamor; b) Palacete de Santa Sofia; 

c) Aquário Vasco da Gama 

 

 

Figura 11 – Património de Pedrouços: a) Vila Garcia; b) Museu do Combatente (Forte do Bom Sucesso); c) Torre de Belém 

 

Apesar de cada núcleo preservar a sua identidade própria, existiram denominadores comuns no seu 

desenvolvimento, onde se destaca: a abertura da linha ferroviária que liga Cascais à capital (o troço 

inaugurado em 1889 iniciava-se na estação de Pedrouços; a ligação ao Cais do Sodré só se 

concretizou em 1897); a chegada da linha do elétrico em 1901 e a inauguração da Estrada Marginal 

(atuais Avenida Marginal e Avenida da Índia) em 1942. Estes factos promoveram a definição desta 

área como ponto de convergência de transportes e vias de comunicação e provocaram a alteração 

da estrutura urbana. Para a construção da Estrada Marginal, o Aquário Vasco da Gama - principal 

“monumento” do Dafundo - foi “amputado” em um terço da sua área, fazendo desaparecer também 

a Alameda Hermano Patrone (Fig. 13-a) que o enquadrava. 

 

É a partir dos anos 40, durante o apogeu dos planos de urbanização lançados pelo Estado Novo 

(Fig. 13-b), que se assiste ao maior desenvolvimento urbano da área de estudo. É neste período que 

surgem a maioria das construções na baixa de Algés, a nascente da Avenida dos Combatentes da 

Grande Guerra, incluindo o Mercado de Algés junto à praça de touros – construída em 1895 e 

demolida em 1974 (Teodósio, 2012), deixando no seu lugar um vazio urbano que perdura até os dias 

de hoje. As acessibilidades são largamente melhoradas com a abertura de algumas avenidas e de 

uma grande rotunda com ligação à Estrada Marginal - mais tarde, a rotunda desaparece para dar 

lugar ao atual terminal rodoviário. Este crescimento urbano despoletou algumas transformações 

mais profundas como o encanamento da Ribeira de Algés e a demolição das portas e das pontes 

a b c 

a b c 
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sobre a ribeira – símbolos enraizados da identidade do lugar (Teodósio, 2011b). Algés perde o seu 

caráter rural e transforma-se numa área residencial de grande densidade – a primeira no concelho 

de Oeiras – com edifícios representativos de várias épocas. As zonas da Cruz Quebrada e Dafundo 

assistiram a uma forte ocupação urbana a partir dos anos 50, a partir da qual surgiram a maioria das 

edificações presentes na atualidade. A condição de “dormitório” da capital foi acentuada com a 

construção de áreas residenciais mais a norte durante os anos 80. 

 

 

Figura 12 – Vistas áreas da área de estudo (1930): a) Algés; b) Pedrouços/Belém; c) Dafundo 

 

 

Figura 13 – Algés (anos 40): a) Alameda Hermano Patrone antes da construção da Estrada Marginal; 

b) Planta do projeto dos anos 40 para a zona de Algés  

 

Outras transformações importantes referem-se à construção de sucessivos aterros a sul da linha do 

comboio (Fig. 14): primeiramente em Belém, ainda no séc. XIX, no âmbito do Plano Geral de 

Melhoramentos para a cidade de Lisboa; posteriormente, em 1956, é constituída a DocaPesca na 

Doca de Pedrouços para ser o único local para a receção de pescado em Lisboa (DocaPesca). 

 

a b 

a b 

c 
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Figura 14 – Evolução da frente ribeirinha da área de estudo: a) 1947; b) 1965; c) 1987; d) 1996; e) 2000; f) 2012 

 

Atualmente, o grande terrapleno que engloba a Doca de Pedrouços constitui-se como um vazio 

urbano na frente ribeirinha, desprovido de desenho urbano. Com a exceção da construção da Torre 

de Controlo Marítimo (Fig. 15-a), em 2001, e da Fundação Champalimaud (Fig. 15-b), em 2010, que 

vieram qualificar e dar algum sentido funcional a esta área, esta tem vindo a sofrer um processo de 

obsolescência e degradação contínuos. A demolição de edifícios que pertenciam à DocaPesca, dos 

quais restam dois, reforçou o abandono desta área. Por sua vez, os núcleos urbanos, outrora 

isolados, constituem um contínuo urbano, completamente integrados na cidade envolvente. 

 

 

Figura 15 – Equipamentos recentes: a) Torre de Controlo Marítimo; b) Fundação Champalimaud 

 

2.2 FISIOGRAFIA E MORFOLOGIA URBANA 

 

Analisando a linha da margem norte do Rio Tejo desde Cascais até ao Cais do Sodré, em Lisboa, é 

possível distinguir duas situações: de Cascais até à Cruz Quebrada a linha de margem acompanha 

a orografia do terreno, é sinuosa e apresenta diversas praias; de Belém até ao Cais do Sodré a linha 

de margem é retilínea sendo pontualmente recortada por docas. Existe uma desarticulação na linha 

de margem na área de estudo em termos formais e funcionais.  

a b c 

d e f 
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Figura 16 – Linha de margem de Cascais ao Cais do Sodré 

 

A área de estudo engloba territórios que resultaram de operações de aterro ou estão associados às 

zonas de margem da ribeira de Algés. Por este motivo, a área de estudo apresenta-se como uma 

área relativamente plana, com altimetrias nunca superiores a 10 metros e declives inferiores a 5%. 

As maiores elevações e declives são observados nos limites da área de estudo, onde se destacam 

as áreas florestais que compreendem Monsanto e o Complexo Desportivo do Jamor e as áreas 

adjacentes ao vale da ribeira. O limite norte das ruas Direita do Dafundo e Sacadura Cabral sobressai 

por possuir uma diferença acentuada nos declives. 

A modelação do terreno tem influência na morfologia urbana: nas áreas planas, o desenho urbano 

apresenta regularidade, com ruas paralelas e perpendiculares entre si (principalmente na baixa de 

Algés); nas zonas com maiores declives, a malha adapta-se à topografia e daí resulta um traçado 

irregular. Dado as maiores elevações se encontrarem a norte, toda a área de estudo está orientada 

a sul, apresentando uma exposição solar favorável. 

Posto isto, as áreas que serão intervencionadas, dentro da área de estudo, não apresentam 

condicionantes fisiográficas muito relevantes, admitindo-se uma maior liberdade no desenho urbano. 

 

 

Figura 17 – Fisiografia (Oeiras): a) Altimetrias, b) Declives  

 

2.3 HIDROGRAFIA 

 

A área de estudo é banhada, em toda a sua extensão, pelo Rio Tejo, estando localizada junto à barra 

do seu estuário. Esta localização, na junção com o Oceano Atlântico, confere ao rio caraterísticas 

propícias à sua navegabilidade. Dada a extensão do estuário, apresenta-se como um local atrativo 

para a prática de atividades náuticas. 

a b 
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O rio Tejo sofre também do efeito de maré que é específico das grandes massas de água. Registos 

realizados pelo Porto de Lisboa (2016) deram origem à seguinte tabela de marés onde são indicadas 

as altitudes máximas (praia-mar) e mínimas (baixa-mar) da água: 

 

Tabela 1 – Valores máximos de praia-mar e baixa-mar (Dados de 2016) 

 

* os valores indicados referem-se ao Zero Hidrográfico (aproximadamente -2,08 metros) 

 

 

Figura 18 – Carta de riscos naturais – Hidrologia (PDM Oeiras): 1- Ribeira de Porto Salvo; 2- Ribeira da Laje; 

3- Ribeira de Barcarena; 4- Rio Jamor; 5- Ribeira de Algés 

 

O concelho de Oeiras é atravessado por 5 afluentes do rio Tejo: a ribeira de Porto Salvo, a ribeira 

da Laje, a ribeira de Barcarena, o rio Jamor e a ribeira de Algés. Os dois últimos marcam presença 

na área de estudo: o rio Jamor define o limite poente da área e possui um vale extenso onde se 

1 2 3 4 5 



 

19 

 

localizam áreas verdes e espaços desportivos; a ribeira de Algés é a única que se encontra encanada 

junto à sua foz, atravessando a zona da baixa de Algés. 

 

Um estudo realizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2014), que deu origem 

à primeira carta de risco de cheias do País, concluiu que a baixa de Algés é uma das zonas do país 

com maior vulnerabilidade à ocorrência de cheias. Esta informação está contemplada no PDM de 

Oeiras onde é possível constatar que Algés apresenta um número elevado de edifícios 

potencialmente afetados por inundações (Fig. 18). A grande densidade urbana de Algés, a sua 

superfície de solo praticamente impermeável e o facto de a principal linha de água estar encanada, 

com a sua capacidade para escoar a água limitada, são os fatores mais plausíveis para justificar 

estes dados. 

