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“Faluas, 

Vaga lembrança 

Qu'eu de criança 

Guardei pra mim 

 

Se as vejo ainda 

Às vezes no Tejo 

Revivo a alegria 

Do tempo em que as via no rio a passar 

 

Faluas do Tejo 

Que eu via a brincar 

E agora não vejo 

No rio a passar 
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Que andavam ali 

Em tardes perdidas 

Qu'eu nunca esqueci 

 

E era tanta beleza 

Que essas velas ao sol vinham criar 

Belo quadro da infância 

Que ainda não se apagou 

 

E eu tenho a certeza 

Que as Faluas do Tejo hão-de voltar 

Outra vez a Lisboa” 

Pedro Ayres Magalhães
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I. RESUMO 

 O presente relatório descreve a proposta justificativa do projeto elaborado no ano letivo 
2015/2016 nas disciplinas de Projeto Final de Arquitetura I e II. O exercício desenvolvido no âmbito 
desta Unidade Curricular propõe a elaboração de um projeto urbano entre a Foz do Jamor e a Torre 
Belém.  

O estudo da área em questão, nomeadamente a reconversão da Doca de Pedrouços, em Algés, 
por ser uma área de interesse pela sua proximidade a Lisboa e ao Tejo, teve em conta temáticas 

relacionadas com as estratégias pensadas para o local pelas entidades municipais e pela 
Administração do Porto de Lisboa. Estas entidades têm como estratégia a criação de uma nova “Porta 
Atlântica” através da transformação das infraestruturas existentes por forma a servir a náutica 
recreativa e de competição promovida pela instalação da Volvo Ocean Race. 

O exercício dividiu-se em dois momentos, correspondentes a diferentes escalas. 
- O primeiro momento consistiu no desenvolvimento de um projeto urbano propondo-se um 

programa com diferentes espaços recreativos. 
- O segundo momento foca-se no projeto e pormenorização do objeto arquitetónico, no presente 

caso, do Centro Náutico. 
Em ambas as fases foram feitas análises ao local. Numa primeira fase de forma mais urbana e 

numa segunda fase, com enfoque no objeto arquitetónico projetado na área da Docapesca. 
A proposta responde aos objetivos preliminares pela criação de melhores acessibilidades 

através da maior integração do peão bem como pelas novas dinâmicas urbanas ligadas ao lazer, 
cultura e desporto, especialmente o Centro Náutico, reforçando a ligação da cidade ao Tejo. 

 

Palavras-Chave: Centro Náutico | Doca | Tejo | Frente Ribeirinha | Revitalização Urbana 
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II. ABSTRACT 

 

 This report presents the proposal justifying the project elaborated in the academic year 
2015/2016 for the course Projeto Final de Arquitetura I e II. The exercise developed in the scope of this 
Curricular Unit proposes the elaboration of an urban project between Foz do Jamor and Torre Belém. 
 The area under study, namely the reconversion of the Pedrouços dock in Algés, as an area 
of interest for its proximity to Lisbon and Tagus River, took into account the strategies devised for the 
site by municipal entities and APL. These entities have as strategy the creation of a new "Atlantic Port" 

in this place, through the transformation of the existing infrastructures in order to serve the recreational 
and competition nautical activity promoted by the installation of the Volvo Ocean Race. 

This project was divided in two parts, worked in different scales: 

-The first part consisted in the approaching of the urban design, creating a program with 
different recreational spaces.  

- The second part focus on the design of the architectural object, i.e., the Nautical Centre.  

 Both parts required analysing the area of study. The urban form was analysed dueing the 
first phase, and the second phase, focusing on the architectural object designed in the area of 
Docapesca. 

 This project creates a functional program that targets all the contemplated requirements by 
creating a better integration of the pawn as well as creating new urban dynamics linked to leisure, 
culture and sport, especially the Nautical Centre, reinforcing the city’s link to the Tagus. 

 

Key Words: Nautical Centre | Dock | Tejo | Riverfront | Urban Regeneration 
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01 | INTRODUÇÃO 
Este capítulo servirá de introdução ao relatório, fazendo o seu enquadramento ao mesmo 

tempo que nos dá a conhecer quais os objetivos e motivações que levaram à elaboração do 
projeto em questão, e as metodologias adotadas para a realização do mesmo. Procura também 

descrever a forma como o presente relatório se encontra organizado.  
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01.1 Enquadramento Temático e Objetivos 

O presente relatório serve de justificativa teórica à proposta desenvolvida ao longo das 
disciplinas de Projeto Final em Arquitetura I e II, incidindo sobre a segunda, inseridas no último ano do 
Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico.  

Ao longo deste ano desenvolvemos um projeto cuja área de intervenção se encontra 
compreendida entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor. A proposta faz uma aproximação à prática 
real de projeto urbano. As respostas ao exercício devem respeitar as pré-existências da cidade e 
prever a criação de espaços recreativos, conseguindo dar uma nova vida à cidade e melhorar a 
qualidade de vida dos seus habitantes.  

Procurámos encontrar novas formas de melhorar a relação entre a cidade e o rio Tejo sendo 
importante mencionar que estamos perante uma área gerida por três entidades independentes entre 

si: o município de Lisboa, o município de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, tornando este 
território num local partilhado pelas diferentes entidades e, por isso, com interesses distintos. 

Na proposta temos em conta as estratégias existentes para o local, estabelecidas em 

consonância com os objetivos estruturados pelo Instituto de Mobilidade e dos Transportes e pelas 
autarquias de Lisboa e Oeiras: revisão da estrutura ferroviária, e instalação de um novo interface de 
mobilidade capaz de agregar diferentes valências. Pensámos também numa nova “Porta Atlântica” a 
ser implementada na zona da Docapesca, visando a reabilitação das infraestruturas existentes em 
conformidade com a CML e a APL, que sirva à náutica recreativa e de competição promovida pela 
instalação da Volvo Ocean Race1, fazendo de Lisboa a sua sede e o ponto de partida da próxima 
regata. Esta é uma área onde decorrem diversos eventos efémeros, como é o caso do NOS Alive2. 
Torna-se necessária a criação de espaços de carácter multifuncional capazes de receber diferentes 
tipos de espetáculos e eventos no âmbito da cultura e do lazer. 

Nesta sequência, procurámos neste exercício: 

1. Chegar a novas formas de continuidade para os espaços públicos melhorando a qualidade 
de vida da população da envolvente;   

2. Criar uma melhor articulação entre as infraestruturas de mobilidade e a cidade; 
3. Pesquisar novas estratégias e programas que tirem partido das potencialidades da área, 

especialmente, das características únicas da Foz do Tejo para a prática de desportos 

náuticos;  
4. Criar novos polos de atração e revitalização urbana, abrigando futuras atividades, já 

visadas para esta área.  

                                            
1 Volvo Ocean Race – entidade organizadora de uma regata de barcos de vela a nível mundial, que ocorre de 4 em 4 anos e tem 
paragem em Lisboa. 
2 NOS Alive – Festival de Música que decorre durante 3 dias por ano, no Passeio Marítimo de Algés. 
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 Perante as características do local torna-se essencial a requalificação de toda esta área 

através da criação de programas que abracem as pré-existências e revitalizem os espaços ambíguos 
e desaproveitados, atualmente existentes, dando novos pontos de interesse à população e um novo 
sentido ao território. 

 A definição de intenções e objetivos, ao longo da elaboração do projeto, ajudou a delinear um 
percurso que nos deu o suporte suficiente de forma a atingirmos uma proposta final forte e coerente, 
que vá de encontro aos requisitos inicias. 

 

01.2 Motivação 

Desde cedo que a aluna vivencia e usufruí, da proximidade de zonas costeiras e ribeirinhas, 
em particular do rio Tejo (Barreiro, Moita e Mirandela). Essa proximidade com a água, sempre 

despertou interesse e em particular uma reflexão sobre o aproveitamento destas zonas em benefício 
das populações circundantes. 

Na sequência destas vivências surge o interesse no desenvolvimento do projeto do Centro 
Náutico na parte da Doca de Pedrouços, possibilitando a modulação, de forma aproximada, das 
relações entre o edifício, os seus usos e a relação com a água.  

Na primeira fase do exercício, chegou-se à ideia de um espaço dinâmico, pelo trabalho a 
diferentes cotas e pelo os avanços e recuos que o projeto faz com o Tejo, gerando relações 
diferenciadas entre o Centro Náutico e o Estuário o que veio reforçar a escolha do projeto. 

Surgem como temáticas de interesse: a circunstância de se tratar de uma área, nomeadamente 
a Doca de Pedrouços, que já vem sendo estudada para a criação de programas que reforcem a ligação 
ao Tejo; os vários programas já propostos para a área, ligados à cultura, lazer e desporto, que mostram 
o desejo de aproveitar as potencialidades do local; o interesse da Volvo Ocean Race, no 
reaproveitamento e reabilitação desta área para um centro de vela capaz de alojar a sua sede e regata, 
que tornam o projeto viável. 

A motivação intrínseca conjugada com o desenvolvimento da proposta e as potencialidades do 
território, fortalecem o interesse no projeto. 

 

01.3 Metodologia Adotada 

O exercício proposto foi desenvolvido ao longo do ano letivo e ficou dividido em dois grandes 
momentos, ambos trabalhados em grupo e correspondentes a diferentes escalas.  
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Fase I: 

A primeira fase, desenvolvida ao longo da disciplina de Projeto Final de Arquitetura I, não pode 
deixar de ser mencionada, tendo em conta que foi desta fase que surgiu o embrião do objeto 
arquitetónico em que este relatório se focaliza. Esta etapa foi trabalhada ao nível do planeamento e 

requalificação urbana com o objetivo de desenvolver e criar novos programas e atividades, que 
tivessem a capacidade de dar novos usos e vivências à zona ribeirinha, tornando-a num espaço apto 
a fazer parte do quotidiano da população.  

Nesta fase começámos por fazer uma análise de caracterização do território em questão. 
Estivemos no local, com o objetivo de presenciarmos as suas vivências, diagnosticarmos 

problemas urbanos e fazermos um levantamento fotográfico. Posteriormente aos primeiros impactos 
vivenciados no local, fez-se uma análise das condicionantes fisiográficas do território, da 
regulamentação urbana em vigor para esta área e da rede viária e transportes. Deste modo pudemos 
ter uma maior proximidade com o lugar percebendo as suas necessidades e contingências e de que 
modo poderíamos colmatá-las. Ao mesmo tempo fizemos também uma pesquisa de projetos 
anteriormente propostos para o local, bem como de referências para as intenções que se foram 
definindo. 

Atingimos um desenho do espaço urbano, que propõe diversos tipos de atividades, programas 
e espaços, tanto exteriores como interiores. 

Fase II: 

Na segunda fase, tornou-se essencial entender quais os elementos arquitetónicos fortes e 
estruturantes da proposta. Esta identificação permitiu perceber qual dos polos anteriormente criados 

teria mais relevância e viabilidade enquanto exercício num contexto real. Assim, chegámos à 
conclusão que o Centro Náutico seria capaz de gerar um maior número de valências constituindo um 
dos pontos fortes do projeto urbano. 

Após esta escolha, foi necessário voltar a fazer uma análise do território, desta vez de forma 
mais aproximada, nomeadamente ao nível dos acessos, por forma a conseguirmos uma interação 
coesa entre o existente e o criado. Sentimos também a necessidade de aprofundar o programa em 
questão e o projeto para que este fosse viável num contexto real. Foi essencial o estudo de alguns 
projetos e optámos, como complemento, por fazer visitas de estudo a edifícios que apresentassem 
programas semelhantes aos pretendidos, nomeadamente ao Centro de Vela de Viana do Castelo e ao 

Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, conseguindo ganhar uma maior sensibilidade sobre 
o tema em questão.  

Apesar da aparente contradição que existe entre ambas as escalas trabalhadas, é a interação 
das mesmas que dá ao projeto um sentido uno, pois estas acabam por se rematar e se fundir entre si.  
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01.4 Estrutura do Relatório 

 Este relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos: 

 01 | Introdução: tem como objetivo dar a conhecer o tema sobre o qual este relatório se vai 
concentrar, as principais motivações que levaram ao desenvolvido do trabalho, as metodologias 
usadas na elaboração do mesmo e a estrutura em que o relatório foi desenvolvido. 

 02 | Caracterização da Área de Estudo: faz-se uma análise sobre a área de intervenção do 
projeto, focando-se maioritariamente na zona da Doca de Pedrouços, para onde foi pensado o Centro 
Náutico. Esta análise faz uma aproximação ao local pela identificação dos seus diversos fatores, tanto 
ao nível social, como histórico, legal e fisiográfico, podendo-se assim identificar problemas e diretrizes 
estratégicas para resolução dos mesmos. 

 03 | Estado de Arte: tem como objetivo o estudo, de casos de estudo com programa idêntico 
ou comparável ao do objeto de projeto.  

 04 | Descrição e Justificação da Proposta Arquitetónica: capítulo que, após os estudos 
anteriormente feitos e descritos, nos permitirá justificar e descrever as diferentes opções tomadas na 
elaboração do projeto. 

 05 | Conclusão: é feito um balanço sobre os objetivos propostos, os resultados atingidos e os 
impactos do projeto no contexto de realização do projeto. 

 Para além do corpo principal temos ainda os anexos que contêm informação que se 
considerou relevante para uma melhor compreensão do projeto.  
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02 | CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
Este capítulo apresentará uma análise sobre a área de intervenção do projeto, focando-se 

maioritariamente na zona da Doca de Pedrouços, para onde foi pensado o Centro Náutico. Esta 

análise tem como principal objetivo alcançar uma maior compreensão sobre o terreno pela 
identificação dos seus diversos fatores, tanto a nível social, como histórico e fisiográfico, 

podendo-se assim identificar problemas e diretrizes estratégicas para resolução dos mesmos 
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02.1 Localização da Área de estudo 

A área de intervenção da proposta localiza-se no distrito de Lisboa e é constituída por uma faixa 
horizontal que se estende entre dois marcos, a Torre de Belém e a Foz do Jamor. Trata-se de uma 
zona de transição entre dois grandes concelhos, Lisboa e Oeiras, agregando, mais especificamente, 
as freguesias de Belém, Algés, Cruz Quebrada e Dafundo.  

