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RESUMO

O actual relatório apresenta-se com o propósito de obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura no 

Instituto Superior Técnico e retracta o processo de projecto que se desenrolou desde o primeiro semestre 

do ano lectivo de 2015/2016 até ao segundo semestre de 2016/2017. 

Centrado num espaço pouco resolvido na zona limítrofe dos concelhos de Lisboa e Oeiras, o enunciado 

promovia a reflexão acerca do troço ribeirinho limitado pela Torre de Belém, a nascente, e a foz do rio 

Jamor, a poente. Se por um lado, se trata de uma zona privilegiada, pela proximidade a uma grande 

centralidade histórica, bem como pela proximidade ao rio Tejo e ao parque florestal de Monsanto, por 

outro lado, trata-se de um lugar há muito subjugado aos interesses e conflitos dos vários actores urbanos 

que nele intervêm, nomeadamente as Câmaras Municipais de Lisboa e Oeiras e a Administração do Porto 

de Lisboa.

A nível urbano, a reflexão apresentada tem por base um estudo da evolução das cidades portuárias ao 

longo dos tempos de forma a compreender as causas e possíveis soluções para os vazios urbanos que 

foram deixados nas zonas ribeirinhas de várias cidades. Aliado a considerações de carácter ambiental, 

este estudo deu forma a uma proposta urbana que soluciona as questões de mobilidade e acessibilidade 

na área, permitindo a criação de um parque urbano que liga as realidades de Monsanto e do rio Tejo e que 

representa a devolução de pelo menos parte da zona ribeirinha de Lisboa à comunidade. 

Numa fase seguinte, foi escolhida a área da doca de Pedrouços para dar continuidade ao projecto e 

implementar soluções à escala arquitectónica. Optou-se pela adopção de uma metodologia que teve 

por base os princípios de intervenção mínima, de forma a adaptar os dois edifícios obsoletos da antiga 

lota, numa nova centralidade náutica e desportiva municipal e promover, mais uma vez, um retorno da 

comunidade às margens do rio Tejo.

Palavras-chave 

Cidades portuárias | Mobilidade | Espaço público | Centro náutico | Adaptação de usos | Arquitectura industrial
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ABSTRACT

This report aims at the achievement of the Degree of Master in Architecture from Instituto Superior 

Técnico, and it portrays the process of architectural and urban conception, from the first semester of the 

academic year of 2015/2016 until the second semester of the year 2016/2017.

Centered in an unresolved space on the frontier of the cities of Lisbon and Oeiras, the exercise promoted 

the reflexion upon a section of the waterfront comprehended between Torre de Belém and the Jamor’s 

river mouth. On the one hand, it can be considered a priviliged area, as it is located near a historical 

neighbourhood, close to the river Tagus and to the Monsanto forest park. On the other hand, it is a place 

long subdued to the conflicts of interests between the municipalities and the port’s administration.

Urban wise, this project is based on the study of the evolution of port cities throughout history, in order 

to understand the causes and possible solutions to the brownfields that still remain in the waterfronts of 

many of these cities. Combined with environmental considerations, this study gave shape to an urban 

proposal that solves the mobility concerns of the area, allowing the creation of an urban park that connects 

the realities of Monsanto and the river and represents the return of the waterfront to the community.

At a later stage, the Pedrouços dock was chosen to carry on the architectural proposal. It was adopted a 

metodology based on the principles of minimal intervention, in order to adapt the two obsolete buildings 

of the former fish market. The new program proposed the creation of a nautical and sports centre with the 

intention of contributing even further to the reconnection between the citizens and the river.

Key words 

Port cities | Mobility | Public space | Nautical centre | Adaptive reuse | Industrial architecture
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1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJECTO DE ESTUDO

O presente relatório tem como objecto de estudo o processo projectual de escala urbana e arquitectónica 

desenvolvido na disciplina de Projecto Final II, ao longo de três semestres de trabalho. Pretende-se não só 

relatar o método de concepção como fazer a sua justificação teórica, devendo este texto ser entendido 

como um complemento ao projecto realizado.

O trabalho incidiu sobre o troço da frente ribeirinha de Lisboa compreendido entre a Torre Belém e a foz 

do rio Jamor. Este é um espaço expectante da zona limítrofe dos municípios de Oeiras e Lisboa, um 

espaço que não tem a capacidade de oferecer uma mais valia à comunidade, apesar da sua localização 

privilegiada e excelentes características naturais, um espaço cuja identidade foi, ao longo do tempo, 

influenciada por conflitos de interesses entre os vários actores urbanos que nele tomam parte, um espaço 

que, em suma, é um grande vazio urbano.

O enunciado apresentado pelos docentes no início do primeiro semestre do ano lectivo 2015/2016 

propunha uma intervenção muito flexível, quer a nível programático quer a nível formal. No entanto, eram 

claros os objectivos a cumprir: promover a requalificação urbana da área, de modo que esta deixe de 

ser um vazio urbano e passe a fazer parte integrante das dinâmicas locais e municipais. Os trabalhos 

desenvolvidos como resposta a estes objectivos urbanos foram realizados em grupos de três elementos 

e ao longo de um semestre.

Concluída esta fase, mas mantendo as intenções referidas, deu-se início à segunda fase do trabalho, 

o projecto de arquitectura. A partir deste momento o trabalho passou a ser individual e estabeleceu-se 

um enfoque numa área específica do troço em estudo. Neste caso, optou-se pela intervenção nos dois 

Edifícios da Lota, na doca de Pedrouços, onde é proposta uma intervenção de reconversão. Esta última 

fase de projecto prolongou-se por dois semestres lectivos.

1.2. METODOLOGIA

Devido à já referida flexibilidade do enunciado e à indefinição programática inicial, foi necessária uma 

extensa pesquisa bibliográfica para melhor conhecer o contexto de trabalho bem como para tentar 

descobrir recomendações ou constrangimentos que pudessem moldar as soluções. Sendo assim, numa 

primeira fase e em conjunto com toda a turma, foi estudada a caracterização do local a vários níveis 

(histórico, fisiográfico, urbano). Foi nesta fase que foram expostos os interesses dos vários intervenientes 

no espaço, sendo responsabilidade dos grupos de trabalho mediar essas forças e encontrar um equilíbrio 

harmonioso entre elas.  Numa segunda fase, e ao longo da restante realização do projecto, outros temas 

foram explorados à medida que iam sendo considerados necessários ao trabalho de concepção. Para 

esta pesquisa foi ainda útil o conhecimento de projectos que, de algum modo, pudessem servir de 

referência ao trabalho a realizar.
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O desenvolvimento do projecto foi ainda auxiliado por contributos multidisciplinares nas áreas de 

urbanismo, transportes e hidráulica. Paralelamente, na disciplina de Avaliação de Desempenho, leccionada 

pelos professores João Gomes Ferreira e Teresa Heitor, foi desenvolvido o trabalho de diagnóstico da pré-

existência arquitectónica e estudo das possibilidades programáticas da nova intervenção. Os contributos 

teóricos e práticos desta disciplina foram essenciais para o desenvolvimento da proposta à escala do 

edifício.

Sendo assim, é seguro afirmar que o projecto urbano e arquitectónico tem, como suporte às escolhas 

tomadas, um sólido enquadramento teórico e pode, de certo modo, ser entendido como a aplicação das 

conclusões dessa pesquisa ao contexto do lugar.

1.3. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

Pretende-se que este relatório represente com rigor processo projectual, sendo o peso dado a cada 

capítulo proporcional à sua importância aquando da realização do projecto. Deste modo, o relatório 

organiza-se em três grandes partes:

Capítulo 2 — O lugar — Nesta secção é caracterizado o local da intervenção. O seu contexto físico e 

histórico é apresentado através de várias análises consideradas pertinentes, de forma a caracterizar o 

lugar e as razões que tornam tão necessária uma intervenção;

Capítulo 3 — O projecto urbano — Neste capítulo é descrito o processo de concepção do projecto urbano 

Na primeira parte sintetizam-se os temas que justificaram as escolhas de projecto, nomeadamente 

“Intervenções em frentes de água de cidades portuárias” e “Desenho urbano sustentável”. Na segunda 

parte é descrita, através de textos, esquemas e desenhos, a proposta apresentada. 

A distância temporal que medeia o término do projecto e a redacção deste texto, potenciou a capacidade 

crítica de analisar as escolhas tomadas ou possíveis rumos futuros da intervenção. Sendo assim, 

incluiu-se no seguimento da apresentação da proposta, um segmento acerca deste tema;

Capítulo 4 — O projecto de arquitectura — Por fim, neste capítulo descreve-se o modo como foi realizado 

o projecto arquitectónico sobre os Edifícios da Lota na doca de Pedrouços. A estrutura é semelhante 

ao capítulo anterior. Difere pela temática explorada no enquadramento teórico (“Adaptação de espaços 

industriais”) e por incluir um subcapítulo descritivo da pré-existência, da sua história e características 

espaciais. No seguimento destes dois subcapítulos, é feita a apresentação do pensamento e estratégias 

que deram origem ao projecto de arquitectura.
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1.4. DEFINIÇÕES

Neste relatório são explorados vários temas que influíram no projecto urbano e de arquitectura, temas 

esses dos quais constam conceitos cujo entendimento nem sempre é imediato. Sendo assim, cumpre, à 

partida, estabelecer de que forma são compreendidos estes conceitos ao longo do texto.

Frente de água 

Considera-se a área de contacto entre a cidade e a água, quer se trate de um rio, mar ou oceano, e que 

contém um peso histórico e simbólico muito próprio. No contexto do presente relatório, optou-se por usar 

o termo em português mas deve ser entendido com o mesmo significado que tem o termo “Waterfront” 

na maioria da bibliografia revista.

Vazio urbano

Também denominado Terrain Vague ou Brownfield (Mateus, 2007), é um conceito vasto para o qual se 

adoptou a definição Solà-Morales citado em Mateus (2007: 13), na qual se estabelece que um vazio 

urbano é “Uma área sem limites claros, sem uso actual, vaga, de difícil compreensão na percepção 

colectiva dos cidadãos, constituindo normalmente um rompimento no tecido urbano. Mas é também 

uma área disponível, cheia de expectativas, de forte memória urbana, com potencial original: o espaço 

disponível, do futuro.”

Sustentabilidade 

Conceito que tem expressão nas dimensões económica, social e ecológica da sociedade e que refere que 

o desenvolvimento actual não deve pôr em causa a possibilidade de vida de gerações futuras (Florentino 

& Nunes da Silva, 2007).

Património industrial 

De acordo com (TICCIH, 2003), “compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, 

tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, 

fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, 

transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, 

assim como os locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas com a indústria, tais 

como habitações, locais de culto ou de educação.”

Adaptação 

É um termo entendido, no âmbito deste trabalho, com o mesmo significado do conceito de reutilização, 

definido por Françoise Choay (1982: 233) como “Consistindo em reintroduzir um monumento desafectado 

no circuito das utilizações vivas, em arrancá-lo a um destino museológico […].”
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2. O LUGAR

Fig. 1 - Localização da área de intervenção
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2.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL

O território em estudo estende-se na frente ribeirinha de Lisboa, desde a Torre de Belém até à foz do  

rio Jamor. Apesar da localização privilegiada, é um lugar que não participa no dia-a-dia das populações 

locais, por ser um vazio urbano com pouca legibilidade e pouca atractividade.

Este lugar encontra-se na fronteira entre os concelhos de Lisboa e Oeiras, mas é à Administração do 

Porto de Lisboa que cabe a gestão do espaço. Conflitos e desencontros de interesses entre estas três 

entidades e ainda entre o governo central ditaram a obsolescência do lugar, que aguarda agora um novo 

destino.

Não sendo exemplo único na frente ribeirinha de Lisboa, o troço em estudo sofre ainda com os impactes 

da linha férrea e da rede automóvel de alto nível. Funcionando como barreira à população, estes elementos 

contribuem para a segregação do local em relação ao tecido urbano próximo.

Para além da presença do rio, o espaço é também beneficiado por uma proximidade ao parque florestal 

de Monsanto bem como ao centro das localidades de Algés, Dafundo e Belém. Isto significa que o local 

se define não só pelo seu carácter ribeirinho, mas também pelos espaços verdes, residenciais e culturais 

que lhe são adjacentes.