 

2.4 ESTRUTURA VERDE E ESPAÇO PÚBLICO 

 

Na envolvente da área de estudo elevam-se dois pulmões verdes: o Parque Florestal de Monsanto 

(Fig. 19-2), a nordeste, e a Mata do Jamor (Fig. 19-1), a poente. Estas áreas constituem-se como 

zonas fortemente arborizadas e são relevantes no equilíbrio ambiental que é tão necessário nas 

zonas urbanas. Em termos de espaços verdes formais, concebidos para serem espaços de estadia 

e fomentarem atividades ao ar livre, destacam-se: 

 

- Parque Urbano do Jamor (Fig. 19-3) – inaugurado em 2010, este parque vem acrescentar 

valências desportivas ao vale do Rio Jamor. Encontra-se adjacente ao rio e apresenta canais de 

água artificiais destinados à prática de canoagem. Ao parque estão associados dois equipamentos: 

o Centro Desportivo Nacional do Jamor e um restaurante.  

 

- Parque Urbano de Miraflores (Fig. 19-6) – inaugurado em 2005, é o maior parque urbano de Algés 

e um dos maiores do concelho. Integra uma extensa área relvada, espaços dedicados à prática de 

exercício físico e uma ciclovia que se estende para fora dos limites do parque. Para além de constituir 

um acréscimo na qualidade de vida da zona, este parque veio colmatar um vazio urbano expectante 

e qualificar a envolvente da Ribeira de Algés. O parque é a última zona onde a ribeira corre a céu 

aberto antes de chegar à foz.  

 

- Jardim da Torre de Belém (Fig. 19-7) – toda a área que circunda a Torre de Belém foi ajardinada 

por altura da Exposição do Mundo Português (1940). Até então, estava implantada no local a Fábrica 

de Gás de Belém, construída em 1888 e demolida em 1949. O jardim enquadra também o Forte do 

Bom Sucesso onde está instalado o Museu do Combatente. 
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Existem, ainda, dois espaços verdes na baixa de Algés, de pequena dimensão, que há muito fazem 

parte da estrutura urbana desta área. São eles o Jardim Municipal de Algés (Fig. 19-4), de caráter 

público, e o Parque dos Anjos (Fig. 19-5), de caráter privado. 

 

 

 

Figura 19 – Estrutura verde: 1- Mata do Jamor; 2- Parque Florestal de Monsanto; 3- Parque Urbano do Jamor; 

4- Jardim Municipal de Algés; 5- Parque dos Anjos; 6- Parque Urbano de Miraflores; 7- Jardim da Torre de Belém 

 

2.5 REDE VIÁRIA E MOBILIDADE 

 

A área de estudo apresenta uma estrutura viária muito desenvolvida, composta por vias com 

diferentes níveis hierárquicos e configurações (Fig. 20). No topo da hierarquia, e com a classificação 

de via estruturante, está a Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL) (Fig. 21-a). Está via, 

integrada na Rede Rodoviária Nacional, possui 2 faixas segregadas com um perfil 3x3 na maioria do 

seu trajeto e 2x2 no troço final em Algés. A rede de distribuição principal, no 2º nível hierárquico, é 

composta pela Avenida de Brasília (Fig. 21-b) - principal eixo a sul da linha do comboio - e a 

Avenida D. Vasco da Gama (Fig. 21-c) – esta via estabelece a ligação entre a autoestrada A5 e as 

avenidas junto à linha do comboio. 

 

Áreas florestais 
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Figura 20 – Rede viária principal da área de estudo 

 

A rede de distribuição secundária – do 3º nível hierárquico – é composta por quatro avenidas: as 

Avenidas Marginal (Fig. 21-d) e da Índia (Fig. 21-e), com um perfil 2x2, desenvolvem-se 

paralelamente à linha do comboio, no sentido este-oeste, constituindo com esta um limite entre a 

cidade e os espaços ribeirinhos. Apesar desta classificação, estas vias comportam-se em termos 

funcionais como se pertencessem a um nível superior. Por outro lado, a Avenida da Torre de Belém 

e a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés são eixos que se desenvolvem 

perpendicularmente à linha do comboio, no sentido norte-sul. A Avenida da Torre de Belém possui 

uma largura sobredimensionada, desajustada ao tráfego existente (Fig. 21-f). A Avenida dos 

Bombeiros Voluntários de Algés é o principal eixo que une a baixa de Algés a Miraflores, a norte, e 

possui um perfil de 2x2 exceto no troço final - junto à rotunda em frente ao Mercado de Algés - onde 

a via afunila para um perfil de 1x1 (Fig. 21-g). 

As principais vias do 4º nível, que penetram o tecido urbano, são as ruas de Pedrouços (Fig. 21-h), 

Damião de Góis (Fig. 21-i), Direita do Dafundo (Fig. 21-j) e Sacadura Cabral (Fig. 21-k). Estas 

ruas formam um único eixo, com um perfil de 1x1, onde está ainda implantada a linha do elétrico. O 

maior fluxo de pessoas é observado neste eixo que compõe a rede de proximidade e com função de 

acessibilidade local. 

 

Os principais nós da rede - na baixa de Algés e na Cruz Quebrada - estabelecem a ligação entre as 

vias do 4º nível e as vias que marginam a linha ferroviária. Estes nós correspondem a cruzamentos 

com semaforização que não permitem uma fluidez nos percursos. 

 

Sumariamente, a presença de grandes eixos da hierarquia superior da rede viária, onde se destacam 

a CRIL e a Avenida Marginal, marca fortemente a área de estudo. Estas vias têm um impacto 

significativo no desenho urbano e na forma como o espaço público nas imediações destes eixos é 

apropriado pela população. A própria configuração e o funcionamento destas vias não lhes conferem 

um caráter urbano nem são convidativas ao seu atravessamento, sendo privilegiado o tráfego 
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automóvel nos seus percursos pendulares. Para além disto, nem todas as ligações são 

concretizáveis resultando em percursos longos e pouco óbvios, principalmente na passagem entre 

as avenidas de Brasília e da Índia que ladeiam a linha do comboio. Por sua vez, a linha ferroviária 

assume-se como um elemento rígido na paisagem constituindo um limite ao usufruto pleno dos 

espaços ribeirinhos. 

  

 

Figura 21 – Principais vias: a) CRIL; b) Av. de Brasília; c) Av. Dom Vasco da Gama; d) Av. Marginal; 

e) Av. da Índia; f) Av. da Torre de Belém; g) Av. dos B. V. Algés; h) Rua de Pedrouços; 

i) Rua Damião de Góis; j) Rua Direita do Dafundo; k) Rua Sacadura Cabral 

 

A área de estudo é amplamente servida por diversos modos de transporte. A infraestrutura ferroviária 

que acomoda a ligação entre Lisboa – Cais do Sodré e Cascais, servindo a frente ribeirinha dos 

concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, constitui o principal suporte de mobilidade que serve a área 

de estudo. Existem duas estações na área: Algés e Cruz Quebrada. É apenas nestes pontos que a 

barreira imposta pela linha do comboio é transposta, socorrendo-se de passagens desniveladas. 

 

A localização da outrora rotunda de Algés assume-se como nó nevrálgico em termos de mobilidade. 

Para além da estação ferroviária, esta zona inclui um terminal de autocarros (Fig. 22-a, b) servido 

pelas operadoras Carris e Vimeca, com deslocações para vários pontos dos concelhos de Lisboa e 

Oeiras, respetivamente. No entanto, este “nó” carece de organização e clareza espaciais tanto para 

o automobilista como para o peão. Esta zona é ainda atravessada pelo viaduto da CRIL, construído 

em 2003, com uma largura considerável e muito próximo dos edifícios. Sob este ficam espaços 

descaraterizados e desadequados ao desenvolvimento de vivências urbanas (Fig. 22-c). 
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A rede ciclável é composta por vários troços desconexos. A poente, a ciclovia do Passeio Marítimo 

de Oeiras que termina na estação da Cruz Quebrada; a nascente, a ciclovia Cais Sodré-Belém que 

termina no Jardim da Torre de Belém; a norte, a ciclovia do Parque Urbano de Miraflores. Existe 

ainda um troço desqualificado no chamado Passeio Marítimo de Algés. 

 

 

Figura 22 – Terminal rodoviário: a) visto da CRIL; b) ao nível da rua; c) vias sob o viaduto da CRIL 

 

2.6 ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR 

 

A Administração do Porto de Lisboa é a entidade que detém a jurisdição do território ribeirinho 

que compreende uma frente com, aproximadamente, 43km. Abrange os concelhos de Oeiras a Vila 

Franca de Xira, na margem norte do Tejo, e os concelhos de Almada a Alcochete, na margem sul. 

A APL é responsável pelo desenvolvimento de projetos e obras tendo em vista o reordenamento da 

frente ribeirinha. No entanto, esta área é também abrangida pelos Planos Diretores Municipais dos 

diferentes concelhos que regem o uso do solo. 

 

Segundo o Artigo 66º do Plano Diretor Municipal de Lisboa, referente a espaços a consolidar na 

frente ribeirinha (Fig. 23), estes definem-se como “zonas desafetadas do uso portuário, para as quais 

se pretende uma reconversão urbana através do desenvolvimento de atividades ligadas ao lazer, 

cultura e desporto que tirem partido do posicionamento geográfico destes espaços.” Em termos de 

usos admitidos estes podem ser “de terciário, turismo e equipamento e atividades no âmbito da 

cultura, investigação, desporto, pesca, atividades náutico-turísticas e náutica de recreio. Não são 

admitidos os usos de indústria, habitação e logística não associada às atividades náuticas, 

designadamente à náutica de recreio, à náutica desportiva, à pesca e às atividades marítimo-

turísticas.” 