Os acessos principais são feitos pela autoestrada A5, pela CRIL e pelas Avenida da Índia, 
Avenida Brasília, Avenida Dom Vasco da Gama e Avenida Das Descobertas. 

 Esta área é pontuada, em toda a sua extensão, por elementos urbanos que considerámos 
significativos. Segue um mapa do levantamento: 

Para além dos elementos patrimoniais encontrados no território de estudo, é importante 
mencionar que esta área se encontra próxima do centro turístico de Belém. Centro este que contempla 

diversas atividades de cariz recreativo, lúdico e cultural. Este fator influenciará o território do projeto 
pois através do novo programa criado, é possível fortalecer a ligação entre Belém e Algés e garantir 
uma continuidade de dinâmicas urbanas, entre as duas freguesias, atualmente inexistente.  

Figura 02.1| Mapa de Levantamento 
Fonte| Adaptado de ARCGis 
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O facto do território se situar perto da foz do rio Tejo, merece também destaque, principalmente 

no que diz respeito às atividades náuticas. Esta localização influencia a criação do programa pois 
acaba por ser um potencial desaproveitado no que diz respeito aos desportos náuticos, isto porque 
nesta área do rio existe a possibilidade da prática offshore3 e inshore4. Esta dualidade é uma mais valia 

para aqueles que estão interessados na prática destes desportos pois consegue-se reunir estas duas 
vertentes num só local. 

O facto de estarmos numa área central, próxima da capital, e com uma ligação tão forte com o 
Tejo viabiliza e reforça a ideia de criar um projeto estratégico capaz de marcar esta área, atraindo 
pessoas para os novos programas e atividades.  

 

02.2  Enquadramento Histórico 

 Lisboa nasce pelas suas vantagens a nível geográfico, sendo um dos fatores principais, a sua 
proximidade ao rio Tejo. Desde muito cedo que a relação da cidade com o estuário se mostra 
significativa e importante em termos das atividades económicas que proporciona. Desde logo se inicia 
o uso da zona ribeirinha para atividades portuárias e navais. 

O que hoje é conhecido como concelho de Oeiras era antigamente formado pelo Reguengo 
de Oeiras e parte do Reguengo de Algés, ambos pertencentes a Lisboa. (ANTUNES; 2011) O 
Reguengo de Algés, também conhecido como Algés Ribamar, compreendia o território existente entre 
a Ribeira de Alcântara e o Rio Jamor, constituindo este último o limite entre os dois reguengos 
mencionados. (SA; 2013) 

Com o decorrer dos séculos, junto à Orla, esta área foi local de fixação de ordens religiosas, 
assim como de fortificações de defesa e controlo marítimo, deixadas entre os séc. XVI-XVIII. É por 
isso, hoje em dia, um local de diversas heranças patrimoniais deixadas ao longo da história como é o 

caso da Ermida e restos do Convento de Santa Catarina (séc. XIII), na Cruz Quebrada (ver figura 02.2) 
e do antigo Convento de São José Ribamar (ver figura 02.3), em Algés ou do Forte de Nossa Senhora 
da Conceição (ver figura 02.4). 

É entre os séc. XVII e XVIII que começam a surgir palácios e quintas ligados à agricultura e 
recreio. O “Lugar de Algés”, correspondente hoje à freguesia de Algés, tinha como principal atividade 
a agricultura, mais propriamente o cultivo de produtos hortícolas e pomares. (ANTUNES; 2011) Já na 
Cruz Quebrada e no Dafundo, para além da agricultura desenvolviam-se ainda atividades piscatórias 
e silvícolas. (SA; 2013)  

                                            
3 Offshore – Navegação ao largo: consiste na prática ao largo, em que o vento pode atingir intensidades mais elevadas e as vagas 
alturas até 4m, inclusivé 
4 Inshore – Navegação Costeira: consiste na prática em águas costeira – baias, estuários, lagos e rios – em que os ventos atingem 
intensidades mais baixas e as vagas alturas até 0,5m, inclusivé 
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 O concelho de Oeiras surge em 1759 e os seus 
limites eram diferentes na época, fazendo parte do 
mesmo a atual freguesia de Paço de Arcos e parte das 

atuais freguesias de Oeiras, Porto Salvo, Barcarena, 
Queijas e Cruz Quebrada/Dafundo, pertencendo 
Algés, nesta época, à capital. (ANTUNES; 2011) O 
concelho sofre grandes transformações económicas e 
sociais ficando sempre ligado ao Marquês de Pombal, 
primeiro Conde de Oeiras, que deixa como grande 
legado a Quinta Marquês de Pombal (ver figura 02.5). 
(SA; 2013)  

  Só em 1886, com a entrada do decreto de lei de 22 de Julho, se estabeleceram as fronteiras 
definitivas do concelho passando a assumir-se a estrada de circunvalação, IC17, como a fronteira 
entre Oeiras e Lisboa. (SA; 2013) 

Durante o séc. XIX começa a dar-se o declínio das atividades agrícolas e começam a surgir 
novas indústrias e fábricas tais como a Lusalite e a fábrica de Fermentos Holandeses (ver figuras 02.6 
e 02.7) situadas na Cruz Quebrada. (SA; 2013)  

Figura 02.5| Quinta Marquês de Pombal 
Fonte | SA; MUNICÍPIA 

 

Figura 02.6| Fábrica Lusalite - Cruz Quebrada Figura 02.7| Fábrica de Fermentos Holandeses - Cruz Quebrada 
Fonte|http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/antigas-
fabricas-em-lisboa-1.html 
 

Figura 02.2| Convento de Santa 
Catarina - Cruz Quebrada 

Figura 02.3| Convento de São José 
Ribamar - Algés 

Figura 02.4| Convento de Nossa Senhora 
da Conceição – Algés 
Fonte| http://historiaschistoria.blogspot.pt/ 
2015/04/o-forte-de-nossa-senhora-da-
conceicao.html 
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Sendo a frente ribeirinha de Lisboa uma zona fundamental para a economia da cidade, só nos 

finais do séc. XIX é que o conceito de lazer começou a ser associado à mesma. No entanto, nesta 
altura, a construção da linha férrea e o Porto de Lisboa já se encontravam em andamento. Desta forma, 
impediu-se o acesso dos lisboetas às margens do estuário na zona fronteiriça da cidade de Lisboa, 
começando a surgir migrações sazonais para o concelho de Oeiras, nomeadamente, as zonas de 
Pedrouços, Algés, Caxias e Cruz Quebrada e mais tarde também Estoril e Cascais. (SA; 2013) 

Com o aterro na zona ribeirinha de Algés, destinado à via-férrea, criaram-se condições para a 
ocupação da parte mais baixa da cidade gerando um crescimento do aglomerado urbano, em conjunto 
com a dinamização do movimento balnear. (SA; 2013) 

 Em 1889 é inaugurada a linha férrea, 
pertencente à “Companhia Real dos Caminhos de 
Ferro Portugueses e o percurso inicial era entre 
Pedrouços e Cascais, com o nome de ‘"Ramal de 
Cascais"’ (ver figura 02.8), sendo em grande parte de 
via única, existindo duas vias de circulação apenas 
entre Pedrouços e Caxias. Visto este ramal não ter 

ligação ao resto da rede ferroviária, (…) Os 
passageiros vindos do centro de Lisboa chegavam a 
Pedrouços vindos de barco, (…) já que não havia outro 
meio de transporte mais eficiente para chegar do 
centro da cidade”. (NOGUEIRA; 2014) 

Só mais tarde, em 1892, é que o caminho férreo passa a fazer Cais do Sodré - Cruz Quebrada, 
promovendo uma maior acessibilidade de Lisboa para Oeiras, e tornando-se Algés numa zona balnear 
acessível a pessoas de qualquer classe social. Também, durante a época balnear, as carreiras viárias 
extraordinárias provenientes de Lisboa passaram a estender o seu percurso de Belém à Cruz 
Quebrada, passando por Algés e Dafundo. (ANTUNES; 2011)  

Associada a toda a dinâmica balnear e turística 
surge a construção da estrada marginal Lisboa-
Cascais (ver figura 02.9), durante o séc. XX, e com ela 
o crescimento do centro urbano de Algés relacionado 
com a proximidade a Lisboa, centro de atividades 

económicas e de trabalho.  À semelhança de Algés 
também o Dafundo e a Cruz Quebrada, a partir dos 
anos 50, tiveram um grande desenvolvimento ao nível 
da densificação urbana, tornando-se num contínuo 
urbano que nos impossibilita, hoje em dia, a distinção 

Figura 02.8| Início do "Ramal de Cascais" – Pedrouços 
Fonte | NOGUEIRA, Paulo 
 

Figura 02.9| Comboio e Praia de Algés, Época Balnear 
Fonte | SA; MUNICÍPIA 
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entre estes dois lugares pertencentes ao concelho de Oeiras. (SA; 2013) 

“Esta época caracteriza-se pela expansão demográfica do concelho, que teve como principais 
repercussões um aumento na procura e, consequentemente, um crescimento do ritmo de construção 
de zonas habitacionais e respetivas áreas para equipamentos e infraestruturas.” (SA; 2013). Atendendo 

à forma célere de todo este crescimento, em 1948 é publicado um Plano de Urbanização da Costa do 
Sol 5– “documento orientador do processo de desenvolvimento urbanístico na região até à entrada em 
vigor do Plano Diretor Municipal na década de 90”. (SA; 2013) 

Percebe-se pelo desenvolvimento deste território ao longo dos séculos, que estamos perante 
uma zona com várias ligações históricas e forte ligação ao Tejo, identificando-se também, desde cedo 
como uma área de lazer e repouso. Algés acaba por ser um local em que se dá um grande 
desenvolvimento de forma célere pela sua proximidade com a capital. A criação da linha férrea entre 
o Cais do Sodré e Cascais acaba por modificar a relação anteriormente existente entre a cidade e o 
rio, pois torna-se uma barreira, notando-se hoje, que nas freguesias de Algés e Dafundo/Cruz 
Quebrada a ligação às praias e ao estuário é fraca e desvalorizada.  

02.3 Enquadramento Regulamentar  

De modo a enquadrar a elaboração do projeto no atual contexto legal, e sendo o mesmo 
tutelado por diferentes entidades, foi necessário fazer uma análise das diferentes normas previstas 
pelos Municípios de Lisboa e Oeiras. Nesta sequência, estudou-se a Carta Estratégica de Lisboa e os 
Planos Diretores Municipais de Lisboa e Oeiras.  

A Carta Estratégica de Lisboa (ver secção 02.3.1) é, tal como o próprio nome indica, um 
documento estratégico que define quatro orientações principais a ter em conta para o 
desenvolvimento de Lisboa entre 2010 e 2024. 

O Plano Diretor Municipal (ver secções 02.3.2 e 02.3.3) sintetiza os objetivos propostos para 
determinado município, estabelecendo diretrizes e normas a ter como base nos projetos de 
desenvolvimento urbano de modo a que estes convirjam, conseguindo trazer novos ajustamentos e 
colmatando fragilidades existentes. 

 

02.3.1 Carta Estratégica de Lisboa  

 A Carta Estratégica de Lisboa, baseia-se nas premissas de que Lisboa “(...)se define como a 
Capital da República e da Cidadania, (...) uma Cidade de Bairros. E, naturalmente, o viajante e o turista 
de passagem apreciam e descobrem Lisboa em termos de património, de cultura e de alegria de viver” 
(“Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024”, Lisboa: CML, 2009, p.2).  

                                            
5 Costa do Sol – região que abrange parte dos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais. 
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Este documento, apresenta quatro orientações principais: 

1. Uma nova prática: Cumulatividade das políticas públicas sobre Lisboa 

Este primeiro ponto advém da necessidade de compromisso por parte dos cidadãos e das 
entidades públicas na participação das discussões e reflexões do futuro metropolitano. A 
sustentabilidade depende tanto das políticas praticadas como das alterações no comportamento da 
população.  

2. Uma centralidade reassumida: Lisboa, Capital da República e da Cidadania aberta ao Tejo e 
ao Mundo 

Assume-se aqui a necessidade de devolver a cidade ao rio, reassumindo a sua antiga identidade. 
“Lisboa foi porto antes de ser cidade. Urge agora assumir-se como cidade com porto.” (“Carta 
Estratégica de Lisboa 2010-2024”, Lisboa: CML, 2009, p.3). Existe a necessidade de criar novas 
dinâmicas e funções náuticas ao longo das margens do rio. 

Deseja-se uma cidade capaz de compreender os seus sentidos, tornando-se essencial dar 
atenção especial à atmosfera da cidade. Estamos perante uma cidade duplamente valorizada, tanto 
pelo seu sentido histórico como pela sua elevada importância a nível do desenvolvimento económico. 

3. Uma nova divisão administrativa para multiplicar escolhas: Lisboa, Cidade de Bairros, 
Cosmopolita 

Para os habitantes esta deve ser lida como uma cidade de bairros, em que estes assumem a 
unidade estruturante. Os bairros devem ter em conta a escala humana e a sua mobilidade interna deve 
ser pensada para o pedestre. Entre bairros, a mobilidade deverá ser assegurada de forma eficiente e 
eficaz por transportes públicos.   

 “É tempo de a “grande região de Lisboa, centrada no Tejo, com os seus futuros polos de 
intermodalidade (que definem novos vetores), tomar consciência da sua existência coletiva.” (“Carta 
Estratégica de Lisboa 2010-2024”, Lisboa: CML, 2009, p.4). 

4. Novos percursos e geração de oportunidade: Lisboa, Cidade da Descoberta 

Lisboa deve ter a consciência que uma cidade preenchida de acontecimentos e experiências com 
os quais conjetura o seu futuro, vai desde a investigação à formação e da tradição à inovação. Deve 
estar sempre à descoberta de si mesma. 