A figura 2 retrata a área de intervenção, onde estão marcados os limites administrativos das várias 

entidades acima mencionadas. A frente de água, como é regra geral na cidade de Lisboa, pertence à 

jurisdição da A.P.L. O tecido urbano marcado no topo nascente pertence ao município de Lisboa, em 

particular à freguesia de Belém. E o tecido urbano a poente representa as freguesias de Algés e Dafundo, 

pertencentes ao município de Oeiras. É, portanto, clara a forma como estes limites centrados no local de 

intervenção podem ser motivos de fortes tensões urbanas.

Fig. 2 - Área de intervenção
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2.2. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA

A história deste troço ribeirinho insere-se na história da zona ocidental de Lisboa e das localidades de 

Belém, Restelo, Pedrouços e Algés.

A presença humana nesta zona remonta à era paleolítica (J.F. Belém, s.d.), e durante a ocupação árabe é 

verificável a existência de um pequeno aglomerado na zona alta de Algés (União ALCD, s.d.). No entanto, o 

desenvolvimento populacional e urbano foi lento, sendo esta área caracterizada, mesmo após a formação 

do país, por povoações dispersas dependentes da agricultura. O desenvolvimento das actividades 

marítimas, marcou o nascimento da aldeia do Restelo, no séc. XIII, e levou ao desenvolvimento de um 

pequeno porto (J.F. Belém, s.d.).

Nos séculos que se seguiram, não se registaram grandes alterações nas dinâmicas do território. Mas as 

obras manuelinas do Mosteiro dos Jerónimos e principalmente da Torre de Belém, no início do séc. XVI, 

vieram inverter o lento ritmo de crescimento. As condições de defesa da barra do Tejo melhoraram e, a 

partir de então, alguns membros da nobreza erigiram neste local as suas quintas de recreio, inaugurando 

uma ocupação sazonal e de veraneio (J.F. Belém, s.d.).

O terramoto de 1755 veio dar mais protagonismo à área. Por ter sido uma localidade pouco afectada 

pela catástrofe, serviu de refúgio a muita gente, incluindo ao rei D. José, que para a Ajuda transferiu a sua 

corte. Esta área passou assim a ser o centro político do reino, o que motivou ainda o estabelecimento de 

vários quartéis militares na zona (J.F. Belém, s.d.).

A saída da corte deste local, em 1794, não afectou as actividades comerciais que se haviam estabelecido 

após o terramoto. De facto, a partir da segunda metade do séc. XVIII, já se efectivava o desenvolvimento 

fabril, especialmente em Pedrouços e no Bom Sucesso, fenómeno que se acentuou após a revolução 

industrial. Consequentemente deu-se a evolução urbana da área, com a construção de um aterro (com 

início em 1887), de docas e da linha férrea para Cascais. Também neste século se generalizou a moda dos 

banhos de mar, sendo as praias de Pedrouços e Algés muito apetecidas pelos Lisboetas (J.F. Belém, s.d.).

No início do séc. XX, com a construção da linha de eléctrico para o Cais do Sodré e com a melhoria das 

acessibilidades automóveis, tanto a zona de Algés como Belém viram a sua ocupação urbana crescer 

significativamente (União ALCD, s.d.). A zona de Belém, em particular, foi palco da Exposição do Mundo 

Português em 1940, acontecimento que contribuiu para a monumentalização da zona entre o Mosteiro 

dos Jerónimos e o Tejo, o que levou à definição deste lugar como a centralidade histórica e cultural que 

hoje conhecemos.

Por fim, refira-se ainda que foi no ano de 2002 que se efectivou a construção de CRIL/IC17, elemento que 

veio intensamente marcar a área de intervenção.
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Fig. 3 - Estação ferroviária de Algés, início do séc. XX

Fig. 4 - Praia de Pedrouços, 1937

Fig. 5 - Praia de Algés, 1912

Fig. 6 - Praia de Pedrouços, 1921

Fig. 7 - Algés, 1930
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2.3. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

Fisicamente, a zona em estudo caracteriza-se pelo contraste entre o território a norte e a sul da linha 

férrea. Como revela a figura 8, a zona ribeirinha não possui grandes variações altimétricas, ao contrário 

do território a norte. Este, por sua vez, é caracterizado por colinas e vales cuja altitude chega até aos 80 

ou 100m. O vale mais expressivo é certamente o vale da ribeira de Algés, que marca o limite entre os 

concelhos de Lisboa e Oeiras. 

No que diz respeito à caracterização de espaços verdes, e como expõe a figura 9, as maiores áreas 

verdes coincidem com os topos das colinas, tratando-se de áreas com menor densidade de construção. 

No entanto, os espaços verdes não se reduzem a estes três momentos, existindo exemplos de menores 

dimensões no restante troço urbano.

A topografia do lugar, nomeadamente as linhas de água, bem como o grau de impermeabilização do solo 

têm grande influência no comportamento do território perante situações de inundação. Como se verifica 

na figura 10, existem três locais, correspondentes aos vales, que oferecem um risco muito elevado de 

inundação, sendo o risco mais reduzido no restante território. E se actualmente, este mapa representa as 

áreas em risco aquando de chuvas mais intensas, no futuro representa as áreas potencialmente afectadas 

com a subida prevista dos níveis das águas do mar devido às alterações climáticas.

A figura 11 representa uma outra vulnerabilidade do território, neste caso no que diz respeito ao efeito 

maré. Como é possível verificar, é na zona ribeirinha que se verificam os maiores riscos aquando de 

períodos de agitação marítima elevada.

80-90m90-100m 70-80m 60-70m 50-60m

30-40m40-50m 20-30m 10-20m 0-10m

Áreas verdes

Massas arborizadas

Muito elevado Elevado Moderado Susceptibilidade ao efeito maré

Fig. 8 - Carta topográfica Fig. 9 - Carta de estrutura verde

Fig. 10 - Carta de risco de inundações Fig. 11 - Carta de susceptibilidade ao efeito maré
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2.4. CARACTERIZAÇÃO URBANA

2.4.1. ESTRUTURA EDIFICADA

De um modo geral, a estrutura edificada na área em estudo caracteriza-se maioritariamente por edifícios 

habitacionais, por vezes com espaços comerciais ao nível do piso térreo. No entanto, uma análise mais 

detalhada à malha urbana permite fazer algumas distinções entre os vários bairros. 

Espaços consolidados
Espaços a consolidar
Espaços consolidados a requalificar

Fig. 12 - Esquema de cheios e vazios

Fig. 13 - Esquema de consolidação do tecido urbano
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Existem áreas de malha mais regular, em geral correspondentes a locais com menores variações 

altimétricas. São disso exemplo os bairros do Restelo, com uma malha radiocêntrica, e de Algés, com 

uma malha ortogonal. Por outro lado, em áreas de maiores declives, como Miraflores ou Dafundo, 

observamos uma malha mais irregular que acompanha a modelação do terreno. Em outros troços da 

área de estudo torna-se difícil a identificação de uma malha, como por exemplo junto à Avenida Marginal. 

De facto, os planos directores municipais de Lisboa e Oeiras consideram já a existência de áreas com uma 

malha urbana menos consolidada (ou como expõe o documento de Oeiras, “consolidadas a requalificar”), 

conceitos que dependem do grau de urbanização e de consolidação morfotipológica do solo (figura 13).

A heterogeneidade da estrutura edificada estende-se ainda às tipologias dos edifícios, que variam 

muito ao longo da área de estudo, existindo desde de edifícios de habitação unifamiliar a blocos de 

apartamentos com mais de cinco pisos.

2.4.2. USOS

A figura 14 sintetiza a informação que os PDM de Lisboa e Oeiras expõem acerca da qualificação dos 

usos do solo. Como é exposto, a maioria da área encontra-se vocacionada para espaços centrais e 

residenciais. No entanto, existem algumas áreas que são excepção e que garantem uma maior variedade 

funcional ao local.

Espaços verdes

Desporto, lazer, cultura e recreio
Uso ribeirinho

Espaços centrais e residenciais

Equipamentos
Equipamento de defesa nacional

Limite municipal

Fig. 14 - Síntese dos usos do solo
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Se analisarmos a área em maior detalhe, percebemos que nela existem alguns equipamentos e pontos 

marcantes que vale a pena destacar nesta análise sobre os usos do lugar (figura 15).

No que à frente ribeirinha diz respeito, e devido à proximidade à zona monumental de Belém, existem 

algumas dinâmicas de turismo e lazer. No entanto, estas são geralmente interrompidas junto à zona da 

doca de Pedrouços já que, daí para poente, a frente de água é menos atractiva ao nível turístico. Contém, 

todavia, alguns equipamentos e serviços que garantem ligeiras dinâmicas de utilização quotidiana, 

nomeadamente, a torre de controlo marítimo da A.P.L., o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a 

Fundação do Desporto. O passeio marítimo de Algés, no extremo poente da frente ribeirinha, encontra-se 

também em relativo desuso, apenas ganhando relevância como local de eventos. Sobre a frente 

ribeirinha destaca-se ainda a Fundação Champalimaud, como um importante equipamento de saúde 

cuja construção foi motivo de requalificação da sua envolvente.

Quanto ao tecido urbano a norte da linha de comboio, como apoio às vivências quotidianas existem 

espaços como o Mercado de Algés, o Aquário Vasco da Gama, a Biblioteca Municipal ou toda a 

infraestrutura de transportes que será explorada em seguida.

Rio Jamor Torre de 
controlo APL

IPMA e 
Fundação do 

Desporto

Doca de 
Pedrouços

Fundação 
Champalimaud

Torre de BelémPasseio Marítimo 
de Algés

Complexo 
desportivo do 

Jamor
Avenida 
Marginal

Aquário 
Vasco da 

Gama

Estação de 
comboios de 

Algés

Parque 
florestal de 
Monsanto

Mercado de 
Algés

Estação 
rodoviária

Bairro do 
Restelo

Fig. 15 - Mapa de pontos marcantes na área de intervenção
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2.4.3. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Como já referido, a melhoria das condições de acessibilidade nesta zona periférica de Lisboa foi 

essencial para o seu desenvolvimento urbano. No entanto, hoje em dia, esta localidade já se encontra 

sobrecarregada de infraestruturas viárias, que tornam o nó de Algés num espaço com grande intensidade 

de tráfego (figura 16). Segundo classificações dos PDM de Lisboa e Oeiras, é neste local que se faz a 

transição entre uma via de 1º nível hierárquico, a 

CRIL/IC17, com o trânsito automóvel local. Do nó 

de Algés nasce, para poente, a Avenida Marginal, 

fazendo a ligação à Costa do Sol. Para nascente, 

e devido à linha férrea, verifica-se uma duplicação 

das vias automóveis: a norte, a Avenida da Índia, 

de 3º nível hierárquico e que se liga à Avenida 

Marginal; a sul da linha de comboio, a Avenida 

Brasília, de 2º nível, que serve a frente ribeirinha. É 

por esta via que se concretiza o tráfego de pesados 

que se dirige para a zona portuária (figura 17).

Av. Marginal

Av. D
om Vasco da Gama

CR
IL

/I
C1

7

Av. da Índia
Av. Brasília

Via de 1º nível
Via de 2º nível

Via de 3º nível

Via local

Fig. 16 - Nó viário de Algés (com marcação da linha férrea)

Fig. 17 - Hierárquia da rede viária
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No que respeita aos transportes públicos, este local limítrofe entre Lisboa e Oeiras é servido por uma vasta 

oferta multimodal: comboios, eléctricos e autocarros (figura 18). Por isso mesmo, é classificado pelo 

PDM de Lisboa como um interface de 1º nível. Sendo uma “porta” da cidade, é um local estrategicamente 

crucial para o incentivo ao uso de transportes colectivos (C.M.L., 2012).

Comboio

Autocarro e eléctrico
Autocarro
Zona de interface

Fig. 18 - Rede de transportes públicos
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3. O PROJECTO URBANO

O enunciado referente ao projecto urbano requeria uma vasta investigação formal e programática, não 

exigindo qualquer resposta pré-formatada. No entanto, era essencial encarar o projecto como uma 

oportunidade de regeneração urbana, reconhecendo os possíveis impactes da intervenção, tanto a nível 

local como municipal. As decisões projectuais tomadas nesse sentido foram alicerçadas num estudo 

das temáticas que melhor enquadravam as intenções iniciais de projecto.