 

a 
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No concelho de Oeiras, a área de estudo integra a Área de Desenvolvimento Estratégico do 

Terrapleno de Algés (Fig. 24). Esta área, segundo o Artigo 46º do Plano Diretor Municipal de 

Oeiras, “integra o domínio público hídrico do Estado e constitui uma área especialmente 

vocacionada para atividades de lazer, designadamente a náutica de recreio ou desportiva, as 

atividades turísticas, a localização de equipamentos e a realização de eventos, bem como para todas 

as atividades que contribuam para os objetivos previstos no Artigo 44.º”. Por sua vez, este artigo 

define os objetivos gerais para todos os espaços de uso especial ribeirinho. Estes são: 

“a) Qualificar a área em causa com vista à promoção de atividades ligadas ao turismo, ao lazer e ao 

desporto, com especial incidência nas atividades náuticas;  

b) Criar as condições necessárias para que se desenvolvam atividades náuticas de recreio e 

desportivas, de âmbito nacional e internacional;  

c) Promover a instalação de outras atividades complementares, designadamente de comércio e 

serviços, que permitam assegurar a sua vocação;  

d) Articular a gestão da área em causa com as demais entidades públicas envolvidas, 

designadamente com a Administração do Porto de Lisboa.” 

 

 

Figura 23 – Extrato do Plano Diretor Municipal de Lisboa 

 

Figura 24 -  Extrato do Plano Diretor Municipal de Oeiras
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3. DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES PROJETUAIS 

3.1 PROJETO URBANO 

 

 

Figura 25 – Proposta do projeto urbano 

 

O projeto urbano (Fig. 25) resultou de um compromisso entre os conceitos teóricos e os elementos 

destacados na leitura do território na procura de soluções adequadas. 

É possível constatar, quando se analisa o território a uma escala mais alargada, que a área de 

intervenção é envolvida por espaços verdes com bastante relevância na paisagem: o Parque 

Florestal de Monsanto (Alto do Duque), a Mata do Jamor e os jardins e espaços públicos da Área 

Monumental de Belém. Partindo do pressuposto de que a qualificação dos espaços públicos é 

imperativa para tornar as cidades mais atrativas e sustentáveis para quem a visita e para quem nela 

reside, foi definida como intervenção estruturante a criação de um grande parque urbano capaz de 

estabelecer uma continuidade com os espaços públicos existentes e de ser gerador de uma nova 

identidade da frente ribeirinha desta área. O parque deve ainda assegurar a continuação do festival 

NOS Alive (Fig. 26-a) que todos os anos escolhe o terrapleno de Algés para o acomodar. 

A água é outro tema preponderante na definição das novas espacialidades urbanas na medida em 

que a cidade, na sua tradição, sempre se relacionou com ela – neste caso concreto, com o rio Tejo 

– e, portanto, essa ligação deve ser realçada. O interesse da Volvo Ocean Race (Fig. 26-b) em se 

fixar na Doca de Pedrouços serve de pretexto para um programa virado para as atividades náuticas 

e a criação de uma “porta atlântica”, reforçando o potencial marítimo desta área. 

 

 

Figura 26 – Eventos do programa: a) NOS Alive; b) Volvo Ocean Race 

a b 
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3.1.1 REDE VIÁRIA 

 

A redefinição das infraestruturas rodo e ferroviárias foi determinante no arranque da proposta, de 

forma a resolver os problemas mais imediatos da área de estudo. Tendo como premissa inicial a 

manutenção da infraestrutura ferroviária, dado que a sua alteração comportaria inconvenientes 

financeiros e técnicos, foi definida uma nova lógica funcional para a rede viária (Fig. 27). Foi eleita 

como prioridade a definição de nós que articulam os diferentes níveis da rede e que resolvem todas 

as ligações possíveis.  

Da análise feita no capítulo anterior, foram identificados quatro nós a resolver e/ou criar: Cruz 

Quebrada, Algés, Mercado e Belém. 

 

Figura 27 – Esquema da rede viária proposta: 1- Nó da Cruz Quebrada; 2- Nó de Algés; 3- Nó do Mercado; 4- Nó de Belém 

 

a) NÓ DA CRUZ QUEBRADA 

 

A redefinição do nó da Cruz Quebrada (Fig. 28) passou pelo desnivelamento das entradas e saídas 

na Avenida Marginal, com uma solução de rotunda alongada, de forma a possibilitar todos os 

movimentos e torná-los mais fluidos, melhorando, igualmente, a ligação com as Avenidas Pierre de 

Coubertin e Alfredo Godinho. A ponte antiga entre a Avenida Pierre de Coubertin e a Rua Sacadura 

Cabral (Fig. 28-3), pelo seu valor histórico, é pedonalizada. Em sua substituição é criada, a norte, 

uma ponte mais larga para o tráfego automóvel. 

 

 

Figura 28 – Nó da Cruz Quebrada: a) Situação atual; b) Proposta: 1- Av. Pierre de Coubertin; 

2- Av. Marginal; 3- Ponte antiga sobre o rio Jamor 
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b) NÓ DE ALGÉS 

 

O trânsito automóvel é resolvido através de um grande nó na forma de uma rotunda elevada sobre 

a linha ferroviária (Fig. 29) (ver caso de estudo de Lujiazui, Xangai), que serve de rótula entre a 

Avenida Marginal, a CRIL e a Avenida de Brasília. A rotunda foi a solução escolhida, mais uma vez, 

por ser a que possibilita todas as ligações. É também uma referência à rotunda que existiu em 

tempos neste local. A entrada e saída da rotunda a partir do centro de Algés é efetuado através de 

dois viadutos que se iniciam na Avenida da Índia e na Avenida Dom Vasco da Gama, respetivamente. 

Por outro lado, a CRIL perde os seus acessos diretos nesta área, reduzindo a largura total do viaduto, 

e com isto, mitigando o impacto negativo que este impõe na paisagem construída.  

 

 

Figura 29 – Nó de Algés: a) Situação atual; b) Proposta: 1- CRIL; 2- Av. Marginal; 3- Av. Brasília; 

acessos à rotunda a partir dos núcleos urbanos 

 

c) NÓ DO MERCADO 

 

Os novos acessos à CRIL foram transferidos para norte e conectados ao núcleo urbano de Algés 

através de uma nova rotunda (Fig. 30) que estabelece a ligação com a Avenida dos Bombeiros 

Voluntários de Algés que foi, entretanto, reperfilada no seu troço final. A rotunda e o separador 

central da avenida são vazados permitindo deixar a ribeira de Algés a descoberto. Esta formulação 

tem como objetivo criar zonas de drenagem de modo a minimizar os efeitos das inundações. A 

criação deste nó permitiu, simultaneamente, criar uma praça (Fig. 30-2) à frente do Mercado de 

Algés, assumindo-se como um espaço de entrada mais qualificado que pode acolher diferentes usos. 

São também propostos edifícios de remate dos quarteirões envolventes. A definição deste nó permite 

resolver uma grande área expectante decorrente da demolição da antiga Praça de Touros de Algés. 
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Figura 30 – Nó do Mercado: a) Situação atual; b) Proposta: 1- Mercado de Algés; 2- Praça do mercado; 

3- Ribeira de Algés a descoberto; 4- Av. B. V. Algés; 5- CRIL 

 

d) NÓ DE BELÉM 

 

De modo a vencer a barreira que a linha do comboio impõe, é sugerida a criação de um nó (Fig. 31) 

entre as Avenidas da Índia e de Brasília e ainda com a Avenida da Torre de Belém de forma a facilitar 

o acesso à própria Torre de Belém. A ligação rodoviária é efetuada através de um túnel que une uma 

nova rotunda na Avenida da Índia com o acesso existente à Doca do Bom Sucesso, junto à Avenida 

de Brasília. Por outro lado, é proposta uma ligação pedonal subterrânea no alinhamento da Avenida 

da Torre de Belém e da própria Torre, passando por baixo da rotunda. Esta passagem, mais direta, 

substitui a ponte pedonal existente. 

 

 

Figura 31 – Nó de Belém: a) Situação atual; b) Proposta: 1- Av. Torre de Belém; 2- Av. Índia; 3- Av. Brasília; 

atravessamento pedonal em túnel;              atravessamento rodoviário em túnel 

 

As alterações ao nível das vias visam não só tornar a circulação viária mais eficiente como também 

dotar estes eixos e espaços envolventes de qualidade espacial. Outro objetivo foi tentar melhorar e 

qualificar as ligações entre a cidade, a norte da linha ferroviária, e os espaços ribeirinhos, a sul.  

Em termos concetuais, pretendeu-se concentrar o tráfego de atravessamento nas vias do 2º nível 

hierárquico a sul da linha do comboio, onde há mais espaço, traduzindo-se igualmente em mais e 

melhores acessos à frente ribeirinha. A norte, junto à frente urbana, situam-se vias de acesso mais 

local e espaço qualificado dedicado ao peão.  
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As principais vias intervencionadas foram a Avenida Marginal, a Avenida da Índia e a CRIL. 

 

e) AVENIDA MARGINAL 

 

A proposta para a Avenida Marginal (Fig. 32) visa que esta se desenvolva a sul da linha ferroviária. 