Apesar deste documento não ter orientações objetivas, dá-nos um conjunto de intenções e 
estratégias a ter em conta na elaboração da proposta, para que consigamos atingir uma Lisboa 
rejuvenescida, inclusiva, segura, inovadora, participativa e à espera de ser descoberta, afirmando a 
sua identidade num mundo globalizado.  
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Das quatro orientações prevista há duas que se destacaram enquanto referências na 
elaboração da proposta:  

• a 2º que vai de encontro à relação que o nosso projeto estabelece com Tejo, ou seja, com 
a criação de uma nova Porta atlântica, O Centro Náutico - Lisboa abrir-se-á ao mundo 

através de construções náuticas na sua margem; 

• a 4º, que nos fala de uma cidade que não deve parar o seu desenvolvimento, devendo 
conjuga-lo com as suas pré-existências - conceito definidor de toda a proposta, 
especialmente no desenho do parque urbano, pela criação de novos programas que 
venham complementar os já existentes neste território. 

 

02.3.2 Plano Diretor Municipal de Lisboa 
 

Planta de Ordenamento do Território 

I. Planta de Qualificação do espaço Urbano 

O território corresponde na 
sua totalidade a espaços 
urbanizados, segundo a Planta de 
Ordenamento do Território existem 
dois tipos de classificação: os 
espaços consolidados e espaços a 
consolidar, (Art.º 37º, PDML, Lisboa: 
CML, 2012, p.74).  

No local de intervenção 
estamos perante dois tipos de 
espaços, o espaço consolidado de 

Uso Especial de Equipamentos, que 
ocupa grande parte da área 
ribeirinha e o espaço, por 
consolidar, de Uso Especial Ribeirinho (ver figura 02.10). 

O espaço consolidado de uso especial de equipamentos está essencialmente relacionado com 
índices de ocupação do solo, edificabilidade e permeabilidade que devem ser respeitados, bem como, 
ter em atenção a envolvente urbanística e paisagística em que o mesmo se insere.  

O segundo espaço, não consolidado, está relacionado com espaços de frente ribeirinha que 
se encontram desafetos de atividades portuárias. De acordo com o Artigo 66º do PDML, estes espaços 

Figura 02.10| Recorte Planta de Qualificação do Espaço Urbano 
Fonte | PDM Lisboa 
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têm a necessidade de criar e novas formas urbanas ligadas a atividades de lazer, cultura e desporto, 
conseguindo ao mesmo tempo tirar o maior aproveitamento da localização geográfica dos mesmos.  

No caso da área em análise, podemos ainda verificar que nos encontramos num território sob 
jurisdição da entidade portuária APL, que permite a reconversão dos edifícios existentes para efeitos 
de cultura e lazer. 

Enquadram-se neste âmbito os usos e atividades de interesse recreativo, cultural e desportivo 
projetados para a Doca de Pedrouço, nomeadamente o Centro Náutico. O Centro Náutico tira não só 

partido da sua localização e proximidade com o rio, como vai também de encontro às 
regulamentações da APL, fazendo-se a reconversão e reabilitação dos antigos edifícios da Docapesca, 
para um Centro de Canoagem e um Centro de Remo. 

II. Planta da Estrutura Ecológica Municipal 

A estrutura ecológica municipal tem como objetivo garantir a continuidade e 

complementaridade de diferentes sistemas naturais de modo sustentável. Esta encontra-se dividida 
em dois tipos: a estrutura Ecológica Fundamental e a Estrutura Ecológica Integrada (Art.º 11º, PDML, 
Lisboa: CML, 2012, p.50). 

A área de estudo 
encontra-se situada na parte 
da Estrutura Ecológica 
Fundamental, estando 
dependente de três sistemas, 
o Sistema de Corredores 
Estruturantes que surge em 
toda a área, sobreposto a 
este, na zona ribeirinha, 

temos o Sistema Húmido e 
por último, existem ainda 
duas zonas mais pequenas 
pertencentes ao Sistema de 
Transição Fluvial Estuarino 
(ver figura 02.11).  

O sistema de corredores estruturantes, de acordo com o Artigo 12º do PDML, é constituído 
por diversas áreas de Lisboa e tem como objetivo garantir a continuidade entre os corredores verdes 
e a sua concretização, no caso de não haver essa possibilidade, estes corredores terão de ser 
integrados noutro tipo de projeto, de modo a não afetar as zonas destinadas à atividade portuária. 

Figura 02.11| Recorte Planta de Estrutura Ecológica Municipal 
Fonte | PDM Lisboa 
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O sistema húmido e sistema fluvial estuarino vêm ambos no mesmo artigo, “O sistema húmido 

integra as linhas de drenagem a céu aberto, áreas adjacentes, bacias de retenção de águas pluviais, 
zonas de de ressurgências hídricas, zonas aluvionares e zonas sujeitas a inundações”, e “O sistema 
de transição fluvial-estuarino integra a superfície de contacto entre o fluxo proveniente dos sistemas 
naturais de drenagem fluvial, as linhas de águas afluentes, as marés e o fluxo proveniente do estuário 
do Tejo” (Art.º 13º, PDML, Lisboa: CML, 2012, p.52).  

Na área de estudo encontramo-nos perante duas linhas de água, a ribeira de Algés e do Jamor. 

De acordo com o Artigo 13º do PDML é necessário assegurar tanto do ponto de vista funcional como 
paisagístico a preservação dos cursos de água, bem como das próprias margens, através de projetos 
de requalificação dos espaços.  

De forma a ter em atenção estes artigos do PDM, dá-se continuidade aos corredores verdes 
provenientes de Belém através de uma alameda criada junto à Fundação Champalimaud e de 
corredores de árvores que fazem a ligação entre esta e o Parque Urbano criado para o Passeio 

Marítimo de Algés. 

III. Planta de Sistemas de Vistas 

O sistema de vistas tem como propósito ressalvar e realçar as relações visuais existentes na 
cidade estabelecidas entre os espaços públicos e a paisagem urbana, devido à sua fisiografia. Este 
sistema encontra-se subdivido em várias subcategorias e, como é possível observar na figura 02.12, 
a nossa área situa-se no “subsistema de 
frente ribeirinha – sector ocidental”.  

 Segundo o estabelecido no 
Artigo 18º do PDML, toda a área 
pertencente ao subsistema de frente 
ribeirinha, tem de salvaguardar as 
condições necessárias para passagens 
pedonais e usufruto do panorama ao 
longo das margens do rio, excluindo 
áreas exclusivamente portuárias.  

 A consulta deste elemento foi 
importante pois inicialmente o projeto 

contemplava a criação de praças 
elevadas como forma de travessia da 
linha do comboio e alguns edifícios do Centro Náutico tinham alturas superiores às consideradas. 
Após revisão desta secção do PDML, houve a necessidade de ajustar estas ideias de modo a que a 
proposta se enquadre nos âmbitos legais. 

Figura 02.12| Recorte Planta de Sistema de Vistas 
Fonte | PDM Lisboa 
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02.3.3 Plano Diretor Municipal de Oeiras 

 Para a zona de Oeiras fez-se o estudo das Plantas de Ordenamento do Território e do Título II 
do Regulamento, onde se encontram os artigos referentes ao uso do solo. Faz-se ainda referência ao 
Capítulo III do Regulamento, onde se estabelecem as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. 

I. Classificação e Qualificação do Solo 

 Relativamente à qualificação funcional do solo e segundo o Artigo 26º do PDMO, a zona de 
estudo encontra-se em solo urbano urbanizado, subdividindo-se em diversos tipos; para a zona 
ribeirinha aquele que tem maior importância é o espaço de uso especial-turismo (ver figura 02.13).  

 Os espaços de uso especial – turismo são definidos, segundo PDMO, pela sua localização e 

características, como áreas vocacionadas para a utilização livre de pessoas, ou seja, são locais que 
têm como objetivo o uso público, mas especificamente o turismo, sendo estimulada a criação de 
espaços e equipamentos que criem atrações para o efeito. 

 Segundo o Artigo 34 do PDMO, o uso ribeirinho é uma subcategoria deste tipo de espaço e 
visa que esta faixa ribeirinha tenha como uso dominante atividades recreativas ligadas ao turismo, 
lazer ou desporto, entre outras. Ainda segundo este artigo, desde que integrado num planeamento 
urbanístico, o uso habitacional é também permitido, ainda que limitado. 

 

A revisão deste ponto vai de encontro aos programas criados, nomeadamente:  

• o Parque Urbano, no passeio marítimo de Algés, que engloba diversas atividades recreativas 
ligadas ao lazer, integrando no seu plano dois polos habitacionais de modo a tornar o projeto 
viável,  

Figura 02.13| Recorte Planta de Classificação e Qualificação do Solo 
Fonte | PDM Oeira 
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• o Centro Náutico, na Doca de Pedrouços, que para além das atividades desportivas prevê 

ainda elementos ligados ao turismo como é o caso de um Museu dos Descobrimentos, um 
Hotel à beira rio e uma marina recreativa. 

III. UOPG Litoral 

A zona de estudo está presente na Unidade UOPG Litoral, uma das 5 Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão pertencentes ao Município de Oeiras. A UOPG Litoral “abrange um território 
com 204 ha, e integra as áreas junto ao rio Tejo, numa faixa longitudinal que acompanha o curso do 
rio, desde os limites do Município de Lisboa até ao início do território do Município de Cascais, e que 
inclui a Estrada Marginal n.º 6 e a linha de caminho-de-ferro que liga Lisboa a Cascais” (Art.º 42º, 
PDMO, Oeiras: CMO, 2015, p.27).  

A UOPG Litoral tem quatro objetivos principais, segundo o artigo 44º do PDMO:  

1. Promoção da área em questão através de atividades recreativas ligadas ao turismo, lazer 

ou desporto, sobretudo atividades náuticas;  

2. Garantir as condições ideais para a promoção das atividades náuticas;  

3. Instalação de outras atividades de complemento, tais como comércio e serviços;  

4. Garantir que a gestão desta zona é articulada entre as diferentes entidades responsáveis, 

nomeadamente a APL. 

 

 Para a zona de Algés existe ainda um artigo específico pois trata-se de uma Área de 
Desenvolvimento Estratégico – ADE do Terrapleno de Algés. Este artigo prevê a criação de “atividades 
de lazer designadamente a náutica de recreio ou desportiva, as atividades turísticas, a localização de 
equipamentos e a realização de eventos, bem como para todas as atividades que contribuam para os 
objetivos previstos no artigo 44º” (Art.º 46º, PDMO, Oeiras: CMO, 2015, p.29). 

 Como referido anteriormente, o programa criado vai de encontro aos quatros objetivos 

transcritos acima bem como à parte do desenvolvimento estratégico vocacionado para o Terrapleno 
de Algés. Através da criação de um Parque Urbano, de um Centro Náutico e de uma marina recreativa 
e desportiva que agregam as características necessárias para serem uma zona de lazer, turismo e 
desporto, garantindo, o Centro Náutico, as condições ideias para as atividades náuticas. Ambos os 
programas têm previsto espaço e modulação suficientes para a realização de eventos pontuais, como 
é o caso do NOS Alive no Parque Urbano ou da regata realizada pela Volvo Ocean Race, indo de 
encontro às estratégias pensadas especificamente para o terrapleno de Algés.  
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02.4 Caracterização Biofísica 

02.4.1 Relevo  

 Como forma de implementação do 
programa no terreno é preciso fazer uma 
análise sobre a sua modulação. Pela 

observação do mapa de declives presente 
na figura 02.14 percebe-se que a área 
ribeirinha correspondente à zona de Algés e 
Dafundo/Cruz Quebrada tem um declive 
inferior a 2%.  

 Estamos perante um terraplano que garante facilidade na sua modulação e implantação do 
programa, conseguindo agregar as condições ideias para criação de um projeto integrativo e acessível 
a todos. 

 

02.4.2 Clima e Exposição Solar 

 Pelo facto de nos situarmos no hemisfério Norte, as encostadas situadas a Sul são aquelas 
que garantem uma maior incidência de exposição solar. Isto traduz-se num maior conforto térmico e 
maior luminosidade. No caso da frente ribeirinha de Algés estamos perante um terraplano, ou seja, 
estamos perante uma área com boa exposição solar já que esta acaba por receber sol em todos os 
quadrantes assemelhando-se às encostas viradas a Sul. 

 Ao nível do clima Algés situa-se numa transição entre um clima temperado mediterrânico e 
clima temperado mediterrânico de feição atlântica. Uma das características desta zona é a presença 
de ventos tanto de Verão como de Inverno. No Verão existe uma predominância dos ventos vindos de 
Norte, Nortadas e no Inverno dos ventos de Sudoeste. (SA; 2013) O facto de estarmos perante um 
território com presença de ventos quer de Verão como de Inverno torna-se num ponto positivo no que 
diz respeito às práticas náuticas, nomeadamente ao desporto de Vela que envolve barcos movidos 
unicamente pela força do vento. 

 

02.5 Mobilidade e Acessibilidade 
 No presente capítulo torna-se necessário começar por definir os conceitos mobilidade e 
acessibilidade.  

Figura 02.14 | Mapa de declives – Algés 
Fonte | SA; MUNICÍPIA 
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 O primeiro, consiste na capacidade de cada indivíduo se movimentar de um determinado sítio 

para outro. Para o fazer pode-se utilizar diferentes métodos, ou seja, diferentes meios de deslocação, 
nomeadamente, automóvel, transporte público, velocípede ou pedonal.  

 A acessibilidade tem a ver com a capacidade de chegar a um determinado local de forma 
autónoma. 

 

02.5.1 Rede Viária 

Uma das primeiras abordagens feita pelo grupo consistiu no pensamento e reestruturação da 
rede viária, por forma a conseguir estabelecer um fluxo de escoamento mais eficiente. Tendo em conta 
tratar-se de um tema que influencia o projeto ao nível do desenho urbano podendo comprometer o 
seu futuro desenvolvimento, tornou-se num estudo estruturante. De modo a conseguirmos perceber 
o funcionamento desta rede fez-se a sua análise e identificaram-se as suas problemáticas.  