3.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

3.1.1. INTERVENÇÕES EM FRENTES DE ÁGUA DE CIDADES PORTUÁRIAS

A perspectiva de actuar na frente ribeirinha de Lisboa, em particular num lugar onde o tempo forçou 

o vazio e a obsolescência, incentivou o conhecimento de intervenções em frentes de água de cidades 

portuárias. Deste modo pode-se compreender a evolução deste tipo de lugares em outras cidades 

mundiais e a forma como já se tentou responder aos vazios urbanos criados pela mudança de paradigma 

da actividade portuária. Ainda que, como seria expectável, cada cidade tenha tido um desenvolvimento 

próprio dependente do seu contexto nacional, o progresso tecnológico e económico mundial permite 

definir linhas comuns no passado das principais cidades portuárias e, consequentemente, das suas 

frentes de água. 

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE PORTUÁRIA

O desenvolvimento industrial no séc. XIX foi um fenómeno crucial para o desenvolvimento dos portos. 

A capacidade produtiva da indústria sofreu um incremento inédito, o que provocou um aumento da sua 

expressão na cidade e o deslocamento de um crescente número de unidades industriais para a zona 

portuária, para facilitar o transporte de mercadorias (Guimarães, 2006). Neste período, como concretiza 

o autor, “inicia-se a ruptura entre a cidade e o porto. Este deixa de ser um elemento de transição entre a 

cidade e a água, transformando-se em elemento barreira que se vira completamente para as actividades 

portuárias, excluindo o habitante da cidade” (Guimarães, 2006: 8).

Assim se caracteriza o porto num modelo de cidade “fordista”, modelo esse que entrou em falência 

na década de 70 do passado século devido a choques petrolíferos e consequente crise económica. 

Na prática, estes acontecimentos provocaram uma obsolescência das infraestruturas e equipamentos 

próprios da cidade industrial e obrigaram à sua reconversão ou deslocação para o exterior do perímetro 

urbano (Viegas et al, 1997).

Simultaneamente, um outro fenómeno estava a revolucionar, desde a década de 60, a organização 

formal e funcional dos portos: o uso de contentores para o transporte de mercadorias. Se, por um lado, 

as unidades industriais que antes beneficiavam da adjacência ao porto podiam deslocar-se para a 

periferia, por outro lado eram necessárias grandes áreas livres de construções para armazenamento dos 
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contentores (Guimarães, 2006). Desde então e até ao presente, as crescentes necessidades espaciais e 

de conectividade de transportes transformaram os portos em verdadeiras plataformas logísticas, com 

pouca ou nenhuma ligação aos centros urbanos e deixando obsoletas várias áreas anteriormente afectas 

à actividade portuária (Alemany & Bruttomesso, 2011). 

A história de Lisboa partilha destes dois importantes períodos da actividade portuária. De facto, foi na 

segunda metade do séc. XIX que se verificou o início do processo de industrialização que iria marcar a 

frente ribeirinha, período em que “praias, antigas quintas, moinhos e sapais, foram dando lugar a locais 

de exploração de areias, guindastes, contentores, carris, fumos poluentes…” (Craveiro, 1997: 48). E como 

estabelece Matias Ferreira (1997), apenas no fim do mesmo século, com o início da construção da linha 

férrea ribeirinha, se começa a sentir a materialização da separação entre a cidade e o rio. O autor esclarece 

ainda que o outro momento inflector na evolução da frente ribeirinha de Lisboa chegou com demora em 

relação a outros países: foi “desde os anos 50 nos EUA, nos anos 60/70 na maioria dos países da Europa 

ocidental e nos anos 80 em Portugal” que se estabeleceu o início da obsolescência da estrutura portuária 

existente até então (1997: 77).

MODELOS DE INTERVENÇÕES EM FRENTES DE ÁGUA

Matias Ferreira (1997) sintetiza os três principais períodos das cidades portuárias: um primeiro que 

corresponde a um aumento da actividade devido à industrialização e que tem como consequência o 

afastamento dos cidadãos em relação ao rio; um segundo em que os portos sofrem uma reformulação, 

por motivos económicos e tecnológicos, o que leva ao nascimento de grandes vazios urbanos nas zonas 

portuárias; e finalmente um período em que se verifica um genuíno interesse na reaproximação da cidade 

ao seu rio ou mar. E só através do entendimento dos espaços devolutos ribeirinhos enquanto verdadeiras 

oportunidades de regeneração urbana se conseguirá uma efectiva revalorização das frentes de água em 

toda a sua dimensão física, estética e simbólica. 

É este entendimento que está na base das primeiras reconversões de frentes de água, ocorridas em inícios 

da década de 60 nas cidades americanas de Baltimore, seguida de Boston e Toronto. Em fins da década 

de 70, este processo chega à Europa, com as reconversões das zonas portuárias de Liverpool e mais tarde 

de Londres (Coelho & Costa, 2006). A partir de então, e com os conhecimentos e experiência adquiridos 

entretanto, outras cidades sofreram intervenções de destaque, como é o exemplo de Roterdão, Barcelona 

ou Hong-Kong. De facto, o movimento de reconversão das frentes de água adquiriu certas dimensões que 

permitem hoje a distinção de três principais modelos de intervenção:

— Modelo norte-americano, que está na base das primeiras reconversões e se caracteriza pela intervenção 

pontual em determinados elementos das frentes de água, sem implicar necessariamente uma tentativa de 

leitura do espaço ribeirinho como um todo. Este modelo qualifica um conjunto de intervenções geralmente 

estimuladas pelo turismo e lazer, o que por um lado concede ao espaço uma certa imagem de “festival 

urbano”, mas por outro lado, pode atribuir à intervenção algum risco de monofuncionalidade. Como 

Joan Busquets defende, “a criação de imagens para o turismo de massas tende a ser frequentemente o 

aspecto mais importante destas propostas” (Busquets, 1997: 39).
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— Modelo asiático, com a criação de grandes áreas em aterro para o desenvolvimento de grandes 

projectos urbanos, geralmente de carácter multifuncional. Os antigos portos não tendem a fazer parte 

das novas operações. “Pode dizer-se que a criação de novo solo é talvez mais importante que a renovação 

do existente.” (Busquets, 1997: 39)

— Modelo europeu, o menos desenvolvido por ser também o mais recente, mas que já se pode reconhecer 

por optar por intervenções mais gerais, reconversoras de vastas áreas e não apenas de locais restritos. 

As intervenções são planeadas faseadamente com a preocupação de se inserirem no contexto local e 

histórico (Busquets, 1997).

ALGUMAS BOAS PRÁTICAS

Nas inúmeras intervenções em frentes de água descritas por estes modelos e desenvolvidas nos últimos 

cinquenta anos, cada cidade adoptou uma estratégia própria de relacionamento com o seu porto, 

sendo que em alguns casos se dá a total relocalização de toda a estrutura portuária e noutros casos 

se opta pela coexistência entre as duas realidades. Considerando o carácter de irreversibilidade patente 

na decisão de remover o porto de uma cidade e as suas expectáveis consequências económicas, é 

compreensível a relutância por parte das cidades em tomar tal decisão (Rafferty & Holst, 2004). Sendo 

assim, e tal como acontece na cidade de Lisboa, estabelece-se uma relação de coexistência entre a 

cidade e a actividade portuária, relação essa que é complexa e sensível. É também uma relação que se 

distingue da integração, já que ambas as realidades têm escalas muito diferentes: o porto ultrapassa a 

escala da cidade, chegando a atingir a escala regional ou internacional. Nesta perspectiva, a integração do 

porto na cidade não é possível, mas a sua coexistência deve ser sinónimo de dignidade, diálogo e partilha 

de compromissos e objectivos entre ambos (Bruttomesso, 2011).

Perante a complexidade deste panorama, entende-se que as intervenções nas frentes de água de cidades 

portuárias são momentos chave que podem estabelecer ou perturbar o equilíbrio da relação entre a 

cidade e o porto. E não existindo receitas de sucesso, nem sendo recomendável a adopção cega de 

soluções do passado, encontramos algumas ideias comuns nas intervenções de maior sucesso. 

Primeiramente, quando se propõe uma intervenção num troço ou na totalidade da frente ribeirinha de 

uma cidade, é importante que sejam estabelecidas fortes ligações às dinâmicas urbanas já existentes. 

Estas intervenções podem ser encaradas como oportunidades de fortalecer ou completar sistemas 

urbanos já estabelecidos (redes ecológicas, sistemas de controlo de cheias e retenção de água, redes de 

acessibilidade e mobilidade), garantindo a qualidade ambiental e urbana do projecto (Bender, 1993). Mas 

também a nível das vivências se deve garantir uma ancoragem do novo tecido ao já existente, de forma a 

garantir não só uma reconversão, mas sim uma verdadeira regeneração urbana (Portas, 1998). 

No seguimento desta última ideia, é importante ter em consideração a dimensão programática da 

intervenção.  Por um lado, devem ser destinadas à frente ribeirinha actividades específicas que não 

possam ser localizadas noutro local da cidade (Alemany & Bruttomesso, 2011). Por outro lado, deve-se 

apostar na multifuncionalidade, especialmente através da inserção de funções quotidianas, de forma 

a evitar que o novo espaço ribeirinho seja utilizado apenas em “ocasiões especiais” (Fischer, 2004). 
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Simultaneamente, a integração de equipamentos de nível superior poderá ser uma estratégica indicada 

para o reforço da nova centralidade (Coelho & Costa, 2006).

Ainda na perspectiva de dinamização funcional do novo espaço ribeirinho, é frequentemente mencionado 

o fenómeno “evento” como uma força potencialmente criadora de um novo projecto urbano (de que é 

exemplo próximo, a Expo 98). Mas os eventos poderão ultrapassar o momento de génese da reconversão 

ribeirinha e estar presentes na restante vida útil da intervenção, aliados às restantes actividades quotidianas 

e fomentando “fluxos de ‘turismo cultural’, da informação e do capital” (Portas, 1998: 31).

A nível formal, é ainda mais difícil estabelecer recomendações sobre como proceder à reconversão da 

frente de água. Mas é essencial reconhecer, à partida, o carácter único destes lugares, onde a terra encontra 

a água. O contraste é frequentemente uma ferramenta útil para elevar as características naturais do 

espaço (Fischer, 2004), mas acima de tudo, as intervenções devem conseguir expressar sensorialmente 

a singularidade destes lugares. 

Mas independentemente de todas as opções funcionais ou formais que se tomem ao longo deste tipo de 

reconversões, e como voltará a ser explorado no capítulo 4, uma ideia parece consensual: a permanência 

dos sinais de um passado portuário ou industrial será sempre uma vantagem para a intervenção. 

Especialmente considerando que se trata de um passado tão rico, espelho de evoluções e revoluções e tão 

intimamente ligado à história das cidades portuárias. Qualquer projecto que proponha uma intervenção 

na frente de água de uma destas cidades deve ser sensível e compreensivo da importância que estes 

lugares e as suas histórias têm nas comunidades. Nesta perspectiva, é especialmente relevante lembrar 

que estes espaços devolutos agora em reconversão estiveram durante muito tempo inacessíveis aos 

cidadãos, portanto estas intervenções devem ser impulsionadas pelo desejo de reaproximação de toda 

uma comunidade à frente de água, através de uma verdadeira democratização do lugar.

3.1.2. DESENHO URBANO SUSTENTÁVEL 

Costa Lobo (2010) reconhece que a protecção e valorização do espaço próximo da água é crucial para 

a saúde humana, da fauna e da flora, bem como para a qualidade da água, do ar e do clima. A proposta 

de intervenção numa área localizada entre o rio Tejo e o parque florestal de Monsanto, dois dos mais 

importantes elementos naturais da cidade de Lisboa, requer o entendimento das singulares características 

formais e ambientais do lugar. Só assim se poderá estabelecer uma relação sustentável entre a água e a 

terra, de modo a que um novo troço da frente ribeirinha de Lisboa possa ser vivido por toda a comunidade.

Depois de apresentada, no capítulo anterior, a distinção entre vários modelos de intervenção em frentes 

de água, uma análise paralela, mas igualmente válida, poderá ser feita. Uma análise que distingue três 

gerações de requalificações de frentes ribeirinhas: uma primeira, que teve por base a valorização imobiliária 

e económica do espaço; uma segunda que já reconhecia o valor da frente de água enquanto espaço público 

a ser vivido pela população; e finalmente uma terceira geração, em que a frente de água é encarada como 

ecossistema, com valorização da dimensão ambiental do lugar onde a terra encontra a água (Saraiva, 2010).
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BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DOS ESPAÇOS VERDES

Sendo assim, cumpre reflectir, primeiramente, acerca dos espaços verdes ribeirinhos e das suas vantagens 

ambientais e sociais, quer no presente quer no futuro. De facto, se se pretende uma acção positiva a nível de 

sustentabilidade ambiental, a contribuição deve existir, desde logo, à escala local e no momento presente.

