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RESUMO 
Palavras-chave: REGENERAÇÃO | CIDADE DO MAR | ATERRO | HOTEL | PRAÇA | CENTRO DE MAR 

 

 

O presente relatório insere-se no âmbito da disciplina de projeto Final do Mestrado Integrado 

em Arquitetura do Instituto Superior Técnico e pretende apresentar uma proposta de intervenção urbana 

e arquitetónica na frente ribeirinha, compreendida entre a Torre de Belém e a foz do rio Jamor.  

A partir de um estudo teórico inicial onde é feita uma caracterização geral da área de intervenção, 

acompanhada de um extenso estudo cronológico de acontecimentos que marcaram intenções de 

reaproximação com o rio, pretende-se refletir e identificar os desafios atuais, colocados a este lugar, onde 

a relação cidade-rio assume particular relevância.  

Este estudo, obrigou o entendimento do fenómeno de regeneração das cidades de água bem 

como a identificação e o estudo de possíveis estratégias de regeneração entre as quais a implantação de 

equipamentos públicos como uma Praça ou um porto de recreio, que serão objeto de estudo deste 

relatório. 

A proposta desenvolvida divide-se em duas etapas. A primeira é a de responder ao desafio 

apresentado, que consistia na elaboração de um projeto urbanístico que conseguisse criar novas 

continuidades entre a Cidade e o Rio na zona entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor.  

A segunda, foi a de estabelecer uma estratégia, orientando assim o projeto para, através da 

dinamização daquela zona, fazer de Lisboa: a Cidade do mar. 

A proposta arquitetónica foca-se sobretudo no desenvolvimento de um conjunto arquitetónico, 

de leitura unitária, composto por um Hotel, uma Praça e um Centro de Mar, que se desenvolve em aterro, 

na frente ribeirinha da Cruz Quebrada e do Dafundo. O conjunto arquitetónico insere-se no contexto 

urbano pela forma como faz o prolongamento de pontos estratégicos da malha urbana para lá da barreira 

rodoferroviária. 

No sentido de aumentar a permeabilidade entre a cidade e o rio, desenha-se uma praça que se 

vai debruçando até ao Tejo e que funciona como elo principal entre os mundos propostos, apesar de 

manter, concomitantemente, a sua identidade: é nela que o Hotel, o Centro de Mar e as pessoas 

comunicam diretamente entre si; é nela que se faz a entrada no Hotel e no Centro de Mar; é ela a Porta 

que se abre sobre o rio. 

O presente trabalho pretende assim contribuir para a regeneração urbana desta área da cidade, 

dando especial ênfase ao desenho do espaço público e das principais infraestruturas ligadas à mobilidade, 

cultura, lazer, desporto e espetáculo. 



 
 

ABSTRACT 
Key Words: REGENERATION | CITY OF THE SEA | LANDFILL | HOTEL | SQUARE | SEA CENTER 

 

 

The objective of this report, elaborated for the Instituto Superior Técnico’s Architecture Masters 

Final Project subject, is to present an urban and architectural intervention proposal for the waterfront set 

between Torre de Belém and Foz do Jamor. 

A theoretical study about the general characteristics of the intervention area along with an 

extended historical analysis of the events that were aimed at reconnecting the city and the river allowed 

the reflection and identification of the current challenges this particularly river related area faces. 

Such a study involved the necessary and comprehensive understanding of waterfront 

regeneration phenomena such as the so-called water cities and the revitalization through public spaces 

implantations, like the square and the marina that are part of the project on which this report is based. 

The proposal as such has two main initial steps. The first was to develop an urban project, set 

between the “Torre de Belém” and the “Foz do Jamor”, which would enable and allow a deeper 

connection between the City and the Sea. Following this main goal, the second one was to devise a 

dynamic strategy to create Lisbon: the city of the sea. 

In order to accomplish that, the architectural proposal is focused mainly on developing a unitary 

set of edifications composed by a Hotel, a Square and a Sea Centre, which are to be based on a landfill at 

the Cruz Quebrada and Dafundo waterfront. Through a strategical extension of the urban preexistent grid, 

overcoming both the railroad and the road barriers, this architectural set becomes a part of the area’s 

urban context and merges with its surroundings. 

Further entwining the city and the river, a Square is designed to link the road above, the hotel to 

the left, the Sea Center to the right and the river at the bottom, serving physically and metaphorically as 

the concurrent point between these realities by slowly descending from the frantic street city level onto 

the calm river. 