A rede viária é organizada e hierarquizada segundo diferentes níveis, de acordo com as funções a 
que se destina e as ligações que assegura, partindo daquelas com maior nível de mobilidade até às 

que nos garantem a acessibilidade ao local. Segundo o artigo 70º do PDML, temos cinco níveis 
diferentes: 

1. rede viária de primeiro nível, Rede Estruturante, “assegura ligações inter-concelhias e de 

atravessamento do concelho”;  

2. a rede viária de segundo nível, Rede de Distribuição Principal, “assegura a distribuição 

dos maiores fluxos de tráfego internos ao concelho, bem como os percursos médios e o 

acesso à rede viária de primeiro nível”;  

3. a rede viária de terceiro nível, Rede de Distribuição Secundária, “é composta por vias 

internas e assegura a distribuição de proximidade, bem como o encaminhamento dos 

fluxos de tráfego para as vias de nível superior”;  

4. a rede viária de quarto nível, Rede de Distribuição Local, “é composta pelas vias 

estruturantes ao nível do bairro (...) onde o peão tem maior importância”;  

5. a rede viária de quinto nível, Rede de Acesso Local, “garante o acesso rodoviário ao 

edificado”. 

 Algés, sendo um foco de grandes movimentações diárias no sentido Lisboa-Cascais-Lisboa, 
caracteriza-se por uma rede viária feita de diferentes níveis hierárquicos. 

 Classificada como rede viária de primeiro nível temos a IC17, que se situa no limite do 
Município de Lisboa; a Av. de Brasília paralela à linha de comboio, bem como a Av. Dom Vasco da 
Gama que “desagua” na rotunda de Algés, são ambas classificadas de rede viária de segundo nível, 
sendo que, por último, existe a Av. da Índia que é classificada como rede de terceiro nível (ver figura 
02.15).  
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 Conseguimos perceber que apesar de existir uma hierarquia para as diferentes vias e acessos 
o seu funcionamento não é o mais eficiente, causando grandes dificuldades e atrasos no tráfego. A 
Av. da Índia, classificada como uma rede de distribuição secundária, acaba por ser utilizada para fazer 
“percursos médios” por quem viaja entre a linha de Algés e Lisboa, criando problemas viários uma vez 
que o seu desenho não está preparado para este tipo de utilização. Isto acontece porque a Av. Brasília 
apesar de estar classificada como rede de distribuição principal, não reúne as condições técnicas, 
como por exemplo, não existir continuação da mesma, na zona da Cruz Quebrada.  

 O facto dos acessos à CRIL serem feitos no centro de Algés, faz com que, também aqui, se 
crie um grande nó de conflitos e congestionamentos rodoviários. 

No desenho da proposta alteram-se as entradas e saídas da CRIL como forma de melhorar o 
tráfego no centro da cidade de Algés, desviando-se também o atual fluxo existente na Av. da Índia, 
ficando esta de uso exclusivo ao peão e transportes públicos. Estas transformações são descritas 
com mais pormenor na secção 04.2 do presente relatório.  

 

02.5.2 Transportes Coletivos e Acessibilidade 

No que diz respeito a este tema o centro de Algés apresenta-se como um grande nó pois para 
além do automóvel e do peão, engloba diferentes tipos de transporte público, o comboio, o elétrico e 
ainda um terminal de autocarros. Isto garante um fluxo de pessoas de vivências diversas, sejam estas 
turísticas e de lazer ou parte do quotidiano habitacional. O comboio permite a ligação no sentido 
Lisboa e no sentido Cascais, os autocarros fazem a ligação à Cruz Quebrada, Amadora, Alfragide e 
Queluz, Linda-a-Velha e Parque das Nações e Campolide e por último o elétrico, que faz a ligação à 
Praça da Figueira, centro de Lisboa. 

Figura 02.15| Mapa de Hierarquia Viária 
Fonte | Adaptado de ARCGis 
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Apesar do transporte público ser benéfico para as cidades na medida em que aumenta a 

mobilidade, neste caso é também gerador de grandes pontos de conflito, como por exemplo a linha 
de comboio, que acaba por se tornar numa barreira física.  

 A nível da mobilidade pedonal estamos perante um território de grandes movimentações, 

sendo o ponto principal a estação de autocarros de Algés. Este ponto acaba por gerar um polo de 
conflitos tanto viários como pedonais. No que diz respeito à passagem entre o lado da cidade e a zona 
ribeirinha as acessibilidades estão condicionadas, pois existem poucos pontos com passagens (ver 
figura 02.16), não havendo um sistema contínuo e integrado. Existe ainda uma ciclovia situada do lado 
costeiro, de difícil acesso a quem vem de Algés, e sem um desenho contínuo. Segue um mapa de 
análise:  

  No exercício combatem-se ambos os problemas. Relativamente à barreira criada pela linha 
do comboio, concebem-se diversas passagens pedestres integradas que, em conjunto com as já 
existentes, criam um novo sistema, proporcionando uma maior acessibilidade ao lado ribeirinho. 
Relativamente ao nó de Algés a solução passa pela alteração do terminal rodoviário para a zona da 
Cruz Quebrada, onde passaria a integrar uma estação intermodal. Estas alterações serão descritas de 
forma mais pormenorizada na secção 04.2 deste relatório.  

 

02.5.3 Fragilidades e Potencialidades do território: 

 A análise do território serve para identificar os pontos fortes e fracos encontrados no mesmo 
de modo a que seja possível criar um programa que requalifique a área, rematando as suas fragilidades 
e tirando partido das suas potencialidades, ao mesmo tempo que se vai de encontro às temáticas 

propostas no enunciado. Surge a necessidade de fazer uma síntese deste capítulo, identificando-se 
como: 

Fragilidades (ver imagem 02.17) 

• Barreira física criada pela linha do comboio e a marginal - descontinuidade entre o lado 
norte de Algés e a zona ribeirinha; 

Figura 02.16| Mapa de análise de Transportes Públicos e Acessibilidades 
Fonte| Adaptado de ARCGis  
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• Zona ribeirinha desaproveitada e sem pontos de interesse; 
• Ligação com o rio perdida. 

Potencialidades (ver imagem 02.17) 

• Proximidade com o Tejo – nomeadamente Foz do Tejo com características únicas à 
prática de desportos náuticos; 

• Diversidade de espaços e vivências na envolvente – nomeadamente Belém; 
• Biofísica do terreno e clima. 

 

 A identificação das fragilidades e potencialidades identificadas no território traduz-se nos 
quatro objetivos principais orientadores na elaboração do projeto. Seguem os quatro objetivos, 
previamente mencionados na Introdução deste relatório (ver secção 01.1): 

1. Chegar a novas formas de continuidade para os espaços públicos melhorando a qualidade 

de vida da população da envolvente;   
2. Criar uma melhor articulação entre as infraestruturas de mobilidade e a cidade; 

3. Pesquisar novas estratégias e programas que tirem partido das potencialidades da área, 

especialmente, das características únicas da Foz do Tejo para a prática de desportos náuticos;  
4. Criar novos polos de atração e revitalização urbana, abrigando futuras atividades, já 

visadas para esta área.  

Figura 02.17| Mapa de fragilidades encontradas no território 
Fonte| Adaptado de ARCGis  

Figura 02.18| Mapa de potencialidades encontradas no território 
Fonte| Adaptado de ARCGis  
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03 | ESTADO DE ARTE DA PRÁTICA DO PROJETO 
Este capítulo tem como objetivo a observação de casos de projetos com programas que 

sirvam de referência ao trabalho e lhe sejam comparáveis. Tem também como objetivo a 
análise de estudos já refletidos para as áreas: nas motivações, estratégias e soluções. 
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03.1 Casos de Estudo 

Tal como referido anteriormente, achou-se pertinente o estudo de projetos anteriormente 
pensados para a Doca de Pedrouços bem como de outros de propósitos idênticos, que oferecessem 
novas ferramentas e incentivos à elaboração da proposta. Ao longo deste subcapítulo será feita a 
análise dos projetos que de uma forma mais marcante serviram de referência aquando do desenho da 
proposta elaborada, dividindo-se segundo programas: Parque Urbano e Centro Náutico. 

 

03.1.1 Parque Urbano 

03.1.1.1 Madrid-Rio, Madrid, West 80 + (others) 

 O projeto Madrid-Rio é o projeto de um parque urbano que se desenvolve ao longo do rio 
Manzanares, situado em Madrid, Espanha, como podemos observar na figura 03.1 e conta com uma 
área de cerca de 80 hectares.  

O projeto resultou de um concurso feito em 2005, após parte da via M-30 ter sido transformada 
num túnel. A proposta vencedora era a única que apresentava uma resolução para o problema 
exclusivamente através da arquitetura paisagista, com o conceito “3+30”, que propunha a divisão dos 
80 hectares em três partes. Inicialmente seriam feitos alguns projetos base que serviriam de suporte 
para o desenvolvimento de futuros subprojectos a serem desenvolvidos ao longo dos anos. 

 Conseguiram criar um parque com áreas recreativas, que incluíam parques dedicados às 
crianças, uma praia fluvial, pistas de remo no rio, ciclovias e skates parques, zonas desportivas e 
quiosques, entre outras.  

 O projeto prevê também a criação de diversas pontes ao longo do rio facilitando, desta forma, 
a circulação entre os diferentes bairros da cidade.  

Figura 03.1| Planta Projeto Madrid Rio 
Fonte | www.west8.nl/projects/madrid_rio 
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 Este parque é feito de acessibilidades fáceis por se encontrar num terrapleno, criando 

vivências e atrações dedicadas a diferentes idades tornando-se num espaço de encontro de diferentes 
gerações (ver figura 03.2). 

 É um bom exemplo para o exercício pois para além de estar perante um terraplano junto ao 
rio, como acontece na área ribeirinha de Algés, a nível de programas e de usos vai também de encontro 
a alguns dos requisitos no PDM de Oeiras e Lisboa. Torna-se numa referência para o Parque Urbano 
criado no passeio marítimo de Algés, pois sem a criação de grandes infraestruturas tem a capacidade 
de transformar uma parte da cidade.  

 Onde anteriormente o protagonista era o veículo hoje é um espaço dedicado à população 
através da criação de espaços de usos diferenciados. Estes espaços são caracterizados  pelo uso de 
diferentes tipos de pavimentação, pelas diferentes dimensões e formas variadas e pelos apontamentos 
lúdicos de água que vão existindo ao longo do parque. É ainda importante pelas relações que vai 
criando, de proximidade e afastamento, entre o próprio parque e o estuário.  

 

03.1.1.2 Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil 

O parque Ibirapuera, situado na Vila Morena, São Paulo, Brasil, foi inaugurado a 21 de Agosto 
de 1954, e é um dos maiores parques desta cidade brasileira. O Ibirapuera conta com uma área verde 
de cerca de 1 584 000 m2 que vai sendo pontuada com diversos equipamentos e espaços públicos. 

A marcante Marquise do Ibirapuera, desenhada pelo Arquiteto Óscar Niemeyer, torna-se num 
espaço agregador e de convívio que une outras partes do vasto programa, de carácter 
maioritariamente cultural e recreativo, que aqui se encontram, nomeadamente: o Auditório Ibirapuera, 
a Fundação Bienal de São Paulo, o Museu Afro Brasil, o Oca, o Pavilhão das Culturas e o Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, como podemos observar na figura 03.3.  

Figura 03.2| Fotografia Aérea - Parque Madrid Rio 
Fonte |www.west8.nl/projects/madrid_rio 
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Devido às grandes dimensões do parque os acessos ao mesmo são vários, havendo aqueles 
que são específicos para automóveis ou peões e ciclovias. O espaço verde é constituído por uma 
vasta e diferenciada vegetação, que se vai construindo em torno de um pequeno lago. Este espaço 

desenha-se por um conjunto de diversos caminhos pedonais e ciclovias, elementos estes que ajudam 
a delimitar e caracterizar as diferentes áreas verdes que ali se encontram.  

Este parque tornou-se uma referência pela sua diversidade tanto a nível programático, pela 

quantidade e forma diferenciada de programas que agrega, como ao nível dos diferentes espaços 
verdes que consegue criar. O conceito destes espaços verdes, pelo o uso de percursos de desenho 
“orgânico” e caracterizados através do uso de diferentes tipos de vegetação, foi transportado para o 
nosso projeto. 

 

03.1.2 Centro Náutico 

03.1.2.1 Marina Tejo, Arquiteto João Pedro Falcão de Campos 

Em 2015, o Arquiteto João Pedro Falcão de Campos apresenta um plano estratégico de 
projeto para a reforma do terreno da APL, na Doca de Pedrouços (ver figura 03.4), com um vasto e 
diversificado programa que inclui diversas áreas de serviço, desde serviço marítimo, comércio e uso 
turístico à habitação, contando com mais de 160 000 m2 de construção.  

Os volumes associados ao projeto são desenhados a partir de noções e formas diretamente 
ligadas ao mar e à costa, sendo distribuídos e organizados tendo em conta a regulamentação dos 
PDM’s de Oeiras e de Lisboa.  

A nível programático o projeto agrega todos os usos definidos no programa da Volvo Ocean 
Race, com um Hotel, áreas de habitação e uma zona de restauração e bares ao longo do Quebramar. 

Figura 03.3| Fotografia Aérea - Parque Ibirapuera 
Fonte| http://parqueibirapuera.org 
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Para além do programa edificado, são ainda melhoradas as acessibilidades pedonais e 
cicláveis. Para criar um fácil acesso pedonal cria-se uma passagem para o centro de Algés. A ciclovia 
é desenhada garantindo a continuidade à atualmente existente que termina junto ao edifício da 
Champalimaud, unindo assim a Cruz Quebrada ao Cais do Sodré. Por opção do arquiteto, os edifícios 
da Docapesca seriam reabilitados e transformados em áreas técnicas de apoio aos barcos. 