No que diz respeito ao conforto climático, reconheça-se que esta é uma variável de grande impacte 

urbano, quer a nível de saúde quer a nível de eficiência energética. E a presença de um rio com espaços 

verdes adjacentes, em muito influi nesta variável. Por um lado, a massa de água motiva a ocorrência de 

brisas que melhoram a ventilação na cidade e reduzem os efeitos da ilha de calor urbano (Saraiva et al, 

2010). Por outro lado, a presença de vegetação contribui para a qualidade do ar porque absorve dióxido 

de carbono e produz oxigénio, reduzindo significativamente a presença de poeiras, partículas e fumos 

poluentes (CEU, 2002). A presença de vegetação, especialmente quando conformada em alinhamentos 

densos e ao longo de eixos viários, pode ainda ser útil para mitigar o ruído do tráfego automóvel (CEU, 2002).

O sistema criado entre o rio e os seus espaços verdes pode trazer benefícios a nível da biodiversidade em 

meio urbano, a qual tem vindo a ser cada vez mais reconhecida em cidades europeias como indicador de 

sustentabilidade e de qualidade de vida (Loupa Ramos et al, 2007). Para tal, deve-se tentar garantir ligações 

ecológicas entre os habitats e evitar barreiras físicas, de forma que a cidade seja mais permeável à vida 

selvagem, nomeadamente a aves e pequenos animais. Deverá ser aumentada a superfície de espaços 

verdes onde as espécies arbóreas possam florescer, sendo dada preferência às espécies autóctones e 

sendo ainda previstos lagos ou depressões para a água da chuva, acessíveis aos animais e que favoreçam 

o crescimentos das plantas (CEU, 2002). Desta forma, não só se estará a integrar uma maior componente 

de biodiversidade nas dinâmicas urbanas, como também se estará a permitir à população desfrutar da 

natureza, promovendo assim uma maior consciencialização ambiental. 

O planeamento de espaços verdes urbanos deve ainda contemplar medidas de favorecimento de áreas 

de solo permeáveis, de forma a reduzir os efeitos de uma excessiva impermeabilização do solo urbano. A 

redução da infiltração de água, provoca o aumento do escoamento superficial bem como o transporte de 

poluentes e de sedimentos (Saraiva et al, 2010). E este é um fenómeno com consequências directas na 

segurança do território, já que pode ditar uma resposta mais ou menos eficiente em caso de cheias ou, 

num futuro expectável, em caso de subida do nível das águas causado por alterações climáticas. Sendo 

assim, é de extrema importância o planeamento de áreas de solo permeáveis nas áreas não edificadas 

(CEU, 2002).

BENEFÍCIOS SOCIAIS DOS ESPAÇOS VERDES

Mas o sucesso dos espaços verdes ribeirinhos não está só dependente de considerações ambientais. 

É essencial garantir uma adequada intensidade de usos e, para tal, é importante avaliar que vantagens 

sociais podem os espaços verdes oferecer às populações. Em geral, pode-se afirmar que as preferências 

das pessoas em pouco diferem daquilo que é favorável a nível ambiental: presença de água, de fauna e 

de flora bem como um certo nível de diversidade e complexidade dos elementos naturais são aspectos 

considerados positivos (Loupa Ramos et al, 2007).
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Num período em que à vida urbana estão associados maiores níveis de stress, a presença de espaços 

verdes contribui para o bem-estar da população promovendo um efeito restaurativo sobre os utilizadores 

do lugar (Loupa Ramos et al, 2007). Os espaços verdes ribeirinhos são ainda locais particularmente 

interessantes já que, quando concebidos como espaços públicos de convivência, passam a ser lugares 

desejados pelos cidadãos, independentemente da sua condição social (Florentino & Nunes da Silva, 2007). 

Passam a ser lugares que promovem a interacção e coesão, podendo ainda contribuir para uma maior 

identificação da comunidade com os seus espaços públicos e com a sua cidade. Com efeito, considerando 

o valor histórico e cultural que a grande parte dos rios tem para as suas cidades, a concepção de espaços 

públicos ribeirinhos de qualidade é essencial para manter uma relação de proximidade e apreço entre o 

cidadão e o seu rio (Saraiva et al, 2010).

A criação e manutenção dos espaços verdes ribeirinhos, bem como dos valores ambientais adjacentes, 

só são possíveis quando se verifica um sentimento de pertença por parte da população. Assim, através 

da sua exploração e fruição, haverá um reconhecimento dos valores ambientais (para além de históricos 

e culturais) e uma eventual mudança de comportamentos no que a este aspecto diz respeito (Saraiva et 

al, 2010).

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRANSPORTES

De facto, a inclusão de espaços verdes na reconversão de frentes ribeirinhas permite a criação de 

espaços públicos de elevada qualidade ambiental e social. No entanto, é essencial garantir que estes 

espaços tenham boas acessibilidades. E considerando que questões de mobilidade e acessibilidade 

podem facilmente perturbar o equilíbrio ambiental de um lugar, as estratégias a implementar devem 

passar pela promoção do transporte colectivo e não motorizado como forma de redução da dependência 

do automóvel individual (Florentino & Nunes da Silva, 2007).

Para reduzir as deslocações motorizadas individuais é essencial garantir a proximidade dos principais 

equipamentos e serviços de uso quotidiano aos locais de habitação e trabalho. E tal só será conseguido 

através da multifuncionalidade do tecido urbano, de forma a que os cidadãos tenham acesso às 

principais funções do dia-a-dia percorrendo curtas distâncias a pé e sem fazerem desvios significativos 

nos seus percursos diários entre habitação e local de trabalho (Florentino & Nunes da Silva, 2007). 

Através da promoção deste urbanismo de proximidade, em que os cidadãos possam privilegiar os 

meios de transporte suaves aos meios motorizados, poder-se-á reduzir o impacte da mobilidade à 

escala local. Trata-se ainda de uma estratégia benéfica, socialmente, por reforçar a cultura de bairro 

(Nunes da Silva et al, 2007).

A oferta de estacionamento é também um tema essencial na gestão do tráfego automóvel urbano. 

Por um lado porque pode ser dissuasora do uso do automóvel, por exemplo através da obrigação de 

pagamento ou da limitação do estacionamento (quer a nível de número de lugares quer a nível de tempo 

de estacionamento). Por outro lado, as políticas de estacionamento podem ser um incentivo ao uso de 

outros meios de transporte, nomeadamente quando integradas com a rede de transportes colectivos ou 

com percursos cicláveis ou pedonais (Nunes da Silva et al, 2007).
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Finalmente, é ainda fundamental nesta estratégia tornar atractivos todos os meios de transporte 

alternativos. As redes de percursos pedonais e cicláveis devem ser contínuas, oferecendo conforto com 

a sombra de árvores e oferecendo segurança através de uma boa iluminação. Também os interfaces de 

transportes devem ser entendidos como espaços práticos e seguros, de forma a que o transporte público 

se torne uma alternativa viável para entrada na cidade (CEU, 2002).

Um estudo de Appleyard (1981) citado por Nunes da Silva et al. (2007) estabelece que o tráfego automóvel 

à escala da rua tem um impacte negativo nas interacções sociais nesse mesmo espaço. Sendo assim 

importa recordar que políticas de dissuasão do uso do automóvel individual não só terão um efeito 

positivo a nível ambiental e urbano, como também a nível social. 

Os espaços ribeirinhos são, em suma, espaços únicos na cidade e que são valorizados pelos espaços 

verdes, boa acessibilidade, multifuncionalidade, equipamentos de interesse público e, em geral, espaços 

públicos de qualidade. No entanto, a crescente vulnerabilidade das cidades a fenómenos ambientais 

prejudiciais, quer no presente quer no futuro, justifica que a concepção destes espaços seja cada vez 

mais alicerçada em considerações de carácter ambiental, de forma a garantir que as reconversões 

ribeirinhas tenham um impacte positivo na cidade. 

3.2. A PROPOSTA

Perante a pesquisa bibliográfica sintetizada nas secções anteriores, bem como a análise do lugar em 

todas as dimensões consideradas pertinentes, o grupo de trabalho estabeleceu um conjunto de intenções 

iniciais para a realização do projecto. Por um lado, era imperativo implementar ordem ao nó viário de 

Algés e fazer uma competente transição desde uma via de 1º nível (a CRIL/IC17) até vias de trânsito 

local. Por outro lado, era essencial, de acordo com o entendimento do grupo de trabalho, projectar uma 

frente de água para todos, sem privilegiar nenhuma condição social. Como mencionado no capítulo 

3.1.1, desejava-se devolver o rio a toda a população, evitando cenários de pressões imobiliárias que 

culminassem em empreendimentos de luxo, onde só uma parte da população pudesse ter acesso à 

frente de água. Por fim, e ao analisar a estrutura ecológica da área, nasceu uma última intenção depois 

tornada conceito gerador do projecto: ligar o parque florestal de Monsanto ao rio Tejo.

MOBILIDADE

A primeira questão a confrontar neste projecto foi a presença da linha de comboio, cuja existência obriga a 

uma duplicação das vias de trânsito automóvel. O seu impacte urbano é significativo já que este elemento 

funciona como uma barreira, um limite entre o que está a norte e o que está a sul. Particularmente numa 

zona de centralidade histórica da cidade de Lisboa, onde se localizam a Torre de Belém e o Mosteiro dos 

Jerónimos, dois monumentos classificados como património mundial, a presença da linha de comboio 

desde há muito é posta em causa, e algumas alternativas têm vindo a ser consideradas. O enterramento 

da linha de comboio neste troço urbano foi uma ideia introduzida pelo Prof. Costa Lobo no Plano de 



22

Salvaguarda e Valorização Ajuda-Belém, publicado em 1989. E apesar de nunca ter sido levada a cabo, é 

uma ideia que, num local de tamanha importância municipal, nacional e até mundial, mantém sempre a 

sua pertinência (Craveiro, 1997).

Sendo assim, o projecto de intervenção na mobilidade teve início com a proposta de terminar em Algés 

a linha de comboio que nasce em Cascais. Desde Algés até ao Cais do Sodré, propôs-se a criação de 

uma linha de metro, integrada com a rede já existente. Ainda que não se entendesse no âmbito deste 

projecto fazer propostas extensivas referentes ao metropolitano de Lisboa, considerou-se ainda uma 

possibilidade interessante a de culminar neste local uma nova linha que servisse o território da Ajuda. 

Esta acção ao nível da mobilidade tem duas principais vantagens: por um lado oferece à zona monumental 

de Belém a libertação de um obstáculo que impede a fruição do rio. Por outro lado, torna o nó de Algés 

uma zona de interface mais atractivo, de modo que possa funcionar cada vez mais como porta de entrada 

em Lisboa, local onde as pessoas possam deixar o automóvel particular e entrar na cidade através de 

transportes colectivos.

Extinta a barreira urbana que a linha férrea implica e eliminada a redundância que a Avenida da Índia e a Avenida 

Brasília provocam, uma outra intervenção foi essencial para reformular a situação viária: a desactivação do 

trânsito automóvel no último troço da CRIL/IC17, que actualmente tem o propósito exclusivo de fazer a ligação 

à Avenida Brasília e de servir a zona a sul da linha de comboio. Não sendo mais necessária essa ligação, e 

sendo ainda importante para a restante intervenção não existir uma via de 1º nível a afectar a frente ribeirinha, 

a desactivação deste troço revelou-se uma opção viável. Sendo assim, todo o trânsito automóvel a circular na 

CRIL/IC17 passa a usar a saída anterior para acesso local (figura 19).

Perante as decisões mencionadas, o nó de Algés foi repensado para melhor distribuir o trânsito automóvel, 

não só para o interior da localidade, mas também para a Avenida Marginal e para a entrada da CRIL/IC17, 

que não sofreu nenhuma alteração.

Troço da CRIL a manter     
Troço da CRIL a demolir
Linha férrea a manter

Troço da CRIL a reconverter     
Linha férrea a reconverter
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A solução que melhor se adequou aos requisitos foi a de organizar o trânsito através de uma rotunda 

de quatro faixas, permitindo um melhor escoamento do tráfego automóvel e uma melhor legibilidade de 

circulação (figura 20).