In sum, the present work aims to contribute to the urban regeneration of this particular area of 

the city, with an emphasis given to and through the public space design and the mobility, culture, sports 

and entertainment main infrastructures envisioned. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1. Enquadramento  
 

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final II, desenvolvida 

no segundo semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. Tem como 

principal objetivo refletir sobre o trabalho de projeto realizado no ano letivo 2016/2017 e justificar as 

opções escolhidas. 

A disciplina de Projeto final I, desenvolvida no primeiro semestre, traçou um primeiro olhar sobre 

a área de intervenção, a partir do qual foi estabelecida uma estratégia que procura explorar novas 

continuidades entre a cidade e o rio, definindo ao mesmo tempo um programa para a proposta. O projeto 

intencionou o desenvolvimento de noções necessárias à intervenção à escala urbana, capazes de 

transformar o lugar em estudo. 

No segundo semestre, na disciplina de Projeto Final II, desenvolveu-se mais detalhadamente a 

estratégia definida no Projeto urbano do semestre anterior, como se propôs um programa mais acurado 

para áreas específicas de intervenção. 

 

2. Tema 
 

O Projeto Final em Arquitetura assume a possibilidade de uma intervenção urbana que se desenvolve 

posteriormente sob forma de intervenção arquitetónica, na frente ribeirinha compreendida entre a Torre 

de Belém e a Foz do Jamor, abordando a relação da cidade e da sua frente de rio. 

A frente ribeirinha em estudo apresenta-se como uma área fortemente privilegiada, mas por 

contrapartida, trata-se de uma área isolada, descaracterizada, e sobretudo desintegrada no contexto 

urbano. Constituindo assim como zona estagnada da cidade, representa uma oportunidade única de 

requalificação e de unificação de todos os pontos de interesse junto ao rio, dando continuidade aos 

projetos já desenvolvidos neste âmbito ao longo dos últimos anos. 

3. Objetivos 
 

Pretende-se uma reflexão em torno da especificidade da área de intervenção, estabelecendo novas 

estratégias de articulação, criando espaços públicos de qualidade e propondo alternativas de regeneração 

urbanística, capazes de concretizar um possível retorno à margem, pelo redesenho urbanístico, mas 

também pela inserção de um programa capaz de responder ao desafio de compatibilizar as infraestruturas 
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portuárias e os espaços públicos de lazer, cultura e desporto que desempenham um papel regenerador 

da relação Cidade-rio.  

Também de modo a responder às necessidade e vontades das entidades intervenientes na área, 

como a Camara Municipal de Lisboa, a Camara Municipal de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, 

o projeto urbano procurou encontrar o equilíbrio entre as exigências impostas por cada entidade. 

 Da mesma forma, por apresentar condições extraordinárias à prática de desportos náuticos, o 

estuário do Tejo apresenta todas as condições para albergar um evento a Volvo Ocean Race, criando uma 

porta atlântica da cidade de Lisboa, trazendo a sede do evento para Lisboa. Para isto, é necessário atender 

às necessidades que um evento deste porte impõe, criando novas infraestruturas de apoio à náutica de 

recreio de grandes embarcações. 

Por fim, para além da capacidade de atrair uma grande atividade ligada à náutica, a frente ribeirinha 

em estudo também alberga espaços de grande capacidade de atrair eventos culturais temporários tais 

como o NOS Alive. Torna-se também importante rentabilizar este espaço de modo a que este seja 

usufruído anualmente, oferecendo espaços de qualidade. 

Assim, o projeto tem também como principal objetivo enquadrar-se num contexto real. 

 

4. Motivação 

A frente ribeirinha foi sofrendo várias transformações dentro das quais a mais marcante foi a 

construção do aterro que veio albergar a linha de comboio e mais tarde a avenida marginal. Estes 

equipamentos rodoferroviários vieram agravar a relação da cidade com o rio, constituindo uma barreira 

que condiciona enormemente o ambiente vivido. Assim, deste modo, é desenvolvido um Projeto urbano 

e arquitetónico que aborda esta temática fundamental de relação entre a cidade e o rio. 

Para além destas barreiras visuais, a frente ribeirinha em estudo apresenta uma escassez de 

equipamentos capazes de atrair e potenciar novas vivências. Logo, pretende-se regenerar esta frente de 

água praticamente degradada, potenciando as relações da cidade com o rio. 