A “Marina Tejo” dá-nos algumas bases na criação do nosso projeto pelo facto de se situar no 
exato local do nosso trabalho e conseguir criar um programa que vai de encontro às espectativas 
desta área e à semelhança do procurado, ou seja, um programa diferenciado e que alberga a Volvo 
Ocean Race.  

Foi importante também a nível da organização e deu-nos noções das dimensões necessárias 
para algumas áreas que iriamos precisar, nomeadamente no que diz respeito ao programa pertencente 
à Volvo Ocean Race. Em conformidade com este projeto e com a APL e o PDML (ver secção 2.3.2.1), 
na proposta apresentada faz-se também a reabilitação da Docapesca, sendo neste caso para a 
criação de um Centro de Remo e um Centro de Canoagem.  

03.1.2.2 Portas do Mar, São Miguel, Ponta Delgada - Açores, Risco 

Situado em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel nos Açores, o projeto Portas do Mar, 
concluído em 2008, surgiu com o objetivo de requalificar a zona marítima entre o Forte de São Brás e 
as piscinas de São Pedro, criando assim um novo polo de atrações. 

O objetivo principal foi a construção de um novo cais de passageiros aliado a ampliação do 
Porto da cidade (ver figura 03.5). Surge um programa de restruturação que separa a zona destinada 

ao transporte das mercadorias e da pesca industrial da zona de transporte de pessoas e da náutica 
recreativa. As novas infraestruturas albergam diferentes atividades destacando-se a marina recreativa, 

Figura 03.4| Planta Projeto Marina Tejo 
Fonte| Fornecido por CMO 
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a piscina oceânica e um passeio marítimo que engloba entre outros, lojas, cafés e restaurante.  

  
A infraestrutura desenhada é feita em dois pisos, um que se situa à cota do resto da cidade e um 
abaixo à cota do porto e do quebra-mar, conseguindo estabelecer diferentes ligações ao longo do 
cais, entre este o mar. 

O edifício principal, em forma de prisma, é feito com uma cobertura inclinada que provém do 
solo e se desenha num anfiteatro de acesso livre que nos dá uma vista sobre a cidade. Do lado 
contrário, o edifício está virado para o mar, havendo no topo deste anfiteatro um vão, ao longo do seu 
muro, que permite ao usuário desfrutar da vista marítima. 

O desenho de espaços a diferentes cotas, como forma de estabelecer diferentes ligações com 
o mar serviu como referência, no nosso projeto, na criação das praças desniveladas como forma de 
estabelecer diferentes relações com o rio Tejo. 

A forma inclinada da cobertura e a sua transformação num anfiteatro, agregando as suas ideias 
de contemplação, tanto para o mar como sobre cidade, acabaram por ser transportadas para o projeto 
proposto, pela criação de um terraço voltado para o parque e uma cobertura inclinada voltada para o 
rio, no volume do Centro de Vela.   

03.1.2.3 Casa da Música, Porto, Reem Koolhas e Ellen van Loon 

A Casa da Música surgiu de um concurso restrito promovido pelo Ministro da Cultura, do qual 
saiu vencedor o projeto apresentado pelo atelier OMA, da autoria do arquiteto Reem Koolhas em 

conjunto com Ellen van Loon. O projeto é de 2005 e localiza-se na rotunda da Avenida da Boavista, 
no Porto.   

Com uma área de 22 000m2 e o propósito de construir um grande auditório, a proposta teve a 
capacidade de criar um ícone arquitetónico facilmente reconhecido, não só pela sua magnitude, mas  

Figura 03.5| Portas do Mar 
Fonte| www.risco.org/pt/02_04_pontadelgada.jsp 
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sobretudo pela sua forma singular e facetada, como é possível observar na figura 03.6.  

 A sua implantação foi feita num quarteirão, de forma isolada, voltada para o parque histórico 
existente na rotunda da Boavista e cercada no resto das laterais por edificado já existente, 

conseguindo desta forma resolver as “questões de acesso, visibilidade e simbolismo” num só gesto. 
Desta forma a Casa da Música tornou-se também num momento de união entre o existente e o novo. 

Relativamente ao seu interior, optaram por um edifício sem um grande foyer central; ao invés, 

criou um percurso de acesso público que liga todos os espaços existentes, sendo o espaço principal, 
o “Grande Auditório”, desenhado na forma tradicional de paralelepípedo. Este espaço faz a ligação de 
um lado ao outro do edifício, não existindo perceção da sua forma para o exterior.  

A Casa da Música tem uma relação muito controlada 
com o exterior. Existem duas grandes fachadas de vidro que 
se abrem para o auditório, em pontos opostos do mesmo, 
conseguindo desta forma tornar a cidade como o “plano de 
fundo” das diferentes performances que por ali passam, 
como é possível perceber pelo corte presente na figura 03.7.  

No topo da Casa da Música existe ainda um pequeno 
terraço ao ar livre que se abre para a cidade.  

 
Figura 03.7| Corte Casa da Música 
Fonte| www.archdaily.com.br/br/765378/casa-da-
musica-oma 
 

Figura 03.6| Casa da Música 
Fonte| www.archdaily.com.br/br/765378/casa-da-musica-oma 
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As influências deste projeto são visíveis no Centro de Saúde e Bem-Estar sobretudo no que 

diz respeito à forma volumétrica, pela criação de um objeto árido e muito facetado e pelas relações 
controladas em ambos, entre o interior e o exterior do edificado. No que diz respeito à circulação 
interior, também no Centro de Saúde e Bem-Estar se criou um percurso de acesso público que liga os 
diferentes espaços, ao invés de um grande foyer de entrada. Também o nosso edifício é coroado com 
um terraço ao ar livre, sendo, neste caso, fechado sobre si próprio. 

 

03.2 Visitas de Estudo 

Como referido anteriormente, este subcapítulo surge pela carência de conhecimentos sobre o 
desenho de Centros Náuticos. Como complemento aos casos estudados somaram-se as visitas a 
alguns projetos concebidos em Portugal relacionados com o tema. Deste modo foi possível ter uma 
maior proximidade com os programas inerentes aos Centros Náuticos e com as questões técnicas 
que lhe estão subjacentes. 

 

03.2.1 Centro de Vela de Viana do Castelo  

O Centro de Vela de Viana do Castelo, da autoria do Arquiteto Tiago Castro, localiza-se na zona 
de Monserrate, margem direita do rio Lima, mais concretamente entre a estação de pilotos do porto 
de Viana e a lota de pesca, faz parte de um projeto náutico, que pretende aglomerar a náutica de 
recreio e a náutica desportiva e designando-se como Centro Mar.   

O Centro Mar é constituído por cinco subprojectos: um centro de vela, um centro de remo, um 
centro de canoagem, um centro de interpretação e de documentação do mar e um programa de 
documentação e promoção do próprio projeto. 

O edifício do Centro de Vela, 
de 1140,50 m2 (ver figura 03.8), 
está implantado com uma 
orientação concordante com o 
cais envolvente. A extensa linha 
do cais, que culmina numa larga 
rampa de acesso ao rio Lima, 
cria diferentes espaços, 
nomeadamente para cargas e descargas, preparação de embarcações e uma pequena área de lazer.  

 O Centro de Vela é desenhado em dois volumes articulados perpendicularmente entre si, 
comunicando-se através de um espaço comum que une os acessos verticais interiores do edifício. 

Figura 03.8| Centro de Vela - Viana do Castelo 
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Os dois volumes (figura 

03.9) têm funcionalidades um 
pouco distintas: o primeiro, que 
podemos designar como a 
escola de vela, contempla os 
espaços e materiais necessários 
para a aprendizagem do 
desporto; o segundo é onde se 
encontram as áreas sociais, 
administrativas e de lazer. 

O edifício encontra-se ainda dividido em dois pisos, sendo que no primeiro piso do volume social 
se localizam os dormitórios, os balneários, o gabinete de primeiros socorros e uma zona comercial e 
no segundo piso a sala de direção, a secretaria, uma sala para sócios e um bar com vista para rio. 

O segundo volume é constituído, no piso térreo, pelo hangar, uma sala de ferramentas e um 
armazém e no primeiro piso por um mezanino que dá acesso à área comum entre os dois edifícios e 
às salas de formação.  

O hangar (ver figura 03.10), onde se dispõem vários 
barcos de vela, é o espaço mais atrativo. Este espaço, 
com duplo pé direito, serve como um grande parque de 

estacionamento interior para barcos. Devido às suas 
dimensões, permite o armazenamento tanto de barcos 
desmontados (sem mastro) como de barcos ainda com 
o mastro devido à entrada existente com 10 metros de 
pé direito (voltada para a rampa de acesso ao rio) 
facilitando a prática desportiva. Existem ainda 
plataformas, cada uma possibilitando a arrumação de 
um barco desmontado por baixo e de um outro ainda 
com mastro que acede à plataforma superior através de 

duas pequenas rampas amovíveis. Ainda neste piso 
existe uma pequena casa de ferramentas, instalações 
sanitárias, um armazém de materiais e uma zona situada 
debaixo do mezanino onde se encontra o material mais 
pequeno necessário à prática de vela. O mezanino, caso 
haja necessidade, tem também a capacidade de 
armazenar barcos desmontados que se podem instalar com o auxílio de um guindaste.  

Por cima da zona de arrecadação, que se localiza no lado oposto à entrada dos barcos no edifício, 
existem as salas de formação. As salas de formação têm uma grande abertura para o hangar 
permitindo que haja uma relação mais próxima entre a teoria e a prática do desporto.  

Figura 03.9| Volumes, Centro de Vela -Viana do Castelo 

Figura 03.10| Hangar, Centro de Vela - Viana do Castelo 
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Este projeto foi o que teve mais impacto durante a elaboração do projeto do Centro de Vela, pois 

para além de ter um programa muito próximo daquilo que se procurava, representa um exemplo de 
como maximizar a capacidade de armazenamento e ao mesmo tempo facilitar o uso diário do material 
para os praticantes do desporto. Combina um espaço de aprendizagem multifuncional que acaba por 
ser mais do que um armazém de barcos. Serviu ainda como referência o percurso dos barcos entre o 
edifício e as zonas exteriores, que é de simples acesso, e a existência de uma rampa secundária que 
permite o acesso ao rio para pessoas com mobilidade reduzida. 

 

03.2.2 Centro Náutico de Montemor-o-Velho 

O Centro Náutico de 
Montemor-o-Velho (ver figura 
03.11), da autoria do arquiteto 
Miguel Figueira em conjunto 
com a Câmara Municipal de 
Montemor-o-velho, faz parte de 
um Centro de Alto Rendimento, 
que é constituído pelo próprio 

centro náutico, por uma pista de 
atletismo e uma pousada da 
juventude.  

A zona onde o edifício se encontra é acessível através de um percurso rodoviário e de uma pista 
ciclável. O edifício foi feito a pensar nas diversas competições que poderia receber, criando assim a 
capacidade de receber 90 atletas, nomeadamente, 60 do sexo masculino e 30 do sexo feminino.  
 A orientação do edifício encontra-se alinhada de acordo com o acesso ao exterior e ao cais. 
Isto permite um percurso direto e retilíneo por parte dos utilizadores desde o parque de 
estacionamento até à água, através da rampa presente no cais (passando, entretanto, pelo hangar).  
 O volume, de um único piso, estende-se numa nave horizontal de grandes dimensões feita por 
módulos (ver figura 03.12). Os módulos utilizados foram feitos através das áreas necessárias para os 
hangares, tendo em conta o barco de maiores dimensões, obtendo assim módulos de 24x6m.  
  
 Tratando-se de um único volume, o interior encontra-se dividido em três partes principais, 
uma primeira área administrativa e de apoio aos atletas toda ela percorrível e acessível do interior, a 
zona central com os diversos hangares, e a norte, um espaço que servirá como restaurante em épocas 
de eventos.  
 O edifício fecha-se com portões de correr que permitem o acesso à primeira e última área, 

bem como a cada um dos hangares.  
 A nível programático, a área administrativa e de apoio aos atletas organiza-se em três núcleos: 
no primeiro núcleo situa-se a área técnica e administrativa e os gabinetes de apoio às competições; o 

Figura 03.11| Fotografia Aérea, Centro de Alto Rendimento Montemor-o-Velho 
Fonte| www.fundacaodesporto.pt/pt/projetos-e-atividades/car-montemor-o-
velho.aspx 
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segundo núcleo é constituído pela sala multiusos, instalações sanitárias públicas, ginásio para os 

atletas dando acesso a uma sala de massagens e de controlo anti-doping, posto médico e um dos 
balneários masculinos; o terceiro núcleo tem dois balneários, um feminino e masculino, e zonas 
técnicas e de arrumação de material.  
 Ao nível do usuário não se considerou este projeto como o melhor exemplo, pois apesar de 
ter bastantes competências ao nível programático, quando estas são transportadas para o contexto 
real revelam-se pouco funcionais em diversas situações. Serve de exemplo, o facto de os hangares 
não serem acessíveis pelo interior do edifício, não permitindo, desta forma, um percurso contínuo ao 
longo de todo o volume, o que neste contexto faria mais sentido tendo em conta que as áreas 
destinadas aos atletas acabam por ficar fisicamente separadas do hangar, havendo a necessidade de 

fazer um percurso pelo exterior para o seu acesso. A nível programático a maior lacuna é a falta das 
áreas para o staff - não foram pensadas zonas exclusivas de acesso aos mesmos, como seria o caso 

de um pequeno balneário, zona de cacifos, ou até mesmo uma copa, pois apesar do centro náutico 
estar próximo da cidade, encontra-se na periferia da mesma não estando disponíveis áreas de serviço 
e/ou comércio e sendo difíceis os acessos a nível pedonal.  
 No entanto, o programa pensado para os atletas em fase de treino e o percurso direto 

destinado aos mesmos, mencionado anteriormente, que vai do parque de estacionamento até à água, 
facilita as várias fases de preparação para as práticas desportivas disponíveis, sendo que este 
conceito foi transportado para o Centro Vela, quando se fez a organização do seu interior.  