Uma das consequências da reformulação do trânsito rodo – ferroviário local foi, como já mencionado, 

a desafectação viária do último troço do viaduto da CRIL/IC17, o que permitiu a sua reconversão para 

um extenso espaço pedonal. Este espaço caracteriza-se por uma plataforma de grande largura que se 

eleva sobre o nó de Algés, e que se estende desde a zona ribeirinha até Monsanto. Ligando estas duas 

realidades, é uma peça fundamental do projecto. Definindo-se por referência ao projecto do High Line, 

em Nova Iorque, dos arquitectos Diller Scofidio + Renfro (figura 21), trata-se de um corredor pedonal e 

ciclável conseguido através da requalificação do viaduto. A inserção de elementos naturais, como árvores 

e espécies arbustivas, contribui ainda para a criação de um corredor ecológico entre Monsanto e a frente 

ribeirinha como incentivo à biodiversidade urbana. Para além da continuidade urbana facultada por este 

espaço, foram ainda projectados dois outros elementos verticais de ligação ao tecido urbano de Algés, 

um junto à nova estação rodoviária e outro, do outro lado da rotunda, junto a uma rua de comércio local. 

Pretende-se assim que este espaço funcione como um refúgio ou uma alternativa segura ao trânsito 

automóvel no nó de Algés (figura 22).

INTERFACE

As decisões projectuais de reformulação da mobilidade local foram tomadas em paralelo com 

considerações relativas aos transportes colectivos. Como exposto no ponto 2.4.3, o nó de Algés é já 

considerado um interface de considerável escala. No entanto, para o tornar mais funcional e apelativo, 

algumas alterações foram propostas (figura 23).

Num primeiro momento, e como já referido, a actual estação ferroviária de Algés passa a ser um interface 

entre o comboio da linha de Cascais e a rede metropolitana de Lisboa. Este interface materializa-se 

através de um edifício, de grandes dimensões abraçado pela nova passagem aérea sobre o nó de 

Algés, facilitando-se assim a chegada a este espaço. Para além das funções de transporte, o edifício foi 

imaginado com dimensões que permitam ainda a existência de um conjunto de serviços de utilização 

quotidiana, como banco, farmácia, mercearia, entre outros. Desta forma, e como explicado na secção 

3.1.2, os utilizadores destes transportes públicos podem usufruir destas funções sem terem que fazer 

desvios significativos nas suas deslocações pendulares.

Fig. 21 - Parque High Line, Nova Iorque Fig. 22 - Fotomontagem da passagem aérea sobre o nó viário de Algés
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Aos transportes ferroviários adiciona-se uma estação rodoviária, para aumentar a oferta de transportes. 

Esta liga-se ao interface através da nova passagem aérea.

Por último, considerou-se importante, ainda segundo a perspectiva de aumentar a atractividade dos 

transportes colectivos, implementar uma estação fluvial. Perante a tradição náutica de Lisboa e a excelente 

navegabilidade do rio, julgou-se ser interessante a existência de uma rota fluvial que acompanhe a linha 

de costa.

Como complemento à nova oferta de transportes públicos, foi projectada junto ao interface uma zona 

de estacionamento, que combina cerca de 350 lugares à superfície com um parque de estacionamento 

subterrâneo. Ainda junto ao interface foi localizada uma zona de cargas e descargas de passageiros. Deste 

modo é dada margem para a implementação de sistemas como Park&Ride - em que o estacionamento 

de longa duração é aliado ao transporte público para dentro da cidade, estando por vezes incluído no 

título de transporte - ou Kiss&Ride - caracterizado pela existência de uma zona de tomada e largada de 

passageiros junto a estações e interfaces de transporte (Nunes da Silva et al, 2007).

PARQUE URBANO

No que respeita à requalificação da frente ribeirinha, optou-se por caracterizar a totalidade da área 

como espaço público. Foi desenhado um parque urbano que delimita Lisboa a ocidente tal como o faz o 

Parque Tejo, a oriente. O parque e os elementos naturais dele integrantes respondem ao conceito de ligar 

Monsanto ao Tejo e permitem criar uma relação de contraste entre o elemento terra e o elemento água. A 

inserção de espaços verdes na frente ribeirinha, integrados nas vivências urbanas quotidianas, conferem 

ao espaço e à população inúmeras vantagens a nível ambiental e social, como referido em 3.1.2.

Interface ferroviário

Estação rodoviária

Tomada e largada de passageiros

Estacionamento

Estação fluvial

Fig. 23 - Elementos constituintes do interface de transportes
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Numa primeira instância, o desenho do parque (figura 24) e a organização das suas funções seguiu o 

conceito de gradação da intensidade de construção. A nascente, a frente ribeirinha foi desenhada com 

maior densidade de construção, à semelhança da área urbana próxima da fundação Champalimaud e 

da zona monumental de Belém. Essa densidade de construção foi diminuindo, sendo cada vez mais 

rarefeita ao aproximar-se do extremo poente da intervenção, onde o parque se metamorfoseia numa 

praia que continua o passeio marítimo de Algés e se prolonga até à praia da Cruz Quebrada. Desta forma 

conseguiu-se ainda criar uma frente de água com grandes áreas de solo permeável, o que foi importante 

considerando a vulnerabilidade natural do lugar a inundações.

A nível funcional, era à partida claro que o parque deveria ser mais do que um mostruário de flora e fauna. 

Deveriam existir funções que atraíssem as pessoas com frequência à frente ribeirinha, porque só uma 

forte presença humana, evita o risco de o parque se tornar um elemento marginal e ser entendido como 

um local pouco seguro. Sendo assim, foi projectado no parque um conjunto de equipamentos e serviços 

como complemento aos diferentes espaços verdes. Entre o extremo poente do parque e o início da praia 

propõe-se uma zona de restauração junto à qual se localiza uma passagem aérea para a localidade de 

Algés, por forma a tornar estes serviços mais acessíveis. 

Na zona central do parque foi pensado um centro de educação ambiental. No parque urbano, entre o 

rio e o parque florestal, considerou-se adequada a localização de um equipamento cujo propósito seria 

o de aumentar a consciencialização ambiental da população. Como expõe Richard Rogers (1997), a 

qualidade de vida futura das nossas comunidades está dependente da forma como estas são informadas 

e participam na protecção do meio. A sua implantação é feita numa cota elevada pela modelação do 

terreno, de forma a conseguir uma melhor ligação visual para o Tejo ou para Monsanto ou até mesmo 

para as copas das árvores circundantes.

Ainda no que diz respeito a equipamentos de lazer, no extremo nascente da intervenção foi localizado 

o novo centro náutico municipal, reabilitando os edifícios actualmente obsoletos da antiga lota. Este 

projecto será mais desenvolvido no capítulo 4.

Para assegurar as vivências quotidianas na área do projecto foram inseridas outras funções cuja 

utilização garante uma afluência diária significativa. Para além do interface de transportes, a proposta de 

um conjunto de edifícios de comércio e serviços imediatamente a norte do novo centro náutico contribui 

para esta intenção. Estes edifícios devem servir as instituições relocalizadas pela presente intervenção 

(o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a Fundação do Desporto) bem como outros serviços que 

beneficiem da proximidade do rio, do centro náutico ou dos restantes equipamentos da frente ribeirinha. 

Privilegiam-se, portanto, serviços cuja localização só neste local faça sentido. Considerou-se ainda o 

lugar mais adequado para hospedar a sede da Volvo Ocean Race, caso se concretize a sua relocalização 

para a cidade de Lisboa.  A implantação e forma destes edifícios resulta de um diálogo estabelecido com 

os conceitos formais geradores dos Edifícios da Lota, formando com estes um sentido de conjunto. 
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Ainda no que diz respeito às vivências de carácter quotidiano, foi projectado um conjunto habitacional 

de quatro pisos inserido na malha urbana de Algés mas na primeira linha em relação à frente ribeirinha. 

Para além das dinâmicas quotidianas de utilização, este empreendimento promove um certo nível de 

retorno económico à intervenção. A sua localização beneficia da vista para o rio sem perturbar a intenção 

de ter uma frente ribeirinha como espaço público e evitando assim tornar-se um conjunto de habitações 

demasiado isoladas do tecido urbano consolidado. A sua implantação transversal e ligeiramente diagonal 

em relação ao rio permite que as habitações sejam favorecidas pela orientação este-oeste conservando 

a ligação visual para o parque e para o Tejo. 

Propõem-se ainda um conjunto de funções que, quando integradas na paisagem natural, ofereçam ao 

utilizador vivências variadas: parque infantil, zona fitness, campos desportivos, lago para prática de canoagem 

e auditório. A implantação destes espaços teve em consideração a densidade arbórea, criando espaços de 

maior sombra ou espaços em clareira. A modelação das massas arbóreas garante ainda protecção acústica 

em relação à linha férrea e à Avenida da Índia. É ainda relevante salientar que se promove a utilização, tanto 

quanto possível, de vegetação autóctone, que facilita não só a manutenção dos espaços verdes como 

também a colonização de outras espécies, promovendo a biodiversidade. As massas arbóreas, representadas 

na figura 25, resultam ainda de uma conjugação entre espécies de folha persistente (para manutenção da 

qualidade do ar e sonora ao longo de todo o ano bem como apoio às espécies animais) e de folha caduca 

(para oferecer sombra no verão mas ser permeável aos raios solares, no inverno). 

Como ligação ao parque, para além da grande passagem aérea sobre o nó viário, foram pensadas outras 

cinco passagens sobre a linha férrea, de menores dimensões e localizadas no seguimento das ruas de Algés.

Um último aspecto fortemente considerado nesta intervenção foi a realização de grandes eventos. Por 

um lado, o espaço deve-se manter apto para a realização do festival anual de música NOS Alive, evento 

importante para o município de Oeiras. Por outro lado, foi considerado importante para Lisboa a presença 

trienal do evento desportivo Volvo Ocean Race. Simultaneamente, é interessante que, de futuro, a frente 

ribeirinha tenha capacidade de receber outros eventos ao longo do ano. 

Arborização de folha persistente                              
Arborização de folha caduca

Recinto do NOS Alive                           
Recinto da Volvo Ocean Race

Fig. 25 - Esquema das principais massas arbóreas Fig. 26 - Esquema de possível uso de eventos
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Considerando a diferença de requisitos dos vários eventos mencionados, optou-se pela criação de vários 

espaços com características diferentes para responder a um maior número de situações: foi projectada 

uma grande clareira envolvida por arvoredo com dimensões suficientes para receber o palco principal do 

festival de música; numa outra zona do parque, foi proposto um auditório que nasce da modelação do 

terreno e tem o Tejo como pano de fundo; e finalmente, como se mostrou necessário para o evento de 

vela, foi planeada uma área em terreiro, ampla e polivalente, junto à doca, que será igualmente útil para o 

evento de música ou outros eventos variados (figura 26).

O projecto urbano define-se, em suma, como a resposta à intenção de devolver a frente de água à 

cidade, criando um espaço que, pela acessibilidade e abertura a toda a população, possa compensar a 

inacessibilidade de outras áreas afectas ao porto. Deste modo, a solução representa o compromisso entre 

a actividade portuária e as vivências da população, promovendo a coexistência entre as duas realidades. 

3.3. ANÁLISE CRÍTICA E CONSIDERAÇÕES DE PROJECTO FUTURO

O projecto acima descrito reflecte uma abordagem de trabalho essencialmente ao nível do urbanismo. 

No entanto, considera-se que, perante a proposta de um parque, seria relevante adoptar futuramente 

uma abordagem de carácter paisagístico, que concretizasse com maior detalhe algumas das questões 

abordadas no projecto urbano, nomeadamente:

— Inventariar com detalhe as espécies arbóreas a inserir, considerando à partida que devem ser resistentes 

aos ventos fortes e à salinidade do local. Considerar ainda os impactes ambientais de grandes zonas 

relvadas (as quais requerem muita rega e não favorecem a biodiversidade) e ponderar as vantagens de 

usar alternativamente, pelo menos em alguns locais, áreas com prados mais naturais;

— Integrar a ribeira de Algés no desenho do parque através do seu eventual restauro como linha de água 

renaturalizada;

— Traçar uma maior densidade de caminhos pedonais e planear circuitos mais extensos e outros mais 

curtos para facilitar a utilização a pessoas de mobilidade reduzida. Utilizar um pavimento permeável mas 

seguro, que vá de encontro ao Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa;

— A uma escala de trabalho mais aproximada, projectar mobiliário urbano de forma que, por exemplo, 

existam frequentemente, ao longo dos caminhos, locais de descanso à sombra. Simultaneamente 

equipar a zona em terreiro com mobiliário urbano removível para que, quando não existirem eventos, 

possa ser um espaço de estada atractivo e com sombras;

— Desenhar a zona em que Monsanto se liga à nova passagem aérea de modo a garantir a transição 

arbórea e a continuidade dos caminhos pedonais na zona do parque florestal.
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4. O PROJECTO DE ARQUITECTURA

A execução do projecto à escala do edifício focou-se num local com enorme potencial e grande 

necessidade de requalificação: os Edifícios da Lota na doca de Pedrouços. Os dois edifícios têm um 

singular valor espacial, sendo especialmente interessantes pela sua arquitectura de carácter industrial. 