Por outro lado, para além do nó de Algés constituir um nó viário de grande fluxo automóvel e de 

transportes, a própria avenida marginal condiciona muito as vivências locais das habitações da Cruz 

Quebrada e Dafundo pelo seu tráfego intenso de quatro faixas de rodagem. Assim, pretende-se facilitar a 

mobilidade rodoviária de modo a atenuar estas circunstâncias, privilegiando o peão e os acessos locais. 
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5. Metodologia  
 

Procedeu-se à análise da área de intervenção assim como à de vários casos de estudo pretendendo-

se conhecer o essencial dos estudos já desenvolvidos, tanto no resto do mundo como no próprio local de 

intervenção, de modo a poder-se num seguinte passo caracterizar as principais estratégias de aplicação 

na área de estudo. 

 

6. Estrutura do relatório 
 

O relatório organiza-se em três capítulos distintos, refletindo a metodologia adotada ao logo do 

processo de desenvolvimento do Projeto.  

No segundo capítulo, é feita a caracterização da área de intervenção, apresentando a área de estudo 

no seu enquadramento histórico, permitindo analisar a forma como a frente ribeirinha de Lisboa assim 

como a compreendida entre o Jamor e Algés foram evoluindo ao longo dos anos. Neste mesmo capítulo, 

fundamentou-se através de projetos pensados para esta área de intervenção, vontades antigas de 

regeneração desta frente ribeirinha acompanhadas muitas vezes pelas diretrizes traçadas pelos planos 

estratégicos das várias entidades. Estas intenções que muitas vezes não saíram do papel, permitiram num 

processo cronológico, a consciencialização cada vez maior da necessidade de regeneração deste tipo de 

áreas e assim, este capítulo termina com os projetos ilustrativos desta recente forma de pensar, assim 

como as projeções de futuros projetos a realizar na orla ribeirinha. 

No terceiro capítulo, abordam-se temas teóricos de investigação que suportam e justificam a 

estratégia adotada para a proposta; é o caso do tema das cidades de água e a influência que os portos de 

recreio desempenham na regeneração da frente ribeirinha. 

Figura 1 Área de estudo, da Torre de Belém à Foz do Jamor 
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Por fim, no capítulo quatro, que constitui a Proposta propriamente dita, é descrita detalhadamente 

a proposta de intervenção urbanística na frente ribeirinha, apresentando o programa proposto para cada 

espaço integrante, e num último ponto é descrito o conjunto arquitetónico como solução regeneradora 

da frente ribeirinha entre a o Jamor e o Dafundo. 

 

II. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 
 

1. Evolução histórica 
 

1.1. A frente Ribeirinha de Lisboa 
 

 

A ocupação da frente ribeirinha é uma constante intemporal da cidade de Lisboa. Nos séculos XV 

e XVI, nos Descobrimentos, Lisboa não é “apenas a cidade maior, mas a porta. O lugar onde tudo marca 

encontro, onde as viagens começam, onde a vista alcança, longe”1 mas também “capital do Reino, e das 

Descobertas, uma cidade que definitivamente encontrava no rio e no mar a sua razão de existir”2. A 

atividade portuária desenvolveu-se então a partir desta época, onde já se instalavam na frente ribeirinha 

indústrias que davam apoio às expedições dos Descobrimentos. Sobretudo no reinado de D. Manuel I, 

constata-se a necessidade de estender os limites da cidade para fora das muralhas, aproximando-se do 

rio, construindo-se um palácio e um porto abrigado nesta zona da cidade que facilitasse o comércio.  

Em 1750, momento marcante na história da frente ribeirinha, é elaborado um plano do cais novo 

para Lisboa, da autoria do engenheiro húngaro Carlos Mardel. Este plano é fundamental na análise 

histórica da evolução da frente ribeirinha lisboeta por duas razões essenciais: “pelo notável projeto de 

regularização da margem que, em linhas muito gerais, implicava a construção de um cais em linhas rectas 

                                                           
1 BRANDÃO, Pedro e JORGE, Filipe, Lisboa do Tejo, a Ribeirinha, the Riverside. 
2 TOSTÕES, Ana, Op.Cit. in Área Metropolitana de Lisboa-Gentes, Paisagens e Lugares, 2004, p. 110. 

Lisboa escala obrigatória no 
comércio Marítimo 

Descobrimentos: 
Apogeu do Porto 

Mantém-se como um 
dos mais importantes 
portos europeus 

Séc. XIII Séc. XV Séc XVIII-
XIX 

Anos 70 

Pós-Guerra: 
começa a cair 
em declínio 

Figura 2 Cronologia da evolução da importância do porto na cidade de Lisboa 
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ao longo dos seis quilómetros compreendidos entre a Alfândega e Belém” e “por mostrar-se talvez o mais 

importante estado de ocupação da margem”3. 