Todos estes projetos acabaram por contribuir para a elaboração da proposta, uns de uma 
forma mais técnico ou prática, por exemplo a nível programático ou de modelação do espaço, e outros 
através de ideias e conceitos, como por exemplo a nível organizacional, adaptando-se à situação em 
estudo e ao projeto proposto. 

 

 

Figura 03.12| Edifício em Módulos - Centro Montemor-o-Velho 
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04 | DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

 Este capítulo tem como objetivo a descrição e justificação das soluções do projeto, com 

base na análise e estratégias anteriormente efetuadas e definidas. 
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04.1 Intenções 

A análise anteriormente apresentada levou à identificação de fragilidades existentes na área de 
intervenção. Os objetivos aqui elencados foram identificados no fim no capítulo 2º capítulo tendo sido 
mencionados nas secções 01.1 e 02.4.3 deste relatório.  

O primeiro objetivo passa por encontrar novas formas de continuidade dos espaços urbanos. 
Identificam-se aqui como principais problemas a marginal e a linha do comboio, que acabam por criar 
uma separação entre a cidade e a zona portuária. Há a necessidade de ultrapassar estas barreiras e 
dirimir os conflitos existentes, conseguindo trazer ao peão mais segurança e acessibilidade.  

O segundo objetivo que se pretende atingir é o de criar uma melhor articulação entre as 
infraestruturas de mobilidade e a cidade. Atingir este objetivo passa por melhorar as acessibilidades e 
mobilidades presentes na cidade. Identificam-se como elementos geradores de conflitos rodoviários 

e pedonais, a marginal e o nó de Algés: a marginal pelos congestionamentos de trânsito, gerados pela 
grande quantidade de fluxos diários e o nó de Algés pelos congestionamentos que ocorrem devido 
aos acessos à CRIL, que acabam por influenciar o funcionamento do terminal de autocarros. 

O terceiro objetivo passa pela criação de novos programas que aproveitem o potencial da área. A 
zona costeira atual, da área de intervenção, encontra-se desaproveitada, havendo falta de atividades, 
que consigam incentivar a travessia do peão para o lado sul da linha de comboio. O programa deve 
passar pela criação de espaços atrativos e capazes de receber usos diferenciados, redesenhando-se 
a linha costeira de uma forma dinâmica e capaz de integrar as novas atividades. Este programas 
devem prever a criação de um Centro Náutico capaz de aproveitar as características da foz do Tejo. 
Estando a nossa área próxima de Belém, um polo de fluxos turísticos pontuado de atividades de cariz 
cultural e lúdico, nos quais existem peças classificadas, torna-se necessário que os novos programas 
se integrem com as dinâmicas presentes.  

Por fim, o quarto objetivo passa por criar polos de atração que abranjam futuras atividades já 
previstas para a área de intervenção. Perante a análise e as temáticas fornecidas para o exercício, o 
projeto deve passar por criar espaços capazes de receber eventos pontuais, como o caso do NOS 

Alive, e pensar num programa que tire partido da proximidade com o rio e que possa ser adaptado à 
Volvo Ocean Race. 

Pode-se assim traduzir os objetivos gerais acima descritos nos seguintes objetivos específicos: 

1.1 Desconstruir a ideia de barreira física criada pela existência da linha de comboio e da marginal, 
dando em simultâneo mais presença ao peão; 

1.2 Estabelecer uma continuidade entre as pré-existências e a proposta; 

2.1 Repensar a marginal e os acessos a CRIL; 
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2.2 Descentralizar o fluxo de passagem; 

3.1 Conceber espaços atrativos e moldáveis que incentivem a travessia do peão; 
3.2 Redesenhar a linha da costa, adaptando-a aos novos programas; 
3.3 Criar um programa que aproveite as características existentes na foz do Tejo para a prática de 

desportos náuticos;  
3.4 Estabelecer uma continuidade com as dinâmicas urbanas existentes em Belém fortalecendo 

a ligação entre as duas freguesias; 
4.1 Criar um programa que vise a integração de pontuais eventos já existentes no local; 
4.2 Criar um programa que tire proveito da proximidade existente com o rio. 

A definição dos objetivos específicos mostrou-se essencial pois estes serviram como orientadores 
na formulação do programa e na conceção do projeto. Procurou-se atingir um resultado capaz de 
suprir as fragilidades do território de acordo com a análise inicial. 

 

04.2 Evolução da Proposta 

 Neste ponto do relatório procede-se à descrição da evolução genérica da proposta e da 
influência das principais condicionantes presentes, assim como, da influência do programa 
previamente definido. Para que esta descrição seja feita de forma mais clara, este subcapítulo está 
dividido em quatro áreas principais (ver figura 04.1): 

 

A. Praças e Travessias; 
B. Parque Urbano; 
C. Centro Náutico e Marina; 
D. Zona comercial, de serviços, 

escritórios e restauração. 

 

 

A. PRAÇAS E TRAVESSIAS 

 As praças e travessias criadas surgem da intenção de dirimir a barreira física criada pela 
existência da linha de comboio e da marginal, dando em simultâneo melhores condições ao peão. 

 Surge a ideia de criar diferentes desníveis que permitissem a passagem do peão. Esta ideia 
materializa-se na forma de praças elevadas e rebaixadas, que sejam, não só espaços de passagem, 
mas também de estadia. Contudo o projeto de praças elevadas não foi considerado viável, pois além 
de serem estruturas onerosas, não iam ao encontro de um dos pontos do PDML, regulamentado no 

Figura 04.1| Mapa de áreas do Plano Urbanístico - Proposta 
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sistema de vistas (ver secção 02.3.2). As praças elevadas acabariam por bloquear a vista de alguns 

edifícios e zonas da cidade. Readaptou-se a ideia criando praças rebaixadas e passagens aéreas ao 
longo da linha como complemento às já existentes. 

 As passagens aéreas garantem um sistema de travessias ao mesmo tempo que proporcionam 

uma visão panorâmica de ambas as partes da cidade. As praças rebaixadas servem também como 
espaços de estadas e têm o propósito de fazer com que a travessia entre os dois lados da cidade seja 
feita de forma confortável. A proposta é composta por duas destas praças uma no fim da Av. Dom 
Vasco da Gama e outra no final da Av. Torre de Belém.  

 A praça, situada no centro de Algés, conta no seu desenho com a existência de escadarias, 
que lhe servem de acesso ao mesmo tempo que criam zonas de bancadas, (referência a “Malaysia 
Square” dos arquitetos BIG –  ver Anexo A). Esta praça torna-se o ponto central entre a ligação das 
duas “margens” da cidade de Algés. 

 As passagens aéreas são feitas em forma de rampa de acordo com as normativas portuguesas 
de acessibilidade e as praças rebaixadas preveem a implementação de elevadores, tornando deste 
modo, ambos os espaços, acessíveis a todo o tipo de público. 

B. PARQUE URBANO 

 O parque urbano surge com a intenção de conceber um espaço atrativo, capaz de acolher 
diferentes usos e atrair a população, indo de encontro ao que é estabelecido no PDMO, relativamente 
ao uso dos solos (ver secção 02.3.3), e ao regulamentado na secção da UOPG Litoral. Estes 
instrumentos visam o aproveitamento da área para espaços de uso público, nomeadamente através 
da criação de atividades recreativas ligadas à cultura, lazer e desporto que incentivem o uso turístico.  

 O parque proposto para a área do passeio marítimo de Algés, encontra-se delimitado pela Av. 
Brasília, a Praia de Algés e a sudeste por um polo 
habitacional junto da Torre VTS (ver imagem 

04.2). Em toda a extensão do parque desenha-se 
um conjunto de percursos “orgânicos” 
delimitadores de áreas com dimensões variadas, 
à semelhança do que acontece no Parque 
Ibirapuera (ver secção 03.1.1.1). Estes espaços 
apresentam usos diferenciados, à semelhança do 
que acontece no Parque Madrid-rio (ver secção 
3.1.1.2).  No lado da praia de Algés, o Parque 
encontra-se rematado por um passadiço de 

pequena inclinação, que culmina num miradouro 
sobre o rio.  

Figura 04.2| Parque Urbano - Proposta 
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 A nível programático, as zonas verdes do parque vão sendo pontuadas com diferentes usos, 

nomeadamente, uma zona de piscinas naturais, um restaurante, um espelho de água que se projeta 
sobre a praia de Algés (referência do lago existente no meio do parque Ibirapuera), e uma biblioteca 
(referência ao edifício FAU-USP – ver Anexo B). Para além destes, o parque cria ainda dois 
equipamentos multiusos capazes de receber diferentes tipos de atividades e espetáculos, como é o 
caso do anfiteatro e do centro de congressos (este último inspirado num dos pavilhões desenhado por 
Oscar Niemeyer no Parque Ibirapuera – ver Anexo C). De modo a tornar a proposta viável, para que 
este território não seja unicamente visitado por turistas, surge a necessidade de criar zonas 
habitacionais. Criaram-se dois polos de habitação, um que apresenta um desenho de linhas 
predominantemente horizontais, junto à zona ribeirinha, que nos remete para a ribeira das naus6, e um 
mais interior que apresenta um desenho de linhas verticalizado, junto ao nó de Algés. 

 A vegetação é também um fator importante na conceção das zonas verdes, pois é através 
desta que conseguimos caracterizar os diferentes espaços, criando zonas com vegetação mais densa, 

tornando os espaços mais frescos e íntimos, e zonas de vegetação menos densa e mais rasteira com 
um carácter mais aberto e soalheiro. 

Na Av. Brasília prevê-se a criação de duas áreas de estacionamento junto ao parque, 

facilitando o acesso ao mesmo, à semelhança do que acontece em algumas praias ao longo da costa 
de Cascais. No que diz respeito à ciclovia, esta implanta-se passando pelo meio do parque de modo 
a conseguir um percurso contemplativo. Ao nível pedonal o parque é acessível por qualquer um dos 
lados, no entanto existem entradas específicas relacionadas com os percursos do parque. Sendo que 
o parque em termos morfológicos se desenvolve de uma forma plana, torna-se acessível a todos os 
tipos de público. 

C. PROGRAMA NÁUTICO 

 O Programa náutico (ver figura 
04.3) surge da conjugação de interesses 
das diferentes entidades reguladoras 
para o local, transcritas na Carta 

Estratégica de Lisboa, na planta de 
qualificação do espaço urbano presente 
no PDML, na classificação e qualificação 
do solo e na UOPG Litoral 
regulamentadas no PDMO e pela APL (ver secções 2.3.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1 e 2.3.3.3), com um Centro 
Náutico aliado ao programa proposto pela Volvo Ocean Race, para a Doca de Pedrouços. 

 O desenho dos edifícios do Centro Náutico surge do conceito de “jogo de vistas”. O “jogo de 

                                            
6 Ribeira das Naus – frente Ribeirinha situada entre o Cais do Sodré e o Terreiro do Paço, em Lisboa. Oferece um largo passeio 
dedicado aos peões, feito em forma de escadaria com suave inclinação na direção do rio. 

Figura 04.3| Programa Náutico - Proposta 
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vistas” inicia-se no momento em que o peão faz a travessia pela praça de Algés e é surpreendido com 

uma vista sobre o rio. Esta vista é reforçada pela criação de uma praça com ligeira elevação que se 
estreita e se projeta sobre o 
mesmo (ver figura 04.4). Partindo 
deste conceito, e desta primeira 
praça, surgem cinco edifícios 
dispostos de modo a criar 
diferentes vistas e relações com o 
rio. Estas relações são criadas pelo desenho de uma linha de margem feita de avanços e recuos, que 
cria praças de diferentes dimensões e configurações. De modo a reforçar o carácter dinâmico da 

proposta e estabelecer diferentes ligações com o rio desenham-se também praças exteriores a 
diferentes cotas, à semelhança do que acontece no projeto Portas-do-Mar (ver secção 03.1.2.2).  

 O programa náutico engloba diversos tipos de uso, nomeadamente, um centro administrativo, 

um centro de remo, um centro de canoagem, duas zocas secas, áreas técnicas, um centro de vela, 
um centro de saúde e bem-estar, um centro de estágios, um museu dos descobrimentos, um hotel, 
uma área de co-working, praças e uma marina. 

 Para implantar o programa dos Centros de Remo e Canoagem, a proposta reabilita e integra 
os edifícios da Docapesca. Esta reabilitação vai de encontro ao pretendido pela APL e regulamentado 
no PDML (ver secção 2.3.2.1) e, tal como acontece no projeto Marina-Tejo (ver secção 3.1.2). Entre 
estes dois edifícios existe uma rampa que faz o acesso dos barcos a uma doca seca longitudinal criada 
no tardoz destes edifícios. 

 À semelhança do que acontece no projeto Marina Tejo (ver secção 3.1.2), devido às dimensões 
dos barcos usados nas regatas da Volvo Ocean Race, surge a necessidade de criar uma zona seca 
de apoio específica para os mesmos. Esta zona seca situa-se entre o novo conjunto de edifícios e os 
antigos edifícios da Docapesca. Tem a particularidade de ser pouco construída desenhando-se 
apenas com um espaço amplo e uma infraestrutura de apoio técnico que serve todos os barcos.  

 Como forma de remate entre o Centro Náutico e o Parque Urbano, surgem, como extensão 
deste último, algumas áreas verdes. Estas áreas têm duas funções: primeiro, são delimitadores de 

uma zona seca; segundo, são indutoras de caminhos para a área do Centro Náutico. Existem ao lado 
destas áreas verdes, um passeio junto ao rio com bares e áreas de restauração.  

 O programa náutico incluí também uma nova marina com maior capacidade e capaz de 

receber embarcações de diferentes dimensões. No seu desenho são tidos em conta os percursos 
feitos para entrada e saída dos barcos, bem como, os locais de acesso às docas secas e ao Centro 
de Vela, onde ficam guardados.  

 No ponto (04.3.1) descrevem-se pormenorizadamente o Centro Náutico e as opções tomadas 
para o edifício de Vela e de Saúde e Bem-Estar. 