A intervenção nestes espaços exigiu o seu forte conhecimento, de modo a sustentar a selecção dos 

métodos interventivos mais adequados.

4.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

4.1.1. ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS INDUSTRIAIS

Depois de abordado no capítulo 3.1.1 o impacte que a revolução industrial teve na frente de água das 

cidades portuárias, recupere-se agora o tema da industrialização para fazer um enquadramento teórico do 

projecto de arquitectura. Por se tratar de uma intervenção numa pré-existência industrial, foi importante 

conhecer as características gerais deste tipo de arquitectura e as opções interventivas possíveis.

INDUSTRIALIZAÇÃO

A indústria, como a maioria das actividades humanas cujo objectivo seja a melhoria das condições de 

vida, foi marcando a paisagem, por vezes de forma serena, por vezes de forma violenta e repentina (Braña, 

2005). De facto, o desenvolvimento de técnicas de produção que deu origem à revolução industrial do 

fim de setecentos foi um fenómeno que, inevitavelmente, teve um grande impacte nas cidades. Como 

sintetiza Serrano (2010) citando Folgado (2001), existem três períodos históricos a destacar quando 

de industrialização se fala. Um primeiro, a pré-industrialização, que se estendeu até ao séc. XVII. Pela 

inexistência de máquinas de auxílio à produção, esta era realizada de forma mais rudimentar, utilizando a 

energia hidráulica e eólica através de instrumentos como o moinho, a roda ou o rodízio. Mais tarde, entre 

o séc. XVII e XVIII veio o período da manufactura, primórdio da industrialização, onde se reconhece já 

uma reorganização e uma mecanização dos meios produtivos. Destacavam-se já importantes unidades 

fabris no país, como a Real Fábrica dos Panos, a Real Fábricas das Sedas e a Real Oficina Tipográfica. No 

entanto, estas ainda não beneficiavam das importantes invenções tecnológicas que viriam revolucionar 

a produção, nomeadamente a máquina a vapor e o tear mecânico. De facto, a partir do fim do séc. 

XVIII, primeiro em Inglaterra e depois nos restantes países europeus, assistiu-se ao desenvolvimento 

dos meios de produzir e das técnicas como nunca antes se havia testemunhado. Inicia-se a (primeira) 

revolução industrial. Daí em diante, foram criadas inúmeras novas inovações, como a electricidade ou a 

linha de montagem, as quais contribuíram para um ainda maior avanço dos meios de produção. 

Esta evolução veio acompanhada por um desenvolvimento construtivo, especialmente aplicado nos 

espaços industriais. No início do séc. XIX, eram utilizadas estruturas metálicas conjugadas com abóbadas 

de tijolo, e no séc. XX estes materiais foram substituídos pelo aço e pelo betão armado (Cantacuzino, 1989). 
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INDUSTRIALIZAÇÃO EM PORTUGAL NO SÉC. XX

Feita a anterior introdução acerca da importância global da revolução industrial, foquemo-nos agora 

no panorama português e no período que melhor serve de enquadramento ao projecto de arquitectura 

desenvolvido. 

Custódio (2005) afirma que a industrialização em Portugal não é particularmente relevante em 

comparação com outros países e trata-se de um fenómeno que nunca verdadeiramente se concretizou. 

Qualquer aparência do contrário é devido ao aproveitamento de crises internacionais, durante as quais a 

industria portuguesa ganhava alguma relevância. Foi, portanto, e como refere o autor, através de “surtos 

industriais” que iam existindo alguns avanços nesta área.

Sendo assim, a industria portuguesa era, comparativamente à estrangeira, pouco produtiva, 

tecnologicamente rudimentar e, em geral, mais limitada.

O autor refere ainda que, durante décadas, a indústria em Portugal era caracterizada por uma burguesia 

pouco investidora e um operariado fabril pouco competente.

Chegada a década de 30 do passado século, o panorama mudou. Como refere Custódio (2005), uma 

nova geração de profissionais formados em engenharia, muitos deles em escolas estrangeiras, veio 

impulsionar o empresariado português e reconhecer a importância e o papel da indústria na economia.

Particularmente após o fim da II Guerra Mundial, as alterações dos padrões de consumo exigiram 

uma nova abordagem à produção industrial. O país procedeu à sua modernização através de “novos 

momentos de mecanização, de especialização, de organização industrial e de acentuada inovação” 

(Custódio, 2005: 28). Consequentemente, os espaços industriais tiveram que passar a responder não 

só a questões de produtividade, mas também novos requisitos de normalização, qualidade, higiene e 

segurança na produção.

ARQUITECTURA INDUSTRIAL MODERNA

Em Portugal, e até à chegada do Movimento Moderno, os espaços industriais eram quase exclusivamente 

concebidos por engenheiros. Este fenómeno pode ser entendido como uma consequência da distinção, 

tão própria da Idade Moderna, entre o belo e o útil (Tostões, 2005). De facto, a autora refere que com 

a revolução industrial e o aparecimento da máquina, “a arquitectura como arte, reduzida entretanto a 

sinónimo de forma e ornamento, tinha passado a opor-se à técnica, instrumento de progresso e nessa 

medida de bem-estar da civilização” (Tostões, 2005: 62).

No entanto, o Movimento Moderno veio dar uma nova linguagem à concepção dos espaços industriais, 

linguagem essa melhor interpretada por uma geração de arquitectos formados entre o início da ditadura 

militar e a Exposição do Mundo Português, que respondeu ao novo programa industrial de forma simples, 

racional e sóbria, negando a “pseudo-monumentalidade da arquitectura dos engenheiros” (Custódio, 2005: 

32). E não sendo o programa da fábrica, por defeito, o mais desejado pelos arquitectos, o facto é que lhes 

permitia aplicar, experimentar e reflectir sobre os ideais modernos (Figueira & Vaz Milheiro, 2005).

A adopção do pensamento do Movimento Moderno para o programa industrial é uma atitude lógica, na 

medida em que ambos se definem pelo seu carácter de progresso e pela eficiência tecnológica (Braña, 2005). 
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Foram encontradas respostas formais para responder a questões funcionais relacionadas com a higiene, 

a segurança e a funcionalidade. Em 1920, Peter Behrens já havia referido as características que melhor 

iriam definir os espaços industriais nas décadas seguintes: “A organização das necessidades da produção 

dita o ordenamento dos espaços. O controlo geral, a facilidade e manobrabilidade nas deslocações, a 

trasfega dos produtos fabricados, a livre mobilidade dos utensílios, das máquinas e dos veículos exigem 

naves amplas, francas e diáfanas. Convém que os lugares de trabalho sejam luminosos e o espaço 

disponível tão grande quanto possível” (Braña, 2005: 39).

Na prática, estes requisitos deram origem, de uma forma geral, a dois grandes tipos de estruturas: a 

retícula de pilares, usando aço e betão, e os amplos espaços de cobertura abobadada (Braña, 2005). 

No que aos materiais de construção diz respeito, também aqui se anteciparam os engenheiros. Estes 

usavam já o betão armado mesmo quando os arquitectos se prendiam ainda a estéticas e sistemas 

oitocentistas. O uso deste material veio permitir a concretização dos conceitos modernos na arquitectura 

industrial (Tostões, 2005).

Em suma, a chegada do Movimento Moderno a Portugal impulsionou uma nova abordagem sobre a 

arquitectura industrial. No entanto, as origens deste movimento já estavam intimamente ligadas com a 

indústria, pelo espírito progressista e conjugação entre a arte e a técnica (Tostões, 2005).

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL

A forma como hoje se olha para o património industrial é um tanto agridoce. Por um lado, há um 

reconhecimento de que a época de revolução industrial trouxe profundos impactes negativos, pelo 

aumento de poluição, pela destruição de paisagens idílicas, pelos impactes que teve no ordenamento 

das cidades, das suas periferias e, por fim, pela redução da qualidade de vida de muitas pessoas.

No entanto, é com nostalgia que hoje muitos olham para este património e para a memória do que 

ele representa. Como expõe Braña, “é a eterna condição humana, sempre temerosa face ao futuro e 

nostálgica e compassiva face ao passado” (2005: 36).

As ruínas industriais modernas, das quais Lisboa tem tantos exemplos, são símbolos de uma promessa 

industrial que não se cumpriu. São espaços vazios, obsoletos, que representam o desejo moderno de 

responder a um programa que não mais existe (Figueira & Vaz Milheiro, 2005). E o significado destes 

espaços não é só a nível formal, construtivo e tecnológico, mas é também, e principalmente, a nível social. 

De facto, de acordo com o TICCIH (2003), o património industrial construído contribui para o sentido de 

identidade de uma comunidade, na medida em que regista a vida e as actividades de tantos indivíduos.

Estabelecido o seu valor, o património industrial deve ser identificado e protegido. Para tal, deve-se 

considerar que a memória reside no sítio industrial como um todo, considerando a paisagem envolvente, 

o conjunto edificado na sua totalidade e ainda toda a maquinaria e estruturas que fizeram parte da 

actividade produtiva (TICCIH, 2003).

Qualquer intervenção a realizar neste património deve ter por base um profundo conhecimento da pré-

existência e deve garantir a integridade funcional do espaço. Reconhece-se o valor de intervenções que 

consistam na adaptação do lugar a novos usos, excepto em casos de especial relevância histórica. 
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Este tipo de intervenções, tanto quanto possível, deve permitir a manutenção dos sistemas originais de 

actividade e circulação, propondo usos que mantenham algum grau de compatibilidade com os usos originais. 

A adaptação de usos permite ainda uma poupança de recursos, quer a nível económico quer a nível ambiental. 

Em geral as intervenções devem ser reversíveis e ter um impacte mínimo, sendo que qualquer intervenção 

mais profunda, como a reconstrução, deve ser reservada para situações excepcionais (TICCIH, 2003).

O património industrial em desuso pode ter um papel importante a desempenhar na regeneração de 

áreas urbanas (TICCIH, 2003). No entanto, intervir neste património implica reconhecer duas grandes 

forças polarizadoras: por um lado, estas construções sólidas, sóbrias e funcionais têm uma grande 

facilidade de adaptação às normas de construção e de utilização actuais, o que gera um grande interesse 

público e privado para reutilizar estes espaços. Mas, por outro lado, são lugares com um grande valor, não 

só a nível social, para as comunidades que à indústria se dedicavam, mas também a nível documental, 

pela história da técnica e da industrialização (Choay, 1992). Sendo assim, qualquer intervenção a realizar 

num espaço industrial deve conseguir equilibrar harmoniosamente estas duas realidades. Considerando, 

em particular, o carácter moderno das estruturas industriais de meados do passado século, pondere-se 

finalmente o seguinte: “restaurar e reutilizar estes edifícios é como manter suspenso o sistema nervoso 

do Movimento Moderno, não é somente ocupar espaços disponíveis.” (Figueira & Vaz Milheiro, 2005: 93)

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO PRÉ-EXISTENTE

A intervenção arquitectónica é realizada sobre dois edifícios localizados na doca de Pedrouços mas 

em actual desuso, os Edifícios da Lota. Estes são dos poucos edifícios ainda existentes pertencentes 

ao outrora importante complexo do Porto de Pesca de Lisboa. Ainda que de momento o local seja 

caracterizado pela expectativa de novos usos, mantém-se fortemente marcado pela memória de um 

passado próximo vinculado à actividade piscatória.

HISTÓRIA DO CONJUNTO

O local de estudo como hoje o conhecemos teve a sua génese na década de 40, com a decisão de 

construção de uma doca de pescado na zona de Pedrouços. Pretendia-se assim solucionar as fracas 

condições com que se desenvolvia a descarga e o comércio de peixe na zona da Ribeira Nova. Esta nova 

localização oferecia ainda boas acessibilidades pela ligação à Estrada da Circunvalação (CRIL/IC17) e 

à Avenida Marginal, de forma a conseguir-se uma mais fácil distribuição pelos concelhos de Lisboa, 

Cascais e Sintra (A.G.P.L., 1966).