Com efeito, a partir do nó da Cruz Quebrada, a avenida transforma-se num viaduto - aproveitando a 

diferença de cotas que possui nesta zona - de forma a ser possível transpor a linha ferroviária. Assim, 

estabelece as ligações rodoviárias necessárias com os espaços ribeirinhos. Esta intervenção tem 

como outro objetivo a qualificação da frente edificada do Dafundo. O espaço da atual localização da 

avenida adquire um novo perfil: uma promenade arborizada com ciclovia, estendendo-se desde o rio 

Jamor até o jardim de Algés. Deste modo, ganha-se toda uma frente de passeio que tinha sido 

perdida com a construção da avenida. A elevação da avenida junto ao rio Jamor torna possível obter 

uma continuidade pedonal entre a nova promenade e os espaços ribeirinhos.  

 

 

 
Figura 32 – Avenida Marginal: a) Situação atual; b) Planta da proposta; c) Perfil da proposta: 

1- Nova avenida Marginal; 2- Linha do comboio; 3- Ciclovia; 4- Promenade; 5- Via de acesso local com estacionamento 
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f) AVENIDA DA ÍNDIA 

 

A intervenção na Avenida da Índia (Fig. 33), padecendo do mesmo problema da Avenida Marginal, 

passou por torná-la numa via com um perfil de 1x1 em contraponto ao atual perfil de 2x2. A perda 

de ligação direta com a Avenida Marginal torna possível privilegiar a função de acessibilidade em 

detrimento da função de mobilidade. Propõe-se que esta via passe a pertencer ao 4º nível da 

hierarquia viária. Estas medidas, somando ao prolongamento da ciclovia que percorre toda a área 

de intervenção e à nova arborização, pretendem conferir um caráter mais humanizado a este espaço 

público e valorizar o núcleo urbano de Pedrouços. Como consequência, o tráfego de atravessamento 

passa a ser efetuado na Avenida de Brasília. 

 

 

 

Figura 33 – Avenida da Índia e Avenida de Brasília: a) Situação atual; b) Planta da proposta; c) Perfil da proposta: 

1- Avenida de Brasília; 2- Linha do comboio; 3- Nova avenida da Índia; 4- Ciclovia 

 

g) CIRCULAR REGIONAL INTERIOR DE LISBOA (CRIL) 

 

Com as novas saídas da CRIL desviadas para o nó do Mercado proposto, esta via passa a 

apresentar um viaduto único com um perfil de 2x2 desde este nó até o nó de Algés. Isto resulta num 

menor impacto deste elemento construído na área que atravessa. É ainda desviado antes do nó de 

Algés de forma a afastar-se do edificado. 
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3.1.2 PARQUE URBANO 

 

O parque urbano é a intervenção principal da área de estudo constituindo um prolongamento natural 

dos espaços públicos de Belém e fazendo a articulação com os jardins de Algés e a mancha verde 

do vale do Jamor. O parque pretende converter o grande vazio urbano que é o terrapleno de Algés 

num espaço público qualificado; uma nova centralidade no concelho de Oeiras. Para além disto, o 

parque desempenha uma função ambiental importante no aumento da área de solo permeável, na 

melhoria da qualidade do ar, na diminuição da poluição sonora, entre outros. O parque é também o 

elemento aglutinador dos diversos equipamentos propostos. Uma intervenção semelhante é a que 

está a ser levada a cabo no Hudson River Park onde se procedeu à reconversão de antigas 

estruturas portuárias em espaços verdes, complementando com a criação de equipamentos através 

da reabilitação de edifícios.  

 

A reformulação do nó de Algés e a transferência do terminal rodoviário para outra localização 

permitiu qualificar toda a área central da baixa de Algés tornando-a numa área de usufruto pedonal. 

Tal como no passado era marcada pelas Portas de entrada na cidade, é proposto que esta área se 

constitua como porta de entrada, a partir da cidade, no parque urbano que se vai desenvolver a sul 

da linha do comboio. É possível o seu atravessamento por baixo da infraestrutura dada a modelação 

do terreno provocada pela “renaturalização” da Ribeira de Algés. A construção de um parque com 

esta escala, na frente ribeirinha, tem como único precedente o Parque do Tejo, no extremo oposto 

da cidade de Lisboa. 

 

a) RIBEIRA DE ALGÉS 

 

A “renaturalização” da Ribeira de Algés (Fig. 34), passando a correr a céu aberto na baixa de Algés 

até desaguar no Rio Tejo, é uma das intervenções fundamentais da proposta do parque. Tal como 

no caso de estudo de Cheonggyecheon, a “renaturalização” da ribeira faz ressurgir o elemento 

natural desta área sendo possível usufruir das suas margens. É proposto um novo traçado para a 

ribeira, adaptado ao desenho da nova envolvente. As pontes sobre a ribeira, que permitem o seu 

atravessamento, invocam as pontes que caraterizaram o passado da zona. 

 

Um lago, com um “braço” ligado à foz da ribeira, é proposto na área central do parque, fazendo-se 

rodear por três valências programáticas: o conjunto habitacional, o polo comercial e o silo automóvel 

(ver Anexo II-8). Tal como no Parque da Paz, o lago, juntamente com a ribeira, desempenha um 

papel como regulador de drenagem, ao permitir a alteração dos seus limites em momentos de grande 

pluviosidade. A criação desta bacia de retenção é preponderante no controlo das cheias que assolam 

esta área e ajudará na minimização de estragos futuros. 
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Figura 34 – Ribeira de Algés: a) Situação atual; b) Planta da proposta; c) Perfil da proposta: 

1- Rotunda elevada; 2- Linha ferroviária; 3- Ribeira de Algés; 4- Percurso pedonal 

Trajeto atual da ribeira de Algés;             pontes sobre a ribeira 

 

b) NOVO ATERRO 

 

A proposta para um novo aterro (Fig. 35) pretende assegurar a continuidade do novo parque urbano 

ao estabelecer a “ponte” com o vale do rio Jamor. Contudo, ao contrário dos aterros comuns que 

apenas avançam a linha de margem, este novo aterro é separado da margem original por uma massa 

de água, estando ligado a terra firme junto ao Jamor, a poente, e ao parque urbano, a nascente. O 

intuito desta intervenção prendeu-se com a vontade de preservar o caráter ribeirinho da zona do 

Dafundo ao manter a sua proximidade visual com o rio. Após alguma reflexão, levantou-se a 

necessidade de atribuir funções a este corpo de água. Com efeito, o novo aterro foi “descolado” do 

aterro existente de forma a viabilizar a criação de uma marina. A ligação entre os dois aterros ficou 

assegurada através de uma ponte (Fig. 35-8). O acesso automóvel é possível através da Avenida 

Marginal junto ao Rio Jamor. 
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Em relação ao desenho da linha de margem do novo aterro, mantém-se a linha reta que carateriza 

a linha de margem de Lisboa no lado virado para o rio; no lado virado para a cidade a linha ganha 

um contorno mais fluido e natural. Esta configuração evoluiu no sentido de ser possível definir áreas 

distintas no seu território. Distinguem-se duas áreas: 

- a nascente, o prolongamento do parque é pontuado pela presença de um pavilhão multiusos (Fig. 

35-7) com capacidade à realização de eventos com o NOS Alive. À frente deste, o terreno é 

manipulado de forma a criar um anfiteatro natural; 

- na área a poente fica instalada uma marina de recreio (Fig. 35-2) cujo edifício de apoio (Fig. 35-3) 

se encontra enterrado, servindo de elemento de desnivelamento entre o espaço relvado e o espaço 

tipo praça que complementa a atividade em terra. No centro desta área eleva-se um hotel (Fig. 35-

4) que se destaca pela sua posição e forma cilíndrica.  

 

Entre estas duas áreas existe um espaço de transição ladeado por duas elevações de terreno de 

maneira a conduzir as pessoas sem revelar toda a vista. Outras valências que podem ser 

encontradas no novo aterro incluem: um anfiteatro virado para a cidade (Fig. 35-6), um observatório 

virado para o rio (Fig. 35-5) e um skatepark (Fig. 35-1) – dada a proximidade com o polo desportivo 

do Jamor. 

 

 

Figura 35 – Novo aterro: 1- Skatepark; 2- Marina; 3- Edifício de apoio da marina; 4- Hotel; 

5- Observatório; 6- Anfiteatro; 7- Pavilhão multiusos; 8- Ponte entre os aterros 

 

3.1.3 REDE PEDONAL E CICLÁVEL 

 

Os percursos pedonais do parque têm em consideração direções estratégicas e articulam as 

diversas áreas e equipamentos. O percurso ribeirinho que acompanha a linha de margem de Lisboa 

é replicado no parque urbano sendo sempre garantida a sua continuidade.  
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Os atravessamentos da linha ferroviária foram multiplicados e melhorados. Destaca-se a ponte verde 

que estabelece uma continuidade entre o jardim de Algés e o parque urbano (ver Anexo I-7). 

 

A definição de uma rede ciclável na área de estudo (ver Anexo I-1) foi relevante na caraterização 

dos espaços propostos e na consolidação com a rede existente. A ciclovia que atualmente acaba na 

Cruz Quebrada serve de ponto de partida para dois percursos: um urbano e um ribeirinho. 