O desenho proposto influenciou desde logo o desenho depurado e retilíneo da frente ribeirinha 

que conhecemos hoje. De facto, apesar de em 1755 o grande terramoto ter provocado, 

consequentemente, o desmoronamento do projeto de Carlos Mardel, assiste-se logo nos anos seguintes 

a desenhos de frentes ribeirinhas não muito diferentes dos registados por Mardel.  

Já entre 1856 e 1858, vários estudos de reconstrução da frente ribeirinha foram novamente 

desenvolvidos. Um desses estudos, elaborado por C. Pezeret, conclui com “a certeza de que o lisboeta 

cada vez menos podia chegar ao Tejo ou, tão somente, vislumbrar suas águas”2. Isto porque a frente 

ribeirinha, apesar de ter algumas zonas livres, encontrava-se nesta altura ocupada, algumas vezes até 

mesmo à linha de água, por fábricas, edifícios militares, estaleiros, além de espaços destinados ao serviço 

do porto. 

 

A Era Industrial 

 

A reorganização económica mundial despoletada pela revolução industrial teve também reflexos 

na cidade de Lisboa. Foi no século XIX que o desenvolvimento industrial revolucionou os transportes 

marítimos e os portos (navegação a vapor, aumento de trocas comerciais), tornando-se necessário 

encontrar novas formas de organização desse sector de atividade. Por toda a Europa, começam a ser 

criadas as Administrações portuárias4. 

A profunda transformação no sistema de transporte marítimo alterou algumas das bases em que 

assentava a sua competitividade. Assistiu-se a uma intensa rotação do tráfego mundial de contentores do 

Atlântico para o Pacifico, tornando-se cada vez mais necessária a elaboração de uma articulação e 

intermodalidade com outros tipos de transporte, por forma a assegurar um processo global e integrado 

de circulação de mercadorias5. 

Da mesma maneira, esta exigência em ganhos de produtividade na movimentação de 

mercadorias transportadas em cada viagem obrigou ao aumento considerável da dimensão dos navios, o 

que consequentemente implicou uma vasta revolução na capacidade dos portos para que eles 

respondessem com eficácia a estas novas necessidades. Foi preciso construir portos capazes de acolher 

                                                           
3 COUCEIRO, João, A área metropolitana de Lisboa e o Estuário do Tejo. 
4 Em 1907 foi criada a Administração do Porto de Lisboa com a sua jurisdição a estender-se por todo o estuário do 
Tejo até aos dias de hoje. 
5 “O reforço desta tendência, tanto na indústria como nos serviços, exigiu a crescente globalização do comércio 
mundial de forma a interligar estes diversos polos e fez com que o transporte de mercadorias ganhasse um papel 
acrescido na capacidade de estabelecer pontes entre a cadeia integrada de produção” – MATIAS FERREIRA, Vítor, 
Lisboa, a Metrópole e o Rio. 
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barcos de maior calado, e por isso deslocou-se a atividade industrial para a zona oriental da cidade, 

deixando em desuso e obsoletos os portos anteriormente ativos. 

Foi na segunda metade do século XIX que foi aprovada a construção da avenida ribeirinha em 

toda a frente rio sobre novos terrenos de aterro, que veio conferir uma nova imagem à cidade, que ainda 

hoje perdura. No entanto, a sua construção, seguindo uma lógica de crescimento industrial, veio separar 

a cidade do rio, dado que entre a avenida ribeirinha e o rio existiam edifícios dedicados à atividade 

portuária (como edifícios administrativos ou armazéns).   

No final do século XIX realizaram-se vários aterros, como o da Boavista, onde se implantou a 

avenida 24 de julho, criando-se a linha de caminho-de-ferro que ligou Lisboa a Cascais.  

 

Os aterros 

A solução urbanística de melhoramento da frente ribeirinha por via de aterros já era reconhecida 

desde o tempo dos Descobrimentos. As condições naturais proporcionadas pelo Tejo possibilitaram desde 

cedo a criação de um porto protegido do mar, favorecendo as principais rotas comerciais do Mediterrâneo 

e do Atlântico, “o que foi decisivo na consolidação de Lisboa como cidade de comércio marítimo e à 

expansão de Portugal no mundo”6. 

Foi na zona da atual Baixa que a prática continuada de aterros teve o seu início, elevando o 

território três metros acima do nível do mar. Os aterros possuem caraterísticas muito específicas: sendo 

espaços exteriores à cidade, podem relacionar-se simultaneamente com o rio e com a cidade, conforme 

a sua oferta de usos. São “espaços de mediação”7, assim como “foram e são fundamentais na contínua 

readaptação da cidade que usa a frente do rio de modo diversificado no tempo (…)”8. 