Concluída em 1952, a doca tinha as dimensões de 480m de comprimento e 162m de largura. No entanto, 

na década de 60, após revisto o Plano Geral do Porto de Pesca, estas dimensões foram consideradas 

insuficientes, tendo sido realizada uma ampliação da estrutura. Foi também a partir desta década que 

foram construídos os edifícios que viriam a viabilizar o correcto funcionamento do porto de pesca, 

conforme esquematização na figura 27 (A.G.P.L., 1966).
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Após este longo período de construção, apenas em 1980 é que se oficializou a desactivação da descarga 

de peixe na zona da Ribeira Nova. A partir de então e ao longo de duas décadas, o porto de pesca em 

Pedrouços funcionou como o principal abastecedor de pescado para a região de Lisboa e garantiu emprego 

a centenas de pessoas. No entanto, em 2003, foi declarado, em Conselho de Ministros, o interesse de 

reconversão da doca de Pedrouços para possibilitar a organização da 32ª edição da America’s Cup, um 

importante evento de vela à escala mundial (Presidência de Conselho de Ministros, 2003). Ainda que a 

candidatura de Lisboa à organização do evento não tenha sido bem sucedida, já havia sido ditado o fim 

do porto de pesca. Desde então e até aos dias de hoje, a doca de Pedrouços encontra-se num estado 

de abandono apenas interrompido, de três em três anos, pela regata Volvo Ocean Race. Em 2010 foi 

declarado o interesse público desta regata, o que deverá impulsionar a tão necessária requalificação da 

doca de Pedrouços (Presidência de Conselho de Ministros, 2003).

CARACTERIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA LOTA

Actualmente contam-se dois edifícios onde inicialmente havia apenas um, já que os dois actuais corpos 

estavam unidos por um volume central que garantia unidade espacial à lota, segundo o projecto original 

do arquitecto Paulo de Carvalho Cunha. Localizados ao longo do comprimento da doca, os edifícios são 

um bom exemplo de arquitectura de carácter industrial devido à extrema funcionalidade que os define. 

O conjunto tem 294m de comprimento e 57m de largura e pode ser dividido em várias áreas funcionais 

(A.G.P.L., 1965), como se pode observar na figura 28.
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Fig. 28 - Esquema funcional dos Edifícios da Lota no piso 0
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A zona de descarga era o local onde o pescado era descarregado após a acostagem das embarcações. É 

parcialmente coberta e tem uma largura de 6m de modo a permitir a circulação de veículos e a oferecer 

uma curta distância entre o barco e a lota, evitando grandes exposições do pescado ao sol ou à chuva. 

A sua superfície encontra-se revestida de materiais anti-derrapantes e fáceis de lavar, outro sinal das 

preocupações funcionais do arquitecto (A.G.P.L., 1965).

O pescado seguiria desta zona para a zona de preparação, exposição e venda. Tratava-se de uma grande 

nave (hoje são duas naves) com cerca de 14m de largura e capacidade para aproximadamente 400 

toneladas de peixe. Uma análise ao corte transversal deste espaço (figura 29) denuncia um declive para o 

exterior de cerca de 90cm que culmina numa caleira, o que permitia uma fácil limpeza do espaço. Para o 

desenho desta grande nave foi ainda considerada a possibilidade de circulação de veículos pesados, o que 

influenciou o seu pé direito. Simultaneamente, era sabido que a existência de aberturas seria prejudicial 

à conservação do peixe, pelo que o número de vãos é tão reduzido quanto funcionalmente possível. No 

entanto, a existência de uma generosa quantidade de aberturas zenitais garante que o espaço mantenha 

uma surpreendente luminosidade durante as actividades diurnas (A.G.P.L., 1965).

Após a compra por leilão, enquanto os compradores processavam o pagamento, o pescado seguia para 

a zona de expedição (figura 30). Esta é uma zona adjacente à zona de preparação, exposição e venda, 

contando com cerca de 11m de largura. Imediatamente a norte desta área existe uma grande nave de 

circulação. É uma área com dimensões que facilitavam a circulação de pesados para a distribuição do 

pescado, sendo servida pelos portões principais nos topos dos edifícios, bem como acessos secundários 

aproximadamente a meio de cada um dos edifícios. Para além de ligada à zona de expedição do pescado, 

esta zona de circulação dava acesso aos armazéns dos comerciantes, espaços onde estes poderiam 

armazenar o pescado depois da compra, para posterior distribuição. Estes armazéns eram servidos a 

norte por um cais que facilitava as cargas e descargas dos veículos pesados (A.G.P.L., 1965).

No piso superior, e com ligação visual à zona de preparação, exposição e venda, encontra-se a galeria dos 

compradores, local onde estes podiam fazer a licitação do pescado que se encontrava exposto no piso 

inferior. Ainda no piso superior, mas sobre os armazéns dos comerciantes, localizavam-se escritórios e 

arrecadações. Já a cave estava destinada ao armazenamento de pescado, estando por isso equipada 

com grandes depósitos para água doce e salgada (A.G.P.L., 1965).
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Fig. 29 - Corte transversal esquemático dos edifícios da lota
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4.3. A PROPOSTA

Com a intervenção nestes dois edifícios pretendeu-se revalorizar espaços com grande interesse espacial e 

patrimonial, atribuindo-lhes novas funções que fossem de encontro aos interesses estabelecidos pelos vários 

intervenientes: Câmara Municipal de Lisboa e Administração do Porto de Lisboa. Sendo assim, e como havia 

já sido definido aquando da realização do projecto urbano, estes edifícios foram destinados às actividades 

náuticas como forma de aproveitamento das condições naturais do lugar e do actual interesse que certas 

organizações ligadas à náutica têm pelo espaço, nomeadamente a Volvo Ocean Race. 

Perante uma edificação pré-existente em bom estado de conservação, com um reconhecido valor espacial 

e com facilidade de adaptação às novas funções, estabeleceu-se à partida uma metodologia que teve por 

base princípios de intervenção mínima. Pretendeu-se assim obter uma poupança de recursos, quer a nível 

ambiental quer a nível económico, ao mesmo tempo que se devolvia vida a duas peças arquitectónicas 

com um espírito que merecia ser preservado. Importa ainda referir que a liberdade de intervenção foi 

garantida pela ausência de qualquer classificação patrimonial sobre os imóveis.

ENQUADRAMENTO URBANO

Num primeiro momento, e antes de se desenvolver o tema da proposta arquitectónica, cumpre fazer-se 

uma ligação ao projecto urbano e explicar de que forma foi pensado o enquadramento urbano e 

paisagístico na área de intervenção. Como estabelecido no capítulo 3, a zona junto à doca de Pedrouços 

contém um conjunto de edifícios e espaços que servem e são servidos pelo parque: campos desportivos, 

edifícios de comércio e serviços, o novo centro náutico e zona de estacionamento próxima do interface. 

Para todos estes espaços foi desenhado um enquadramento paisagístico que ofereça uma base sólida 

ao projecto de arquitectura e que possa, simultaneamente, interagir com ele. Deste modo, tomou-se como 

principal referência os trabalhos do paisagista brasileiro Burle Marx (1909-1994), pela forma como este, 

com total segurança, conjugava linhas curvas e orgânicas com umas mais rígidas e rectas. O paralelismo 

foi estabelecido associando as linhas curvas ao desenho do parque e as linhas regradas e ortogonais à 

estrutura dos edifícios da lota. 
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Fig. 30 - Síntese dos percursos desenvolvidos por parte dos compradores e do pescado
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Na prática, este conceito teve um impacte formal e foi concretizado paisagisticamente, através de 

caminhos e massas de árvores que integram a rigidez dos edifícios com os elementos naturais e 

orgânicos do parque, não quebrando, em relação a este último, o sentido de unidade (figura 31).

PRIMEIRA APROXIMAÇÃO AO PROGRAMA

Após definido o enquadramento urbano, iniciou-se uma fase de exploração do programa  do centro 

náutico, entendendo quais as principais características e requisitos para o correcto funcionamento deste 

tipo de espaços. A concretização desta etapa teve por base o trabalho de Peña e Parshall (1969), no qual 

se estabelece a necessidade de uma clara definição do programa antes de se iniciar a etapa de desenho. 

Para tal, foi benéfica a visita a outros centros náuticos, nomeadamente a Cascais e Montemor-o-Velho.

O processo iniciou-se estabelecendo os principais objectivos da intervenção e definindo quem são os 

utilizadores, quais as actividades principais a desenvolver, quais os valores inerentes ao centro náutico. 

Os principais objectivos encontram-se sintetizados em seguida:

Missão: Centro náutico aberto ao público, especializado na prática de vela oceânica e vela de cruzeiro, 

possível sede de equipas desportivas e vários eventos;

Actividades principais: Prática desportiva, manutenção e armazenamento de barcos, descanso dos 

atletas e culto do corpo, actividades administrativas;

Actividades temporárias: Stopover Volvo Ocean Race, regatas e outras competições náuticas, estágios 

de atletas e equipas;

Número de utilizadores: Em épocas de maior utilização, nomeadamente durante as grandes regatas, o 

centro deve estar preparado para receber cerca de 70 atletas ao mesmo tempo;

Fig. 31 - Planta de implantação
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Hierarquia de valores: Bem-estar físico e psicológico dos atletas; boa manutenção e conservação dos 

equipamentos; dar a conhecer à comunidade as actividades náuticas;

Segurança: Por motivos de segurança dos equipamentos e privacidade dos atletas, certas zonas devem 

ter um acesso mais controlado, nomeadamente os espaços de armazenamento de barcos e os espaços 

desportivos;

Acessibilidade: Todo o complexo deve ser acessível a utilizadores de mobilidade reduzida, incluindo os 

espaços desportivos;

Relação com a comunidade: Promover uma maior relação entre a cidade e o rio através da náutica e 

atrair novas dinâmicas comerciais, desportivas e turísticas.

De uma forma geral, pretende-se que o centro náutico funcione como um espaço aberto à comunidade 

e que possibilite várias formas de utilização, umas mais relacionadas com a prática desportiva, outras 

relacionadas com a sua visualização e cultura náutica. Sendo assim, a partir dos objectivos acima 

estabelecidos e dos conhecimentos adquiridos nos centros náuticos visitados, foi possível sintetizar as 

grandes áreas funcionais que o novo empreendimento deveria conter:

Sector de recepção e acolhimento do público: área funcional que marca o primeiro contacto entre o 

utilizador e o centro náutico e que permite a distribuição das pessoas para as outras áreas funcionais;

Sector de treino físico e manutenção do corpo: Conjunto de espaços de apoio aos atletas, com 

funções relacionadas com o bem-estar físico, como balneários, ginásio, piscinas e tanques de treino 

de remo. Por motivos de rentabilidade dos espaços, pode-se admitir que o ginásio e piscinas possam 

ser concessionados a uma empresa que faça a sua gestão independente ou, por outro lado, pode ser 

interessante ter estes espaços abertos a toda a população, com uma gestão pública. Sendo assim, 

deve-se dar preferência a opções de desenho que não limitem estas possibilidades de gestão, garantindo 

ao ginásio e piscinas um acesso independente que não intersecte os domínios da náutica;

Sector administrativo: Esta área funcional deve conter vários gabinetes administrativos, directivos e 

salas de reuniões. Estes devem ser servidos de boas condições de luz e ventilação e deve ser garantido 

um acesso independente do percurso dos atletas e das actividades húmidas que decorrem no centro 

náutico;

Sector social: Como apoio às actividades desportivas, devem ser considerados espaços de estada e de 

encontro dos atletas, espaços que permitam o descanso físico e o fomento da cultura náutica através da 

partilha de experiências. Este sector pode ser exclusivo aos atletas ou estar mais aberto à comunidade;

Sector técnico e operacional: Espaços que devem dar apoio técnico à actividade náutica. Deve incluir 

hangar para armazenamento de embarcações, oficina e ferramentaria. Este sector deve-se encontrar 

próximo do rio, de modo a evitar grandes percursos em terra para armazenamento dos barcos;

Sector de ligação ao rio: Este sector funcional, que se deve encontrar no exterior, deve conter uma área 

em terreiro, para chegada dos barcos por terra e sua permanência temporária, bem como uma zona de 

limpeza e preparação dos barcos antes e após utilização e ainda infraestruturas para entrada na água 

(rampa ou grua);
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Sector comercial: O conjunto destes espaços deve estar fisicamente inserido no centro náutico mas não 

necessita um acesso pelo seu interior. Idealmente estes espaços devem ter uma ligação com o exterior, 

de forma a atrair a comunidade a este novo complexo e garantir uma maior afluência e rentabilidade da 

intervenção.