A ciclovia urbana apresenta uma configuração linear, faz parte do perfil da promenade que se 

estende do Rio Jamor até ao Jardim de Algés, atravessa a zona central da baixa de Algés 

circundando a ribeira e continua pela nova Avenida da Índia. Por sua vez, a ciclovia de Miraflores é 

prolongada pela Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés até intersetar a ciclovia urbana na 

baixa de Algés. 

A ciclovia ribeirinha apresenta um desenho mais sinuoso ao atravessar o parque urbano no novo 

aterro. Depois deste, acompanha a linha de margem do aterro existente até chegar à Fundação 

Champalimaud onde posteriormente conecta com a ciclovia existente no Jardim da Torre de Belém. 

 

3.1.4 VALÊNCIAS PROGRAMÁTICAS 

 

O parque urbano é complementado com a proposta de alguns equipamentos que conferem adicional 

sentido funcional à área. 

 

a) INTERFACE 

 

Após a reformulação do nó de Algés, foi preciso realocar o terminal rodoviário aí existente. Sendo 

que um dos objetivos do programa incluía a definição de um interface de transferência da mobilidade 

pedonal e rodoferroviária, foi proposto, inicialmente, que este novo interface se localizasse junto à 

Avenida Marginal, no lado sul da linha do comboio, onde havia mais espaço. No entanto, por motivos 

operacionais que decorrem do funcionamento do Nó de Algés proposto, acabou por ser decidido que 

fazia mais sentido estar localizado nas imediações do núcleo urbano, no lado norte da linha do 

comboio. Foi aproveitado o espaço de um parque de estacionamento localizado a nascente do jardim 

de Algés para instalar o novo terminal rodoviário (Fig. 36-3). A estação de Algés (Fig. 36-1) foi 

deslocada para poente de forma a estar em concertação com o novo terminal. Foi criada uma praça 

(Fig. 36-2) entre ambas as infraestruturas de modo a facilitar o transbordo entre ambos e enquadrar 

a entrada da estação. Esta praça inclui uma passagem subterrânea de acesso à estação e de 

atravessamento para o lado sul da linha ferroviária. 
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Figura 36 – Interface: a) Situação atual; b) Proposta: 1- Estação de Algés; 2- Praça; 3- Terminal rodoviário; 

atravessamento pedonal subterrâneo 

 

b) SILO AUTOMÓVEL 

 

O silo automóvel (Fig. 37), acessível a partir da nova Avenida Marginal - via com maior capacidade 

de carga -, pretende servir dois propósitos: por um lado, satisfazer a necessidade de parqueamento 

de modo a complementar o novo interface e servir o parque urbano; por outro, propõe-se a assumir-

se na área como um elemento de referência em termos arquitetónicos. A sua função de apoio à 

mobilidade traduz-se numa forma que segue uma trajetória helicoidal. Esta linha forma dois 

percursos paralelos: um rodoviário e um pedonal. Estes percursos desenvolvem-se ao longo de 6 

pisos dos quais três são salientes para o exterior formando espaços que podem receber usos 

variados. Estes pisos possibilitam também, desta forma, criar diferentes sistemas de vistas sobre o 

parque, o rio e a cidade. 

 

 

Figura 37 – Silo automóvel: a) Planta proposta; b) Esquemas concetuais 

 

c) POLO NÁUTICO 

 

Desde o início do projeto, foi um objetivo assente a manutenção dos antigos edifícios da DocaPesca. 

Estes seriam reabilitados dotando-os de usos e valências que os dignifiquem e contribuam para 

construir a imagem da “porta atlântica” que se pretende para a área. A intervenção para os edifícios 

incluiu: a edificação de um corpo central a uni-los e a acolher a sede da Volvo Ocean Race; a 
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reconversão do edifício ponte num estaleiro para a recuperação de barcos (Fig. 38-3); e a 

reconversão do edifício nascente num centro náutico municipal (Fig. 38-4) com a capacidade de 

apoiar a prática de vela, canoagem e remo. 

 

A proposta para aumentar a doca de Pedrouços passa por ampliá-la em direção à cidade, rodeando 

os edifícios existentes por água. Desta forma, a prática de modalidades aquáticas ganha espaço 

físico. É criada também uma marina de apoio a estas atividades (Fig. 38-5). Na entrada da doca foi 

colocada uma ponte levadiça para permitir a entrada e saída de barcos e simultaneamente não 

quebrar a continuidade do percurso ribeirinho. Entre o polo náutico e a Avenida de Brasília foram 

implantados maciços arbóreos de modo a criar uma barreira acústica.  

 

Adjacente à Doca de Pedrouços foi proposto um hotel (Fig. 38-2) com 6 pisos que pontua esta área, 

servindo de atrativo aos turistas para “habitarem” este espaço. Similarmente, oferece uma 

possibilidade de estadia para atletas de alta competição que venham utilizar o novo centro náutico. 

Em termos de implantação, o hotel surge sobre a linha de margem, numa posição intermédia entre 

a terra e a água, no entanto sem lhe tocar. O piso térreo que está em contacto com o solo, 

corresponde apenas a uma parte da área de implantação, sendo que os restantes pisos se 

encontram projetados sobre o rio de modo a estabelecer uma relação visual mais aproximada com 

este. Esta configuração permite, de forma adicional, salvaguardar a continuidade do percurso 

ribeirinho que se prolonga por baixo do hotel.  

 

O alinhamento deste hotel é marcado por uma grande alameda arborizada que culmina numa grande 

praça (Fig 38-1). Esta praça, para além de servir de recinto aberto para eventos esporádicos, 

constitui-se como rótula entre a alameda do hotel, o percurso marginal paralelo à Avenida de Brasília 

e os percursos oriundos do parque urbano e da sua entrada, no centro de Algés. 

 

 

Figura 38 – Polo Náutico: a) Situação atual; b) Proposta: 1- Praça; 2- Hotel; 

3- Estaleiro de barcos; 4- Centro náutico; 5- Marina;             continuidade do percurso ribeirinho 

 

b a 

3 4 

2 

5 

1 



 

37 

 

d) POLO COMERCIAL 

 

A acompanhar o percurso ribeirinho que conforma a baía que culmina na Torre de Controlo de 

Tráfego Marítimo é proposta uma estrutura curvilínea que define a zona comercial (Fig. 39). Esta é 

materializada por uma grande cobertura com capacidade para abrigar, sob ela, usos comerciais 

nomeadamente restauração. Esta estrutura é permeável ao seu atravessamento, estando articulada 

com os percursos do parque. A horizontalidade desta estrutura contrabalança com a verticalidade 

da Torre de Controlo Marítimo. O elemento água surge com a presença de espelhos de água que 

rasgam o pavimento sob esta estrutura. A cobertura apresenta claraboias sobre os espelhos de 

água. 

 

Figura 39 – Polo comercial: a) Situação atual; b) Proposta 

 

3.1.5 INTERVENÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 

 

 

Figura 40 – Intervenções de consolidação: a), b) e c) Situação atual; d), e) e f) Proposta: 1- Edifícios propostos; 

2- Equipamento proposto; 3- Praça; 4- Jardim; 5- Fundação Champalimaud  
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Por último, mas não menos importante, é proposta a reabilitação da frente edificada do Dafundo e a 

consolidação de vazios em Algés e Pedrouços. Parece de inequívoca importância a manutenção de 

edifícios antigos pois representam testemunhos das diferentes épocas que caraterizam a área de 

estudo. Recomenda-se o uso misto nos edifícios propostos (Fig. 40-1) em Pedrouços de modo a 

dinamizar o uso da nova Avenida da Índia. São propostos dois pequenos espaços públicos verdes: 

uma praça (Fig. 40-3) junto a um equipamento proposto (Fig. 40-2), no alinhamento da Fundação 

Champalimaud; e um jardim junto à Avenida da Torre de Belém (Fig. 40-4) – resolve uma área 

degradada e estabelece uma continuidade visual com o jardim da Torre de Belém (ver Anexo II-13). 

 

 

3.2 CONJUNTO HABITACIONAL. ENTRE A BAÍA E O PARQUE 

 

O conjunto habitacional (Fig. 41) surge para dar resposta a uma das solicitações do programa e 

como forma de fornecer habitação à área ribeirinha a sul da linha ferroviária. Este uso não é 

restringido no concelho de Oeiras, segundo o Plano Diretor Municipal. 

 

 

Figura 41 – Maquete do conjunto habitacional 

 

A localização escolhida para a implantação do conjunto habitacional é uma área que serve de 

charneira entre o rio e o parque urbano. Esta área pareceu a mais atrativa por estar no limite destas 
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duas realidades – a água e o verde – que caraterizam toda a proposta. Localiza-se, ainda, junto à 

Avenida Marginal, garantindo uma boa acessibilidade.  

 

3.2.1 EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL 

 

A primeira intervenção em termos de desenho consistiu na criação de uma baía com o objetivo de 

conferir um caráter mais intimista ao conjunto habitacional programado, podendo esta conter 

espaços de marina privados. A linha de margem da baía, com base numa circunferência, segue a 

linguagem compositiva da área de intervenção. Os edifícios da proposta implantam-se numa posição 

que cria tensão entre estes e a “água”. São “pousados” sobre a linha de margem, ficando em consola 

sobre a água. Também é exemplo desta atitude o hotel náutico proposto para a área de intervenção. 