Figura 04.4| Vista Praça de Algés para o rio 
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D. ZONA COMERCIAL, DE SERVIÇOS, ESCRITÓRIOS E RESTAURAÇÃO 

Junto aos antigos edifícios da Docapesca, é desenhada uma zona comercial e de escritórios, 
que surge como complemento, e de forma a viabilizar, a proposta em questão.  

Esta área é desenhada na forma de dois edifícios que em planta surgem como espelho dos 
edifícios da Docapesca. Em corte este edifício é também feito em diferentes níveis. A área comercial 
é distribuída em dois destes níveis, nomeadamente: no piso -1, em que a área comercial delimita a 
praça rebaixada criada e no piso térreo em que a área comercial é feita em galerias ao longo dos dois 
edifícios. Os pisos superiores são 
usados para escritórios. Entre os 
edifícios existe uma praça elevada 
circular que surge no enfiamento 
dos edifícios da Docapesca, 

proporcionando uma vista sobre o 
Tejo (ver figura 04.5). 

Esta zona é acompanhada de corredores verdes ao logo da ciclovia e da zona seca presente 

nas traseiras dos edifícios da Docapesca. Entre a área comercial e a fundação Champalimaud, 
desenha-se uma alameda verde perpendicular ao rio que se finaliza com uma praça e um restaurante 
com vista panorâmica para o estuário. Estes espaços verdes vão de encontro à planta da estrutura 
ecológica municipal garantindo a continuidade dos corredores verdes (ver secção 2.3.2.2). 

Está destinado a esta zona um espaço de estacionamento, desenhado na Av. Brasília, 
localizadas próximo do parque. No que respeita à ciclovia, é feita a continuação da já existente, 
passando por um corredor verde, entre os edifícios da zona comercial e a linha de comboio. Ao nível 
do peão, todas as zonas são acessíveis, prevendo-se para os edifícios comercias e de escritórios o 
uso de elevadores, para pessoas com mobilidade reduzida.  

Chegámos a uma proposta urbana que se resume no seguinte mapa de levantamento:  

Figura 04.5| Zona Comercial, de Serviços, Escritórios e Restauração - 
Proposta 

Figura 04.6| Mapa de levantamento dos Programas e Usos - Proposta  
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04.3 Reestruturação da Rede Viária  

Como dito anteriormente e de acordo com os objetivos definidos no subcapítulo 04.1, em 
conjunto com os novos programas, houve a necessidade de pensar nos problemas existentes na rede 
viária. Como solução surgem novas formas de acesso e mobilidade em na área do projeto de modo a 
diminuir os congestionamentos na cidade e potencializar a proximidade com o lado sul da linha.  

Após a identificação dos pontos conflitos delinearam-se novas estratégias de acesso ao local. 
Neste contexto, a proposta passa pela mudança do fluxo viário, Lisboa-Cascais-Lisboa, existente na 
Av. da Índia para a Av. Brasília, no lado sul da linha do comboio, fazendo a extensão da mesma até à 
Cruz Quebrada. Como resultado introduzem-se dois pequenos túneis, um situado perto da estação 
da Cruz Quebrada e outro na zona de Belém.  

Em conjunto com o desvio do trânsito para a Av. Brasília foram introduzidas alterações de 
acalmia do tráfego ao longo da mesma, e espaços de estacionamento. Estas medidas permitem uma 
melhor acessibilidade aos espaços, tanto a nível rodoviário como pedonal, resultando numa melhor 
integração com o peão.  

Ao longo do troço compreendido entre os novos túneis, situados em Belém e na Cruz 
Quebrada, a Av. da Índia sofre uma supressão de trânsito, e passa a ser ocupada por um passeio largo 
dedicado ao peão e preenchido por espaços verdes, atenuando a presença e o ruído da linha férrea. 
Destina-se ainda espaço para a passagem de transportes públicos que passam a finalizar o seu 
percurso numa estação intermodal na Cruz Quebrada, substituindo o atual terminal de autocarros 
existente na Praça de Algés. 

Modificaram-se também os acessos à zona da Cruz Quebrada que eram pouco eficientes 
criando uma rotunda entre a Av. Índia e a Av. Pierre de Coubertin gerando um melhor escoamento do 
tráfego automóvel entre a Av. Brasília, a A5 e o centro de Algés. Desta forma, os veículos, que 

pretendem deslocar-se para o centro de Algés, não necessitam passar para o lado sul da linha 
acedendo à cidade através da zona da Cruz Quebrada ou da zona de Belém, dependendo do sentido 
da deslocação. Segue mapa explicativo:  

Estas medidas permitem uma melhor mobilidade através de uma repartição dos fluxos. A 

Figura 04.7| Diagrama explicativo - Reestruturação da Rede Viária 
Fonte| Adaptado de ARCGis  
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modificação dos acessos à CRIL para a periferia de Algés, diminui os congestionamentos diários que 

acontecem no nó de Algés.  

04.4 Descrição do Projeto   

 Neste capítulo pretende dar-se a conhecer o projeto feito para o Centro Náutico, e mais 
especificamente para o edifício do Centro de Vela e do Centro de Saúde e Bem-Estar desenvolvidos 
à escala do objeto arquitetónico.  

04.4.1 O Centro Náutico 
A proposta do Centro Náutico é 

constituída por cinco edifícios que 

surgem ao nível do piso térreo (ver figura 
04.8), criando diferentes momentos e 
espacialidades.  

Através da composição e 
modulação destes volumes configuram-se as diversas praças, criando-se vistas e relações com o rio. 
A nova linha da costa é feita num jogo de avanços, recuos e rompimentos entre os cheios e vazios do 
solo e da água.  

Os cinco volumes correspondem a diferentes usos, e contêm o seguinte programa: um Centro 
de Vela, um Centro de Saúde e Bem-Estar, um Centro de Estágios, um Museu Marítimo e um Hotel. 
O conjunto dos edifícios é ligado por um embasamento, e por uma praça elevada que nos dá uma 
nova perspetiva sobre a envolvente e o próprio 
edificado. Existe também uma praça rebaixada, 
fechada sobre si mesma, fazendo-se através 
desta o acesso a parte do Piso -1 
(embasamento). Nesta área existe um 
restaurante e um espaço de co-working, que 

dão acesso a três edifícios do Centro Náutico 
(ver figura 04.9): o Centro de Vela, o Centro de 
Saúde e Bem-Estar e o Centro de Estágios. 

Como já referido anteriormente, surge a necessidade de recriar a marina existente. A nova 
marina, desenha-se num grande braço com três pontos de inflexão e liga-se à margem através de um 
passadiço situado perto ao hotel. Este passadiço acaba por dividir a marina em duas partes: uma 
parte ligada à náutica de recreio, que é acessível próximo da Torre VTS, e outra ligada à náutica 
desportiva situada junto à Doca de Pedrouços. A marina prevê um total de 332 amarrações.  

O projeto assume um carácter dinâmico, pelos avanços e recuos que a margem vai 
estabelecendo com o Tejo e pela existência de praças a diferentes cotas. Do ponto de visto do 

Figura 04.8| Conjunto dos cinco edifícios do Centro Náutico 

Figura 04.9| Planta Conjunta: Centro de Vela, Centro de Saúde e 
Bem-Estar, Centro de Estágios, Museu dos Descobrimentos e Hotel 
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utilizador, este dinamismo, pode ser vivenciado de duas maneiras:  o indivíduo pode ter um papel ativo 

enquanto utilizador do espaço, ou um papel passivo, observando e relacionando-se com os cenários 
envolventes de diferentes perspetivas.  

Como dito anteriormente, dentro do Centro Náutico há dois edifícios que assumem um maior 

destaque para este relatório pois foram aqueles que se desenvolveram à escala do objeto 
arquitetónico. Trata-se do Centro de Vela e do Centro de Saúde e Bem-Estar, os quais serão 
abordados com maior detalhe, nos próximos capítulos (ver secção 04.3.2 e 04.3.3). 

04.4.2 Centro de Vela   
 O Centro de Vela é concebido num volume semelhante a um paralelepípedo, mas de cobertura 
inclinada. É um edifício com grande permeabilidade visual pois os seus alçados laterais são compostos 
por dois grandes vãos em ripado, estabelecendo 
ligações visuais entre o interior e o exterior do 
mesmo  (ver figura 04.10).  

A nível interior, o Centro de Vela 
desenvolve-se em 3 pisos, sendo que o piso 
térreo perfaz, em planta, a área de implantação do 
edifício, desenvolvendo-se o resto dos pisos em 
mezaninos que se situam no lado oposto ao rio. 
Os acessos entre o primeiro piso e os diferentes mezaninos são feitos através de escadas ou 
elevadores que se situam num hall perto da entrada. A cobertura, em terraço é acessível através de 

uma varanda exterior, existente no piso 2.  

A nível de distribuição programática temos (ver figura 04.11):  

Cobertura: área recreativa com um bar e esplanada a ser 

usada em eventos (18), bancada para contemplação do rio 
e observação de regatas (19), referência tirada do projeto 
Portas do Mar, em São Miguel, ver secção 3.1.2; 

Piso 2: espaço de convívio (14), áreas administrativas (15), 
instalações sanitárias (13), restaurante (16) e um terraço 
exterior voltado para o parque (17); 

Piso 1: espaço de convívio (8), bancada voltada para o 
hangar (9), salas teóricas (10), áreas de arrumos (11), áreas 
técnicas (12) e instalações sanitárias (13); 

Piso 0: hangar (1), hall (2), áreas de arrumação de materiais 

(3), balneários femininos (4), balneários masculinos (5), área 
de segurança (6) e área de apoio técnico (7). 

Figura 04.10| Centro de Vela - Proposta 

Figura 04.11 | Diagrama Programático - Centro de 
Vela 
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No piso térreo, o edifício tem uma ligação direta com o rio feita através de uma rampa, presente 

no hangar, que permite uma entrada direta para arrumo de barcos (ver figura 04.12). O lado de entrada 
dos barcos é o lado com menor pé direito, tendo 12 metros de altura e garantindo a entrada de barcos 
montados até 10 metros de altura. O hangar possibilita o arrumo de barcos mais pequenos sem 
necessidade de serem desmontados, facilitando a prática diária do desporto. À semelhança do que 
acontece no Centro de Vela de Viana do Castelo (ver secção 03.2.1), também aqui a arrumação dos 
barcos pode ser feita em dois níveis através de plataformas que permitem a arrumação de um barco 
desmontado por baixo de outro com mastro.  

 

A nível da organização interna do Centro de Vela, é importante mencionar que o piso térreo é 
pensado de modo a criar um percurso simples e direto a quem vai praticar o desporto, à semelhança 
dos conceitos adquiridos na visita ao Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho (ver secção 
3.2.2). Ou seja, junto à entrada, para além de algumas zonas técnicas e de segurança temos os 
balneários, sendo que de um dos lados do edifício temos os balneários femininos e do outro os 
masculinos, de seguida são as áreas de armazenamento de materiais essenciais à prática desportiva, 

como é o caso das velas. Antes de chegar à rampa de acesso ao rio passa-se pelo hangar onde se 
faz as montagens necessárias para levar o barco para a água e iniciar os treinos de vela. 

No hangar, as influências do Centro de Vela de Viana do Castelo (ver secção 03.2.1) são 

bastante visíveis, principalmente no que respeita à estrutura do mesmo. Neste caso concebemos um 
edifício de largura maior permitindo a existência de duas fileiras destinadas ao arrumo de barcos e 
deixando espaço suficiente para manobra dos mesmos. No final obtém-se um espaço com grande 
capacidade de arrumação e eficiente para a prática de vela. 

Como dito anteriormente, o edifício termina com uma cobertura acessível através de um 
pequeno terraço no Piso 2, no qual se situa uma área de lounge que nos dá uma vista sobre o parque 
e a cidade. A cobertura é feita em forma de anfiteatro e proporciona-nos uma vista sobre o rio, dando-
nos a possibilidade de assistir a regatas e treinos de vela. As referências a nível de conceção e de 
vistas utilizadas para a criação destes dois espaços foram retiradas do projeto das Portas do Mar 
referido anteriormente (ver secção 03.1.2.2). Como complemento, na cobertura, existe também um 
bar e uma área lounge, capazes de receber pequenos eventos. 

Figura 04.12 | Corte longitudinal - Centro de Vela 
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04.4.3 Centro de Saúde e Bem-Estar 
O Centro de Saúde e Bem-Estar 

(ver figura 04.13) é o segundo volume 
trabalhado à escala do objeto e situa-se 
entre o Centro de Vela e o Centro de 
Estágios. O acesso principal é feito ao 
nível do primeiro piso, através da praça 
elevada que une os diferentes edifícios.  

Este edifício é contraditório porque, por um lado, as laterais do edifício projetam-se em 
consola, uma sobre as praças e outra sobre o Tejo, transmitindo uma ideia de leveza, e por outro lado 
o edifício é criado por vários planos facetados e fechados sobre si próprios, dando-lhe um carácter 
mais rígido (referência à forma volumétrica da Casa da Música - ver secção 3.1.2).   

 

A nível da distribuição programática temos (ver figura 04.14): 

Piso 3: instalações sanitárias (14), área técnica (15), área 
administrativa (16), despensa (17), copa (18), sala de convívio (19) e 
um terraço exterior fechado sobre si próprio (20), semelhante ao da 
Casa da Música (ver secção 3.1.2); 

Piso 2: ginásio (10), para uso exclusivo dos atletas e 
formadores, balneários (11), SPA (12) e áreas técnicas e de apoio (13); 

Piso 1: área central, onde se situa a receção (3), salas de 
espera (4), gabinetes de nutrição (5) e de fisioterapia (6), instalações 
sanitárias (7), balneários para funcionários (8) e uma pequena área 
técnica (9); 

Piso 0: bar e cafetaria (1), que vêm em extensão do restaurante 
do piso de embasamento, e uma copa (2).  