Como sintetizado na figura 32, as várias áreas funcionais estabelecem relações mais ou menos directas 

entre si. Encontram-se relacionadas através de uma zona de continuidade funcional, a qual se define 

como o espaço dentro do centro náutico que permite um fácil acesso às várias áreas funcionais e garante 

o sentido de unidade do conjunto. 

Uma vez definidos os objectivos, funções e relações funcionais, ou seja, uma vez definido o programa 

do centro náutico, tentou-se perceber de que forma é que este se poderia inserir ou integrar na pré-

existência, estabelecendo-se um paralelismo entre o programa original e o programa proposto. As 

primeiras conclusões desta comparação figuram nas imagens 33 e 34.

Sector social

Sector administrativo

Sector de ligação ao rio

Sector técnico e operacional

Sector de treino físico e manutenção

Zona de continuidade funcional

Sector comercial

Sector de recepção

Espaços comerciais                              Zona de continuidade funcional                          Hangar de barcos Piscinas                            

Faixa seca Faixa húmida

Espaços administrativos                              Ginásio                            Galeria de observação

Fig. 32 - Diagrama de relações funcionais

Fig. 33 - Esquema de adaptação do programa no piso 0

Fig. 34 - Esquema de adaptação do programa no piso 1
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As características espaciais das antigas zonas de preparação, exposição e venda de peixe e da zona 

de expedição (pé direito duplo, boa iluminação natural e uma relação com o exterior controlada) foram 

consideradas muito favoráveis à adaptação às novas funções: no edifício nascente propôs-se a criação 

do espaço destinado a piscinas e tanques de treino e no edifício poente propôs-se a inserção do sector 

técnico e operacional, com hangar e oficina para as embarcações. A galeria dos compradores, que tem 

ligação visual a estas duas zonas, foi reconvertida em galeria de observação, com acesso público.

Os antigos armazéns dos comerciantes, no piso térreo, foram adaptados a espaços comerciais, os quais foram 

pensados para garantir algum retorno económico à intervenção, bem como contribuir para a atractividade do 

lugar. No piso 1 sobre os espaços comerciais, onde outrora se localizavam escritórios e arrecadações, foram 

projectados os espaços administrativos do centro náutico (no edifício poente) e ginásio (no edifício nascente). 

A única zona que mantém essencialmente as suas funções originais é a antiga zona de circulação. Esta 

foi adaptada em zona de continuidade desportiva, já que permite fazer uma directa ligação às várias 

áreas funcionais definidas no programa. Pode-se considerar que é aqui que existem também as funções 

de recepção e funções sociais, já que as dimensões do espaço o permitem.

Esta integração do programa nos Edifícios da Lota permite ainda fazer uma importante distinção a nível 

funcional, a distinção entre a Faixa Seca e a Faixa Húmida. Os acessos a todas as funções do Centro 

Náutico devem ser feitos pela Faixa Seca, ou seja, por espaços que se encontrem limpos e livres da 

humidade característica de espaços náuticos. As funções desportivas e operacionais devem-se restringir 

à Faixa Húmida, de forma a garantir percursos limpos e seguros a todos os utilizadores. Na prática, estas 

duas áreas devem estar separadas pelos balneários, local onde os atletas se possam secar antes de 

entrar em espaços que, por motivos de segurança e conforto, devem estar secos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO

Voltemo-nos a focar na zona de circulação, a qual teve um papel essencial no restante desenvolvimento 

do projecto. Como já mencionado, esta tem uma significativa importância funcional por fazer a ligação 

aos restantes espaços do edifício. A sua relevância estende-se ao nível formal, por ter dimensões que a 

aproximam mais da escala urbana do que da escala arquitectónica. Sendo assim, impôs-se a questão: até 

que ponto é que esta zona de circulação e as suas vivências poderão ser extrapoladas à dimensão urbana? 

Deste modo, nasceu o conceito de integração desta zona de circulação no passeio ribeirinho de Lisboa, 

para que o percurso Lisboa-Algés ou vice-versa passe a ser feito através do novo centro náutico e não a 

norte do mesmo. Esta decisão tem duas grandes vantagens: por um lado, evita-se que o percurso ribeirinho 

seja feito atrás dos Edifícios da Lota, percurso esse que é frio e desconfortável, marcado por uma sombra 

larga e extensa. Em vez disso, o percurso é feito através da zona de circulação, que é uma nave interior e bem 

iluminada. A criação de um percurso mais apelativo pode ainda trazer vantagens aos espaços comerciais, já 

que o acesso aos mesmos passa a ser feita de forma mais cómoda. Por outro lado, com a decisão de trazer 

um percurso urbano para o interior do centro náutico possibilita à comunidade uma exploração deste espaço 

como nunca antes havia sido possível. Garante-se assim uma transmissão de valores náuticos, mas também 

de valores patrimoniais associados aos edifícios e à sua história.
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ESPAÇO CENTRAL

Sendo assim, nasce uma via urbana, longitudinal aos edifícios que intersecta uma via transversal, 

desenhada aquando da definição do projecto urbano. O ponto de intersecção de ambas encontra-se na 

área vazia entre ambos os edifícios, onde outrora existiu um volume que os unia (figura 35).

Por um lado, este espaço central define-se como um momento de amplidão no percurso da via longitudinal. 

Ao fim de cerca de 100m de percurso nesta via interior, onde o Tejo existe apenas, eventualmente, através 

da sua dimensão sonora ou olfactiva, este espaço central representa o momento onde o utilizador volta 

a olhar o rio. Por outro lado, se o utilizador chegar ao espaço central pela via transversal, ele define-se 

como o topo da via, como o fim de um enfiamento perspéctico que culmina no horizonte. Em qualquer 

uma das formas de aproximação a 

este lugar, a ligação visual ao Tejo 

é fulcral. O conceito de intervenção 

neste espaço central passou 

então pela criação de um local de 

contemplação, onde a presença 

do rio é emoldurada. Pretende-se 

ainda que este espaço conjugue a 

escala arquitectónica dos Edifícios 

da Lota com a escala urbana das 

vias que o intersectam. 

A solução apresentada desenha-se através de um plano superior que nasce da cobertura da pré-existência 

mas que depois ganha um ritmo próprio (figura 36). Este plano funciona como cobertura ao espaço 

contemplativo no piso térreo mas também como ligação das galerias de observação do piso 1. No plano 

inferior, este espaço central é definido por uma escada rampeada, que nasce da necessidade de vencer 

as diferenças de cotas ao longo dos edifícios mas que depois ganha expressão e acompanha a rampa 

desenhada para os barcos. Desta forma possibilita-se uma relação física e táctil entre os utilizadores e 

o Tejo. 

09
A NOVA DOCA DE PEDROUÇOS  BELÉM | ALGÉS
Catarina Oliveira | Instituto Superior Técnico | Projecto Final de Arquitectura

Cortes | Escala 1:2500 5 10Corte DD' 0 5 100 5 10

0 5 10

0 5 10

0 5 10

Corte EE' Corte FF'

+4.10m

0.00m
+0.90m

0.00m

+0.90m

+5.20m

0.00m

+0.90m

+0.90m

+5.20m

0.00m

+9.40m
+9.40m

Corte CC'

Corte BB'

Corte AA'

NAVE DE CIRCULAÇÃO

PISCINAS + GALERIA DE OBSERVAÇÃO HANGAR + GALERIA DE OBSERVAÇÃO

PISCINAS HANGAR

PRAÇA NÁUTICA

PRAÇA NÁUTICA

PRAÇA NÁUTICA

HANGAR

PISCINAS

NAVE DE CIRCULAÇÃO
NAVE DE CIRCULAÇÃO

ESCRITÓRIOS
ESPAÇOS COMERCIAIS GINÁSIO

ESPAÇOS COMERCIAIS

Fig. 35 - Conceito de cruzamento de vias na génese do espaço central

Fig. 36 - Corte transversal no espaço central dos Edifícios da Lota



41

INTERVENÇÃO MÍNIMA

A restante intervenção nos edifícios, seguindo um minimalismo interventivo, consistiu essencialmente 

numa análise espaço a espaço, adicionando ou subtraindo elementos conforme a necessidade, mas 

mantendo sempre a coerência espacial.

As maiores acções foram feitas a nível das acessibilidades, já que se pretendia que todos os espaços 

fossem acessíveis a pessoas de mobilidade reduzida. Esta intenção passou, por um lado, pela inserção 

de vários elevadores ao longo dos edifícios. Por outro lado, foi necessário ajustar as diferenças de cotas 

ao longo da secção transversal do edifício de forma a desenhar rampas que tornassem acessíveis os 

espaços que não foram dotados de elevadores.

O projecto de arquitectura define-se assim como uma resposta à necessidade de requalificação de 

uma estrutura há muito abandonada. A solução apresentada pretende representar uma economia de 

recursos através de uma intervenção minimalista que tenha por base um profundo entendimento da 

edificação pré-existente. Simultaneamente, espera-se que os valores patrimoniais do espaço aliados 

às novas funções, estendam o impacte da intervenção à dimensão urbana, nascendo assim uma nova 

centralidade desportiva à escala municipal.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório tem o objectivo de justificar e apresentar os projectos urbano e de arquitectura desenvolvidos 

sobre o troço ribeirinho que se localiza entre a Torre de Belém e a foz do rio Jamor. Considera-se um 

tema de extrema importância, já que se trata de um extenso vazio urbano que, apesar das enormes 

potencialidades, representa uma efectiva descontinuidade nos tecidos e sistemas urbanos. A exploração 

deste tema é ainda pertinente num período em que a relação entre a cidade de Lisboa e o seu porto é um 

constante motivo de reflexão e debate.

O projecto urbano define-se como uma reflexão sobre a forma como a frente de água de Lisboa pode 

lidar com os seus vazios num período de constante evolução da actividade portuária. Nessa perspectiva, 

e na ausência de qualquer decisão de relocalização do porto, entendeu-se ser essencial promover uma 

visão mais positiva da cidade em relação à sua frente de água, mostrando ser possível a coexistência 

entre as actividades económicas e de lazer.

Para a resolução do projecto, foram interpretados os sistemas ecológicos e de mobilidade no local, 

de forma a proceder a uma reformulação dos mesmos, transformando os maiores obstáculos em 

oportunidades de regeneração.

Tendo como principal objectivo a ligação da cidade ao rio, a solução à escala urbana estabelece-se 

como um espaço que, através de uma ligação formal entre Monsanto e o rio Tejo, vence a barreira que 

é a estrutura viária e ferroviária no nó de Algés. O projecto caracteriza-se ainda pelo entendimento da 

totalidade da área em estudo como um espaço público que possa ser vivido pela comunidade como 

nunca antes o foi. 

O projecto à escala do edifício insere-se num panorama de reconhecimento do valor da arquitectura 

industrial moderna, quer pelo seu carácter formal e funcional, quer pela sua importância social. 

Respondeu-se à necessidade de requalificação da doca de Pedrouços através da inserção de um 

programa náutico nos Edifícios da Lota. Considerando o bom estado de conservação dos espaços, as 

suas qualidades formais e espaciais e a facilidade de adaptação às funções propostas, foi adoptada uma 

metodologia de trabalho com base nos princípios da intervenção mínima, o que implicou um profundo 

conhecimento do espaço existente.

A decisão sobre o que conservar, neste projecto, recaiu sobre uma única pessoa, o aluno. Foi necessário 

avaliar o valor deste lugar na perspectiva da sociedade em geral, imaginando qual o interesse público 

em preservar a sua memória. Trata-se de uma tarefa de enorme responsabilidade que, fora do contexto 

académico, deverá corresponder a uma tarefa de equipa, para que não esteja dependente de interpretações 

individuais que possam não corresponder ao interesse geral. 



44

Com efeito, todos os temas explorados neste trabalho, nomeadamente a sustentabilidade, o paisagismo, 

a conservação do património, permitem extrair uma importante conclusão: o projecto aqui apresentado é 

apenas um ponto de partida. Uma hipotética execução do mesmo só seria possível através da contribuição 

de profissionais especialistas nessas áreas e em muitas outras que não foram aqui abordadas. Foi um 

projecto onde se tentou explorar um pouco além dos limites estritos da concepção arquitectónica, mas 

entende-se também que só assim se poderia dar resposta adequada a um exercício tão vasto.

E considerando o posicionamento deste trabalho na recta final do mestrado e no início de um percurso 

profissional, a consciência da multidisciplinaridade e riqueza da arquitectura não poderia ter sido mais 

pertinente.
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