 

 

Figura 42 – Evolução da implantação: a) 1ª proposta; b) 2ª proposta; c) 3ª proposta; d) proposta final 

 

A primeira aproximação à proposta do edificado (Fig. 42-a) consistiu em 3 edifícios projetados sobre 

a água, praticamente paralelos, na direção este-oeste, sem muita diferenciação.  

 

A segunda abordagem (Fig. 42-b) traduziu-se em atribuir alguma variedade na implantação dos 

edifícios, posicionando dois sobre a água e dois integralmente em terra, tendo como direções os 

raios da circunferência da baía. No entanto, tendo em conta a escala da área de intervenção, chegou-

se à conclusão de que estes 4 edifícios não eram suficientes em termos das intensidades de usos 

requeridas e que os seus espaços intersticiais necessitavam de ser redesenhados. 

 

a b 

c d 
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A terceira proposta (Fig. 42-c) consistiu em 7 edifícios de forma a aumentar a densidade habitacional. 

A novidade desta proposta encontra-se na fragmentação da linha de margem decorrente da 

implantação dos edifícios. Esta proposta também incorpora o conceito anterior de ter edifícios ora 

projetados sobre a água ora implantados em terra. São introduzidas, também, variações de 

comprimento e de altura entre os edifícios. A debilidade desta proposta residiu no número exagerado 

de edifícios, apresentando uma escala e afastamentos desadequados entre si. 

 

A solução final (Fig. 42-d) estabilizou nos 5 edifícios, preservando todos os pressupostos da proposta 

anterior. 

 

3.2.2 TIPOLOGIAS DOS EDIFÍCIOS 

 

Para uma melhor identificação dos edifícios durante a sua análise, estes 

foram numerados de 1 a 5, em sentido horário (Fig. 43). Os edifícios 

possuem as tipologias T3, T4 e T5. 

A tabela 2 resume a distribuição das diferentes tipologias pelos edifícios 

assim como o seu nº de pisos e fogos: 

 

 

Tabela 2 – Caraterização quantitativa dos edifícios 

 

 

Apesar dos edifícios fazerem parte de uma mesma unidade, é possível agrupá-los em dois grupos: 

os edifícios 1 e 2, localizados mais a norte, e os edifícios 3, 4 e 5, localizados mais a sul. Pela tabela 

é possível constatar que os primeiros possuem mais pisos e mais fogos que os últimos.  

Figura 43 – Numeração dos edifícios 
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Em termos funcionais, os edifícios apresentam um núcleo de circulação vertical central com fogos 

nos dois extremos, à exceção do edifício 4. O edifício 4 destaca-se dos demais por ser o único que 

não se encontra projetado sobre a água e por ser o que apresenta menor dimensão em comprimento, 

dado apenas possuir 2 fogos com o núcleo de circulação vertical num dos extremos do edifício.  

 

3.2.3 PROGRAMA FUNCIONAL  

 

O acesso principal, em todos os edifícios, encontra-se ao nível do piso térreo, existindo um hall de 

receção que antecede o núcleo de circulação vertical. O piso térreo dos edifícios 3, 4 e 5 é ocupado, 

no extremo voltado para a Praça Sul, por um espaço de uso comercial. Nos edifícios 1 e 2, este 

espaço, voltado para a Praça Norte, é vazado, permitindo a circulação por baixo dos edifícios (ver 

Anexo V-1). 

 

Em qualquer um dos edifícios, todos os fogos apresentam tipologias “duplex”. Esta solução permitiu 

acomodar tipologias de maior número sem ocupar muito espaço num mesmo piso, e facilitou a 

inserção do núcleo de circulação vertical central. As tipologias estão dispostas alternadamente em 

relação ao núcleo central, obtendo, deste modo, um acesso exclusivo aos fogos em cada piso (Fig. 

44). 

 

 

Figura 44 – Esquema funcional dos edifícios em corte 

 

Em qualquer uma das tipologias – T3, T4 e T5 – é adotado o mesmo esquema funcional: os espaços 

comuns e sociais no piso inferior e os espaços dos quartos no piso superior.  

 

O piso inferior (Fig. 45-a) contém a cozinha, sala de jantar, despensa e lavandaria ao centro, sendo 

estes espaços ladeados por dois canais de circulação junto às fachadas que estabelecem a ligação 

entre o hall de entrada e a sala de estar. Estes corredores são antecedidos por dois espaços – 

escritório e casa de banho – que ladeiam o hall de entrada do fogo. 
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O piso superior (Fig. 45-b), por sua vez, possui um corredor de circulação central, sendo ladeado 

pelos quartos. O corredor culmina no quarto principal que possui duas frentes de alçado. Todos os 

quartos possuem casa de banho própria. O pé-direito das divisões é de 2,40m. 

 

A sala de estar (ver Anexo XVI-4), situada no extremo do edifício, é o espaço de excelência do fogo 

devido à sua função de lugar de convívio e pelo seu duplo pé-direito (5,40m). A sala é limitada por 

três alçados com vãos que permitem um sistema de vistas variado. Este espaço é separado do resto 

das divisões por uma parede onde se encontra encastrada a escada que dá acesso ao piso superior. 

Esta parede distingue-se das demais através da sua materialidade e contrasta com a transparência 

e luminosidade que os restantes alçados enfatizam. O duplo pé-direito permite, ainda, que haja uma 

relação visual entre o piso superior e a sala. 

 

 

       

Figura 45 – Planta funcional de um fogo: a) Piso inferior tipo; b) Piso superior tipo 

 

A disposição dos vãos e dos elementos verticais que limitam os espaços ao longo do comprimento 

do edifício respeita um módulo que regra o desenho da planta (Fig. 46). Os pilares do edifício 

estabelecem a medida do módulo que tem 2 metros. Todos os vãos constituem uma pequena área 

de varanda através do recuo do plano de vidro em relação ao plano da parede exterior. Deste modo, 

a iluminação natural no interior é controlada e suavizada. Os vãos dos alçados transversais 

apresentam varandas maiores que se destacam dos limites da fachada. Inversamente, os espaços 

entre vãos constituem nichos que podem abrigar armários e estantes. 

 

a 

b 
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Figura 46 – Esquema modular da planta 

 

3.2.4 PRAÇAS E ESTACIONAMENTO 

 

Os edifícios, dadas as suas posições, conformam pequenas “praças” entre si. Existem duas praças 

pavimentadas: a primeira entre os edifícios 1 e 2 – praça Norte - e a segunda entre os edifícios 3, 4 

e 5 – praça Sul (ver Anexo XVI-3). Entre os edifícios 2 e 3, o espaço exterior é ocupado por uma 

“praça” relvada. As praças comunicam com o parque urbano, procurando diluir o caráter privado dos 

edifícios. As praças constituem-se como espaços de circulação: integram percursos do parque e 

permitem o acesso aos edifícios. Constituem-se, igualmente, como espaços de estada dado o 

sistema de vistas que proporcionam para a baía, o parque e a cidade. De modo a caraterizar melhor 

as praças Norte e Sul, foram introduzidos núcleos arbustivos com diferentes tamanhos e posições. 

Estes núcleos apresentam duas funções principais: possibilitam a presença de áreas verdes nestas 

praças e o seu limite configura um elemento de mobiliário urbano. Os núcleos arbustivos adjacentes 

aos edifícios têm uma função adicional: conferir privacidade e segurança ao fogo ao nível do piso 

térreo.  

 

O estacionamento privado dos edifícios desenvolve-se no piso -1 (ver Anexo V-2). A solução adotada 

consistiu na criação de pisos de estacionamento comuns entre edifícios. De forma muita pragmática, 

os edifícios 1 e 2 partilham o piso de estacionamento assim como os edifícios 3, 4 e 5 entre si. Este 

piso desenvolve-se, por sua vez, por baixo das praças respetivas entre os edifícios. Nas zonas de 

implantação dos edifícios situam-se o núcleo de acessos verticais e espaços de arrecadação para 

cada fogo. O acesso viário a cada piso de estacionamento processa-se através de duas rampas 

integradas nos espaços relvados do conjunto. 

 

3.2.5 MARINAS E PISCINAS 

 

A ligação dos edifícios com o elemento água é conseguida, não só através das relações visuais que 

são obtidas com as salas de duplo pé-direito, mas também com elementos físicos que se relacionam 

de forma tangível com a água. Tratam-se das marinas privadas dos condomínios e das piscinas na 

cobertura. 
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As marinas privadas dos condomínios são acedidas ao nível do piso do estacionamento, através de 

passadiços que se situam por baixo dos edifícios em consola (ver Anexo XVI-2). Os passadiços de 

atracagem dos barcos situam-se lateralmente aos edifícios. O edifício 4, apesar de não estar junto à 

baía, possui lugares na marina, acedida através do estacionamento comum aos edifícios 3 e 5. 

 

Todos os edifícios possuem uma piscina ao nível da cobertura (ver Anexos VI, VII e VIII). Adjacente 

a esta, situa-se um deck que serve de zona de apoio à piscina e ainda dois espaços de balneário. A 

piscina ocupa o extremo da cobertura virado para a baía e os seus limites são os do edifício. Deste 

modo, cria-se uma continuidade visual entre a água da piscina e a do rio. 