 

 

 

A nível da organização interna este volume acaba por ser trabalhado em torno da sua parte 
central, onde se desenvolve a circulação vertical do mesmo. Os acessos são feitos em meios pisos e 
mezaninos (ver figura 04.15) e esta circulação faz ainda a distribuição dos utentes de acordo com as 
funções desempenhadas em cada piso. Desta forma, traz-se o dinamismo presente no exterior do 
edifício para o interior do mesmo.  

 

Figura 04.14 | Diagrama Programático -  
Centro de Saúde e Bem-Estar 

Figura 04.13| Maquete Centro de Saúde e Bem Estar 
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Pela descrição programática feita, percebe-se que a privacidade dos espaços vai aumentando 

à medida que o edifício se desenvolve em altura. Tendo ainda como referência a Casa da Música e 
mantendo uma relação controlada com o exterior através da adição de ripados exteriores, abrem-se 
dois grandes vãos no edifício em lados opostos ao mesmo, fazendo do parque e do rio cenários de 
fundo do mesmo. Por se tratar de um espaço que acaba por ter poucas entradas de luz houve a 
necessidade de criar algumas aberturas zenitais por forma a colmatar este fator.  

04.5 Sistema Construtivo e Materiais do Centro de Vela 
 Neste capítulo faz-se a descrição do sistema construtivo no Centro de Vela tendo em conta 
que foi o objeto que conseguimos trabalhar a um nível mais aprofundado. 

No Centro de Vela, a cobertura tem como base uma laje mista, definindo-se esta como “uma 
laje na qual se utilizam chapas metálicas perfiladas como cofragem perdida, capazes de suportar o 

peso do betão fresco, as armaduras e sobrecargas de construção na fase construtiva. Posteriormente, 
as mesmas chapas combinam-se estruturalmente com o betão, constituindo uma parte, ou mesmo a 

totalidade da armadura de tracção.” (O FELIZ; Jan 2016: p.6)  

Fixas a estas lajes, com parafusos auto-perfurantes, encontram-se vários perfis metálicos IPE 
400. Estes perfis estão posteriormente ligados a treliças que formam a base estrutural do edifício. 
Desta forma, e tendo a planta do edifício como referência, foi feita uma malha de treliças atravessada 
por madres, ambas metálicas. No final, para delimitar o volume do edifício, esta estrutura é novamente 

aparafusada a pilares metálicos IPE 400 ao longo da fachada. Como travamento considerou-se a 
colocação de uma viga de coroamento à cota da praça elevada (ver pormenor construtivo no Anexo 
D). 

A nível de materialidade os aspetos mais importantes a ter em conta foi a criação de um 
conjunto de edifícios que tivesse uma leitura uniforme e que ao mesmo tempo fosse capaz de 
envelhecer de forma regrada, tendo em conta os desgastes acentuados provocados em edifícios 
próximos de zonas marítimas. Desta forma, optou-se por utilizar dois tipos de materiais principais: 

Figura 04.15 | Corte longitudinal - Centro de Sáude e Bem-Estar 
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• o betão estrutural, à vista, pigmentado – aliando-se a função estrutural e arquitetónica. É 

um material durável, com custos de manutenção reduzidos, não necessitando de 
revestimentos nem pinturas. 

• o aço patinado, mais conhecido como aço corten, por ser um material de elevada 
resistência à corrosão atmosférica e ao desgaste. Este material quando entra em contacto 
com a atmosfera cria uma camada de óxido aderente - a pátina. Esta camada irá funcionar 
posteriormente como uma camada de proteção contra a corrosão do material. 

A utilização destes materiais é feita no conjunto dos cinco edifícios. O betão serve de elemento 
base em cada um dos edifícios e o aço corten é usado em diferentes apontamentos, sobretudo em 
forma de ripado ao longo dos diferentes vãos presentes no conjunto. 
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05 | REFLEXÕES FINAIS 
 Neste capítulo faz-se a reflexão sobre o contributo deste projeto no contexto real e quais 

as suas aplicações. Faz-se ainda uma reflexão sobre os objetivos inicialmente definidos, que a 

proposta pretendeu alcançar 
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05.1  Conclusão 

 Estando perante um programa que se insere num contexto real, o projeto concretiza os 
interesses demonstrados pelas diversas entidades que tutelam esta área.  

 O mesmo vai de encontro aos objetivos previamente definidos tirando proveito da sua 
localização relativamente à cidade de Lisboa e ao rio Tejo, cenário principal deste projeto. 

 Os lugares anteriormente abandonados e desaproveitados foram transformados de modo a 
criar espaços recreativos dedicados à população. Estes espaços garantem nova continuidade a nível 
das dinâmicas urbanas, trazendo novas vivências a esta área da cidade. Desta forma atinge-se uma 
proposta que pretende reduzir os conflitos existentes no território e alcançar os objetivos a que 
inicialmente se propôs.    

 A criação do Parque Urbano proporciona, aos cidadãos e visitantes, uma nova perspetiva da 
frente ribeirinha de Algés, permitindo o seu usufruto durante todo o ano e não apenas durante os 
eventos pontuais que aqui são realizados. O parque é feito a pensar numa grande diversidade de usos 
e programas culturais a desenvolver nomeadamente, no âmbito das artes, do lazer, do desporto, entre 
outros. 

 A nível das infraestruturas de mobilidade, a criação de um novo sistema pedonal com maior 
continuidade e integrado no meio envolvente, em conjunto com a transformação da Av. da Índia numa 

área dedicada ao peão, faz com que as barreiras físicas linha de comboio e marginal, percam força e 
se transformem em elementos integrantes e agregadores da paisagem.  

 Como “Porta Atlântica” que abre Lisboa e o Tejo ao mundo, surge o Centro Náutico na Doca 

de Pedrouços, tornando-se num dos pontos fortes da proposta pelas características que lhe estão 
inerentes:  

• primeiro pelo facto de aproveitar a sua localização junto à foz do Tejo, reunindo desta 

forma características únicas para a prática de desportos náutico; 
• segundo pela capacidade que o Centro Náutico tem de estabelecer diferentes relações 

com o rio através dos avanços e recuos que estabelece com a água e da conceção de 
praças a diferentes cotas; 

• terceiro pela criação de um programa que vai de encontro aos interesses estabelecidos 
para o local, visando atividades ligadas ao turismo, lazer, desporto e cultura; 

• quarto por reunir um espaço dedicado à náutica recreativa e de competição, tendo a 
capacidade receber diversos eventos, nomeadamente, as regatas da Volvo Ocean 
Race. 

 O Centro Náutico consegue desta forma agregar os interesses das diversas entidades 
reguladoras do local ao mesmo tempo que aproveita as potencialidades do território.  
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 A proposta, globalmente, tem a capacidade de integrar na cidade elementos que 

anteriormente eram vistos como fonte de conflitos ou que se encontravam desaproveitados, dando 
um novo sentido ao território. O projeto fortalece a relação entre os lados norte e sul da linha, dirimindo 
as barreiras existentes na cidade por forma a estabelecer novas continuidades.  

 Atingimos uma proposta que respeita as condicionantes impostas pelo lugar estabelecendo 
uma forte relação com o mesmo e as suas pré-existências. Contudo há ainda vários elementos e 
programas a desenvolver e a aprofundar para que esta proposta se torne num projeto urbano viável. 
 Podemos ver este projeto e o programa que o mesmo contempla como um caso de estudo 
para situações semelhantes ou como um plano de estratégias e orientações a serem tidas em conta 
na elaboração de um projeto para esta frente ribeirinha, tanto a um nível urbano pela forma como 
estabelece as novas acessibilidades ao longo do território garantindo uma melhor integração do peão 
na cidade, bem como, através das dinâmicas urbanas criadas pelos novos espaços e programas 
ligados ao lazer, cultura e desporto, como ao nível do objeto arquitetónico, pelo desenho do Centro 

Náutico que tem a capacidade de aproximar o Tejo e a cidade, proporcionando um conjunto de 
atividades anteriormente inexistentes nesta área, promotoras da presença de novos utilizadores neste 
território. 

  Pretende-se com estes resultados conseguir em Algés uma área ribeirinha requalificada e 
revitalizada dando uma nova vida a todos os que por ali passam e habitam, através de um projeto que 
preenche os requisitos a que se tinha proposto e que reafirma a antiga ligação com o Tejo, há muito 
perdida. 
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Anexo A 

Malaysia Square, Battersea Power Station, London, BIG 

 O projeto Malaysia Square (ver figura VI.I), foi vencedor de um concurso para a criação de 
uma praça pública na Battersea Power Station em Londres. 

 A Malaysia Square faz parte de um plano urbano de Rafael Vinôli que conta com a 
transformação de 17 hectares onde esta praça será o coração de toda a reabilitação desta zona da 
cidade. 

  

 Como se pode ver através da figura VI.II, a praça 

pública é feita em dois níveis, com ponte e escadas 
integradas, inspirada nas geologias da Malásia, havendo 
ainda um anfiteatro direcionado para uma fonte em forma de 
flor, lembrando a flor nacional da Malásia. (FREARSON, Amy; 
2014)  

 Este projeto serviu como referência ao desenho da 
Praça Subterrânea de Algés, sendo que ambas as praças são 
feitas em escadaria (podendo também ser usadas como 
anfiteatro), e existindo em ambas travessias ao nível do piso 
térreo para a passagem de automóveis e/ou peões. 

Figura VI.I | Projeto Da Praça "Malaysia Square" , Londres  
Fonte | www.dezeen.com/2014/12/01/big-bjarke-ingels-battersea-power-station-public-plaza-malaysia-square/ 

Figura VI.II | Perspectiva "Malaysia Square", Londres 
Fonte| www.dezeen.com/2014/12/01/big-bjarke-
ingels-battersea-power-station-public-plaza-
malaysia-square/ 
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FiguraVI.V | Planta - Praça de Algés 

Figura VI.III | Corte - Praça de Algés 

Figura VI.IV | Fotomontagem - Praça de Algés 
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Anexo B 

Faculdade de Arquitetura-Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, Arquitetos João 
Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi 

 Vilanova Artigas inicia o projeto para a FAU em 1961, testando no terraplano da cidade 
universitária de São Paulo, diferentes ideias, com o objetivo de criar um edifício que evidencia as suas 
linhas mestras e as suas ideias no que diz respeito à formação do arquiteto. 

 O edifício é caracterizado pela simplicidade em que se desenha e pela integração dos seus 
espaços. Como matérias usa apenas betão em bruto e vidro (ver figura VI.VI).  

 

 O edifício é feito em forma de um grande paralelepípedo que se sustenta por pilares 
trapezoidais. A isto junta-se um joga de planos fechados ou envidraçados e de espaços abertos para 
o exterior. 

Figura VI.VI | Exterior da FAU-USP 
Fonte| www.archdaily.com.br/br/01-12942/classicos-da-arquitetura-faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-universidade-de-
sao-paulo-fau-usp-joao-vilanova-artigas-e-carlos-cascaldi 
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 “A proposta central do projeto reside 

na ideia de continuidade espacial, que o 
grande vazio central explicita. Os seis 
pavimentos, ligados por suaves e amplas 
rampas de inclinações variáveis, dão a 
sensação de um só plano” (FRACALOSSI; 
2011), encontrando-se todos os espaços 
fisicamente interligados marcados 
apenas pelas diferenças de usos (ver 
figura VI.VII). 

 

 

 À semelhança da FAU-USP, na 
biblioteca criada para o Parque Urbano (ver figura 40) também se desenhou um edifício em forma de 
paralelepípedo que se apoio em pilares circulares. Ao nível interior trouxemos também a ideia de 
espaço contínuo, através da ligação de rampas inclinadas, permitindo assim uma acessibilidade 
universal. Estas rampas estão ligadas ao exterior fazendo do interior do edifício quase uma 
continuação da sua envolvente. 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.VII | Interior FAU-USP 
Fonte| www.archdaily.com.br/br/01-12942/classicos-da-arquitetura-
faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-universidade-de-sao-paulo-fau-usp-
joao-vilanova-artigas-e-carlos-cascaldi 

 

Figura VI.VIII |  Corte Biblioteca - Parque Urbano 



   
 

 xx 

Anexo C 

Auditório Ibirapuera, São Paulo, Brasil, Oscar Niemeyer 

 O Auditório Ibirapuera (ver figura 41), 
presente no Parque Ibirapuera, é um projeto do 
arquiteto Óscar Niemeyer, tendo como função 

a apresentação de espetáculos musicais. 
 O edifício desenha-se num único bloco 
com planta trapezoidal e corte em forma de 
triângulo.  
É um volume simples de betão armado, pintado 
de branco, onde se destaca a entrada pelo uso 
de uma pala ondulada, pintada de encarnado. 
 No lado de menor cota está o foyer, 
sendo que do lado oposto se situa o palco e a 

plateia. No subsolo estão o bar, administração, escola de música e camarotes.  
 A nível funcional a particularidade deste edifício destaca-se no facto existir um palco que se 
abre tanto para o interior como para o exterior do mesmo. 
 

 

  

 

Figura VI.IX | Auditório Ibirapuera 
Fonte| http://static.panoramio.com/photos/original/4751544.jpg 

 

Figura VI.X |  Palco Exterior - Auditório Ibirapuera 
Fonte| https://c1.staticflickr.com/7/6008/5956044684_35b2359f53_b.jpg 
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 Como referência ao nosso projeto ficou o 
a volumetria simples, tanto em planta (ver figura 
43) como em corte    (ver figura 44). A nível do 
acesso ao edifício optou-se pelo uso de uma 
rampa que se projeta para fora do mesmo.  

 O que mais se destaca e que fez mais 
sentido para o utilizar no Parque Urbano, foi a 
criação de um palco que tivesse função dupla para 
o exterior e interior do edifício (ver figura 44), 
conferindo ao parque um maior leque de 
possibilidades pois permite-se o seu uso interior 
em eventos de menor dimensão como congressos 
e o uso exterior para eventos de maior dimensão, 
como por exemplo o NOS Alive. 

Figura VI.XI | Planta de Implantação, Centro de Congressos - Parque 
Urbano 

Figura VI.XII | Corte, Centro de Congressos - Parque Urbano 
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