 

3.2.6 LINGUAGEM ARQUITETÓNICA 

 

Pretendeu-se que os edifícios apresentassem uma linguagem contrastante com os dois ambientes 

que os envolvem – a baía e o parque. Os edifícios assumem um caráter monolítico, tectónico e 

construtivista em contraposição com os espaços exteriores amplos e compostos por elementos 

naturais. Há uma definição clara da estrutura funcional dos edifícios vistos de fora. O núcleo de 

circulação vertical é destacado pelo seu vão corrido a vidro em ambos os lados – escadas e 

elevadores – e pela materialidade exterior que se prolonga para o interior. Nos alçados transversais 

dos edifícios predomina a transparência do vão da sala de duplo pé-direito enquanto que nos alçados 

longitudinais dos fogos existe um jogo entre as zonas opacas e os vãos. A marcação vertical dos 

vãos é equilibrada com a marcação horizontal das lajes à vista. 

 

3.2.7 MATERIALIDADE  

 

Os materiais prescritos tiveram em conta a linguagem arquitetónica pretendida e a criação de 

espaços confortáveis e harmoniosos. Descrevem-se os exemplos mais representativos: 

 

- as paredes exteriores são revestidas com alvenaria de pedra de ardósia (Fig. 47-a), exceto na zona 

das lajes onde o betão fica à vista, com um acabamento polido; 

- as paredes interiores e os tetos são rebocados; 

- as paredes estruturais do núcleo vertical e a parede divisória da sala de estar, que serve de 

estrutura às escadas interiores dos fogos, são revestidas com a mesma alvenaria de pedra utilizada 

no exterior; 

- o pavimento de todos os espaços secos é revestido a madeira de pinho (Fig. 47-b);  

- o pavimento, paredes e teto das casas de banho são revestidos com painéis de mármore branco 

(Fig. 47-c); 
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- o pavimento das cozinhas e das varandas é de cimento à vista com acabamento afagado (Fig. 47-

d); 

- os tetos falsos são constituídos por painéis de gesso cartonado. 

 

 

Figura 47 – Materiais dos edifícios: a) ardósia; b) pinho; c) mármore branco; d) cimento afagado 

 

3.2.8 SOLUÇÕES ESTRUTURAIS E CONSTRUTIVAS 

 

Os edifícios apresentam uma estrutura mista composta por paredes estruturais de betão armado no 

núcleo de acessos verticais e pilares estruturais de 0,40x2,00m ao longo da fachada. As lajes 

fungiformes constituem as divisões horizontais do edifício sendo que cada piso tem 3m de altura. 

Dado que o terreno onde se implantam os edifícios resulta de uma operação de aterro e está em 

contato permanente com a água do rio, foram prescritas fundações indiretas por estacas que 

cumprem o esquema da figura 48:  

 

 

Figura 48 – Planta e corte esquemáticos das fundações: 1- pilar; 2- maciço de encabeçamento; 3-estaca 

 

Por se encontrarem no limite dos edifícios, sobre a área em consola, a zona das piscinas teve de ser 

reforçada com uma viga pré-esforçada ao longo dos alçados do edifício, a partir da qual ficam 

suspensos os pilares estruturais. Esta viga descarrega nas paredes estruturais do núcleo de acessos 

verticais. 

 

Em termos de soluções construtivas destacam-se os três tipos de paredes: 

 

a b c d 
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- As paredes exteriores (Fig. 49-c) constituídas por 2 panos de tijolo com isolamento térmico pelo 

interior em poliestireno extrudido e revestimento exterior de pedra de ardósia.; 

- As paredes divisórias (Fig. 49-b) compostas por painéis de gesso cartonado com revestimento de 

lã de rocha no interior, conferindo um bom isolamento térmico e acústico das divisões; 

- As paredes estruturais de betão armado do núcleo central (Fig. 49-a).  

(Para uma melhor leitura sobre os detalhes construtivos consultar anexos XIV e XV). 

 

 

Figura 49 – Pormenores construtivos das paredes: a) Parede do núcleo central; b) Parede divisória; c) Parede exterior 

 

 

3.3 RESTAURANTE 

 

Por se encontrar nas imediações do conjunto habitacional e por representar uma adição em termos 

programáticos ao trabalho de projeto, foi considerado pertinente o desenvolvimento de um espaço 

de restauração a se situar na extremidade poente da baía do conjunto (ver Anexo IV). 

O espaço do restaurante surge por baixo da elevação do terreno, criando a ilusão de que se 

desenvolve no subsolo. Conjuga o elemento parque com a sua cobertura verde e o elemento água 

através do sistema de vistas sobre o rio e espelhos de água.  O restaurante é antecedido por uma 

praça de chegada com planta circular. Esta praça é pontuada por um espaço de água que se 

prolonga, linearmente, em direção ao restaurante, intersetando-o; no entanto, não é logo percetível 

que o espelho de água prossegue no interior do restaurante (ver Anexos XVII e XVIII). 

 

3.3.1 PROGRAMA FUNCIONAL 

 

O restaurante consiste num grande open space central, que constitui o espaço da sala de jantar (Fig. 

50-3), e o restante programa funcional concentrado nos dois extremos do edifício.  

 

No extremo nordeste situam-se todas as funções de serviço relacionadas com a atividade do 

restaurante. A cozinha (Fig. 50-8) é o espaço principal desta zona. Esta possui dois acessos e está 

organizada de acordo com as seguintes funções: preparação, confeção, empratamento e lavagem 

(Fig. 51). Da cozinha partem duas circulações laterais: a norte, com a fachada envidraçada, 

a b c 



 

47 

 

encontra-se a área social dos funcionários, composta por balneários (Fig. 50-12) e refeitório (Fig. 50-

13); a sul, com a fachada opaca, encontram-se os espaços de apoio da cozinha: despensa (Fig. 50-

9), câmara frigorífica (Fig. 50-10) e sala do lixo (Fig. 50-11). A implantação do programa funcional 

da cozinha neste extremo teve em conta poder orientar o espaço principal do restaurante na direção 

mais favorável em termos de vistas e exposição solar. 

 

No extremo sudoeste situam-se as casas de banho dos clientes (Fig. 50-5), o bar (Fig. 50-4) com 

arrecadação (Fig. 50-6) e o escritório (Fig. 50-7) da administração do restaurante.  

 

Para além de duas entradas para os clientes (Fig. 50-1) – uma principal onde se situa a receção (Fig. 

50-2) e uma secundária, direta para o bar –, o restaurante possui uma entrada de serviço (Fig. 50-

14) com ligação direta à zona social dos funcionários e à zona do lixo e por onde se efetua a descarga 

de mercadoria. 

 

O restaurante possui, ainda, uma esplanada (Fig. 50-15) alongada, semicoberta e destacada da 

fachada. É acedida através dos seus dois extremos que são adjacentes ao bar, por um lado, e à 

cozinha, por outro. 

 

 

 

Figura 50 – Planta funcional do restaurante: 1- Entradas; 2- Receção; 3- Salão principal; 4- Bar; 5- Casas de banho; 

6- Arrecadação; 7- Escritório; 8- Cozinha; 9- Despensa; 10- Câmara frigorífica; 11- Sala do lixo; 12- Balneários; 

13- Refeitório; 14- Entrada de serviço; 15- Esplanada. 
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Figura 51 – Esquema funcional da cozinha: 1- empratamento; 2- preparação e confeção; 

3- lavagem; 4- despensa; 5- câmara frigorífica;                trajeto da comida;                trajeto da loiça 

 

3.3.2 LINGUAGEM ARQUITETÓNICA 

 

À semelhança dos edifícios do conjunto habitacional, o restaurante joga com a dualidade opaco-

transparente. No lado virado para o rio, a fachada é completamente envidraçada com o objetivo de 

tirar o maior partido da vista sobre o rio e a cidade. No lado oposto, a fachada é intercalada por 

painéis opacos e painéis de vidro como forma de garantir o efeito surpresa a quem se aproxima no 

que toca à perceção do espaço e ao sistema de vistas do restaurante. Em termos interiores, os 

principais materiais – vidro, aço e betão – compõem o ambiente despojado. A água é outro elemento 

presente no interior: um chão de vidro sobre um espelho de água constitui e demarca o percurso 

principal do espaço. Existem áreas do espelho de água onde a ausência do vidro provoca uma 

quebra na continuidade do espaço. 

 

3.3.3 SOLUÇÕES ESTRUTURAIS E CONSTRUTIVAS 

 

O restaurante possui uma cobertura ajardinada, no seguimento da elevação do terreno. Esta solução 

confere vantagens ao nível do desempenho térmico no interior pelo facto da vegetação refletir a luz 

solar e a camada de terra atuar com um isolante. Esta cobertura é suportada por uma laje de betão 

aligeirada. A laje assenta numa estrutura em semi-pórtico composta por vigas transversais e pilares 

metálicos do tipo “I” que funcionam em conjunto através da ligação rígida com uma viga de betão 

armado no limite exterior do restaurante. Esta solução foi escolhida devido à estabilidade 

proporcionada pela união entre os elementos. No alçado virado para a praça, os pilares metálicos 

são substituídos por painéis de betão armado (Fig. 52). 

 

1 

2 

3 4 

5 
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Figura 52 – Corte construtivo do restaurante 

 

As soluções construtivas mais representativas são as seguintes: 

 

- O pavimento é constituído por uma laje de betão armado sobre a qual é aplicada uma camada de 

betonilha com acabamento afagado que confere o aspeto final (Fig. 53-a); 

- A esplanada consiste num elemento de betão armado em consola com uma camada de betonilha 

por cima que serve de suporte a um deck de madeira (Fig. 53-b); 

- O restaurante apresenta um teto falso de gesso cartonado que estipula um pé-direito de 2,75m; 

- A caixilharia dos planos de vidro não é visível: os caixilhos superiores e inferiores encontram-se 

encastrados nas vigas e os caixilhos laterais estão fixos à alma dos perfis metálicos que compõem 

os pilares; 

- Os espelhos de água são constituídos por caixas de betão sobre as quais assentam telas de 

impermeabilização e camada de betonilha. Os espelhos de água nas zonas de circulação são 

cobertos com painéis de vidro laminado de três folhas de 1,00x2,00m (Fig. 53-c); 

- As paredes estruturais da fachada são revestidas pelo exterior com alvenaria de pedra de lioz 

bujardada (Fig. 53-d) e o acabamento interior consiste no betão à vista; 

- O revestimento da parede que separa a sala de jantar da cozinha é com a mesma pedra do exterior. 

(Para uma melhor leitura sobre os detalhes construtivos consultar anexos XIX e XX). 

 

 

Figura 53 – Materiais do restaurante: a) cimento afagado; b) deck de madeira; c) chão de vidro laminado; d) lioz bujardado 

 

 

a b c d 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do presente relatório permitiu um aprofundamento das bases teóricas e concetuais que 

estiveram por detrás das propostas desenvolvidas durante o ano letivo. Estas propostas foram ao 

encontro de responder às ambições dos diferentes municípios que tutelam a área de estudo e às 

necessidades dos eventos que marcam presença na área. Foi também objetivo da presente proposta 

resolver os aspetos disfuncionais existentes neste território identificados durante a fase de análise. 

 

A área de estudo constitui uma extensa frente ribeirinha no limite de dois concelhos, que apresenta 

uma série de desafios à sua integração com a cidade consolidada. É de salientar a complexidade 

que este estudo acarretou dada a dimensão da área de estudo, a quantidade de programas para 

explorar e as diferentes escalas trabalhadas, desde a urbana à do pormenor construtivo. 

 

O projeto urbano envolveu uma panóplia de matérias a ter em consideração - aspetos morfológicos, 

históricos, sociais, técnicos – concentrando em si áreas do conhecimento muito diversas como o 

urbanismo, o paisagismo, a arquitetura, a hidráulica e a geografia. A estratégia para a proposta 

urbana deu primazia à definição de espaços públicos tendo em vista a requalificação dos núcleos 

urbanos e da frente ribeirinha da área de estudo. A criação de um novo aterro para dar continuidade 

ao parque urbano, a “renaturalização” da ribeira de Algés, a reabilitação dos edifícios da DocaPesca 

e a criação de uma rede ciclável integrada são exemplos de propostas que estão contempladas no 

projeto urbano.  

Numa segunda fase, o foco do trabalho virou-se para a definição da arquitetura de uma área 

específica da área de estudo. O desenvolvimento do conjunto de habitação pareceu pertinente dada 

a inexistência deste programa na frente ribeirinha a sul da linha do comboio. Esta localização, junto 

ao rio, permitiu explorar formas de aliar o elemento “água” à arquitetura através da estratégia de 

implantação dos edifícios sobre a linha de margem e com a criação de embarcadouros privados. 

Por fim, a proposta de um equipamento de restauração permitiu a exploração de um programa 

adicional. O restaurante panorâmico surge por baixo da elevação do terreno, conjugando o elemento 

“parque” com a sua cobertura verde, e o elemento “água”, através do sistema de vistas sobre o rio e 

espelhos de água.  

 

Em conclusão, o trabalho desenvolvido procurou responder o melhor possível às solicitações 

programáticas, ser coerente com a estratégia definida e ter em consideração a área de estudo na 

sua globalidade. Apesar da natureza académica deste trabalho permitir alguma liberdade, houve a 

preocupação em propor soluções realistas e concretizáveis. Existe ainda a consciência de que é 

difícil colocar um ponto final num projeto. Este poderá sempre ser revisitado, com um novo olhar, 

resultando em novas propostas. 
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7. Interface: 1- Ponte verde; 2- Jardim de Algés; 3- Avenida

Marginal; 4- Estação ferroviária; 5- Terminal rodoviário | 1:5000

1. Planta geral | 1:10000

6. Nova Avenida Marginal | 1:5000
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Conjunto habitacional - Plantas do pisos térreo e -1
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ANEXO V

Escala 1:1000

1. Planta do piso térreo: 1- Praça Norte; 2- Praça Sul; 3- Hall de receção; 4- Espaço comercial; 5- Acesso ao piso -1; 6- Avenida

Marginal;     Acesso ao edifício

2. Planta do piso -1: 1- Marina; 2- Arrecadações
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Planta dos Pisos 1 (+10m), 3 (+16m) e 5 (+22m)
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Edifícios 2, 3 e 5 - Plantas dos Pisos
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ANEXO VII

Edifício 2: Planta dos Pisos 1 (+10m), 3 (+16m) e 5 (+22m) | Edifícios 3 e 5: Planta dos Pisos 1 (+10m) e 3 (+16m)

Edifício 2: Planta dos Pisos 2 (+13m) e 4 (+19m) | Edifícios 3 e 5: Planta do Piso 2 (+13m)

Edifício 2: Planta do Piso 6 (+25m) | Edifícios 3 e 5: Planta do Piso 4 (+19m)
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Edifício 4 - Plantas dos Pisos
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ANEXO VIII

Planta dos Pisos 1 (+10m) e 3 (+16m)

Planta dos Pisos 2 (+13m) e 4 (+19m)

Planta do Piso 5 (+22m)
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Edifício 1 - Alçados e Cortes

Escala 1:500
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ANEXO X

Edifício 2 - Alçados e Cortes

Escala 1:500

Corte longitudinal Corte transversal
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ANEXO XI

Edifício 3 - Alçados e Cortes

Escala 1:500
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ANEXO XII

Escala 1:500
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ANEXO XIII

Edifício 5 - Alçados e Cortes

Escala 1:500
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ANEXO XIV

Escala 1:50



Laje do piso térreo

Pavimento da cozinha

Laje-tipo e parede divisória

Viga da piscina
Cobertura
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ANEXO XV

Escala 1:20
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01- Revestimento exterior em pedra natural de ardósia

02- Argamassa de assentamento

03- Tijolo cêramico de 13cm

04- Caixa de ar

05- Isolamento térmico em poliestireno extrudido

06- Reboco, estuque e tinta de água

07- Parede de betão

08- Laje de betão

09- Isolamento térmico em lã de rocha

10- Parede em gesso cartonado

11- Pavimento de madeira de pinho

12- Teto falso em gesso cartonado barrado e pintado

13- Elemento de fixação do teto falso

14- Perfil de metálico de acabamento do

teto falso

15- Betonilha com acabamento afagado

16- Betonilha de enchimento

17- Camada de forma

18- Tela betuminosa de impermeabilização

19- Terreno compactado

20- Maciço de encabeçamento

21- Tubo de escoamento

22- Viga de betão

23- Betão projetado

24- Laje armada
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ANEXO XVI

4. Sala de estar

2. Marinas
1. Conjunto habitacional

3. Praça Sul



Restaurante - Planta

Escala 1:200
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ANEXO XVII

1- Entradas; 2- Receção; 3- Salão principal; 4- Bar; 5- Casas de banho; 6- Arrecadação; 7- Escritório; 8-

Cozinha; 9- Despensa; 10- Câmara frigorífica; 11- Sala do lixo; 12- Balneários; 13- Refeitório; 14- Entrada de

serviço; 15- Esplanada; 16- Praça;             Espelho de água;            Espelho de água coberto
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ANEXO XVIII

Escala 1:200



Restaurante - Corte construtivo

Escala 1:50
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ANEXO XIX



Cobertura ajardinada

Laje em consola Espelho de água e pavimento interior Parede exterior e fundação

Caixilho e pilar metálico

| Escala 1:10

Teto falso

1- Terra vegetal

2- Separador geotêxtil

3- Tela drenante pitonada

4- Isolamento térmico em poliestireno

extrudido

5- Tela betuminosa de impermeabilização

6- Camada de forma

7- Laje de betão

8- Viga metálica

9- Teto falso em gesso cartonado barrado

e pintado

10- Guarda de vidro

11- Peça metálica de fixação

12- Deck de madeira

13- Barrote de madeira

14- Elemento de ligação do teto falso

15- Iluminação

16- Chão de vidro laminado de 3 folhas

17- Betonilha com acabamento afagado

18- Terreno compactado

19- Perfil metálico de ligação do teto falso

20- Caixilho

21- Vidro

22- Pilar metálico

23- Revestimento exterior em lioz

bujardado

24- Argamassa de assentamento

25- Parede de betão

26- Reboco pintado

27- Brita

28- Tubo de drenagem

29- Maciço de encabeçamento

30- Estaca de fundação
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ANEXO XX
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