Os terrenos resultantes de aterros são planos, em profundo contraste com o resto da cidade, e 

constituem o resultado de um processo gradual ao longo dos anos. A composição dos aterros é “o 

resultado de depósito de terras, areias, entulhos e pedras assentes sobre uma camada de terrenos 

lodosos e de aluvião com cerca de dez metros de espessura no Rossio e cinquenta metros no Terreiro do 

Paço”9. 

 

                                                           
6 DURÃO, Vítor, Os Aterros na Baixa e na Frente Ribeirinha de Lisboa. 
7 Idem. 
8 “Os aterros podem ser lidos com alguma ambiguidade. De facto, estes pertencem a dois mundos 
diferentes, a terra e o mar, mas também pode-se considerar que não pertencem a nenhum deles, dado 
que é por si só um outro mundo, “um espaço de fronteira, de mediação” – Idem. 
9 Idem. 
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Ao analisarmos o processo de evolução da frente ribeirinha, os aterros foram ao mesmo tempo uma 

solução que trouxe resultados positivos, mas também negativos. De facto, se não tivessem sido criados 

aterros, não teríamos hoje em dia uma cidade com um porto em toda a sua frente, visto que o território 

não o permitia, mas, por outro lado, os aterros vieram agravar a relação deficiente entre a cidade e o rio, 

principalmente com a construção da avenida marginal e da linha de caminho-de-ferro, tendo ainda 

revelado todas as suas debilidades com o terramoto de 1755. 

No entanto, é possível dizer-se com toda a certeza que a prática construtiva em aterros foi e é ainda 

uma solução técnica que permite com eficácia a construção de novos territórios conquistados ao rio. Hoje 

em dia, ao contrário dos anos anteriores onde o nível tecnológico era escasso, existe um maior cuidado 

na utilização e na qualidade dos materiais a utilizar na sua realização, assim como ocorreu um apuramento 

das soluções técnicas, cada vez mais exigentes, que diminuem os riscos em situações de catástrofe10. 

 

Seculo XX: Era marcada por uma reaproximação ao Rio 

Já no século XX, mais precisamente em 1940, com a exposição do Mundo Português, a frente 

ribeirinha começa a reaproximar-se do rio. De facto, não só esta exposição se organizou em torno da Doca 

de Belém, como permitiu uma nova configuração desta área: atividades náuticas, museus, jardins, 

monumentos, esplanadas, bares e restaurantes, conferindo assim a esta zona um uso cultural e de lazer 

muito próximo do Tejo, cenário anteriormente inexistente. Associados a esta exposição foram executados 

vários projetos que dignificaram esta área: Jardim junto à torre de Belém, os pavilhões "Portugueses no 

Mundo" e as "Aldeias Portuguesas”, a Doca de Belém, que se trata de um conjunto de edifícios, espaços 

públicos e monumentos, construídos no contexto desta exposição internacional. Dentro deste conjunto 

de edifícios podemos destacar o restaurante e bar com um enorme espelho de água, bem como o atual 

museu de Arte Popular. 

 

                                                           
10 DURÃO, Vítor, Os Aterros na Baixa e na Frente Ribeirinha de Lisboa. 

Séc. XIV Séc. XV-XVI Séc. XIX e 
Séc. XX 

Séc. XVIII Antes do 
Séc. XIV 

Os primeiros aterros 
foram realizados sobre o 
esteiro da baixa há cerca 
de dois milénios 

Frente ribeirinha 
entre as Tercenas da 
Porta da Cruz e o 
Largo de Santos 

Construção do 
Paço Real de D. 
Manuel I 

Reordenação 
Pombalina 

Aterros de maior 
dimensão, criando a 
frente ribeirinha 
atual 

Figura 3 Cronologia de construção de aterros na frente ribeirinha 
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No final da década de 80, a cidade pós-industrial começa a impulsionar com maior visibilidade o 

debate sobre o futuro das frentes ribeirinhas. Podemos referir cinco momentos importantes na 

revalorização da frente ribeirinha de Lisboa (figura 4). 

Figura 4 Cinco momentos mais importantes na revalorização da frente ribeirinha de Lisboa no séc. XX 

INSTRUMENTOS DATA ENTIDADE 

PROMOTORA 

OBJECTIVOS PARA A 

FRENTE RIBEIRINHA DE 

LISBOA 

Concurso de Ideias 

para a Zona Ribeirinha 

1988 AAP (Associação 

Arquitetos 

Portugueses) 

Passo importante para a 

reabilitação da frente 

ribeirinha. Elemento de 

referência na elaboração 

de planos e projetos. 

Plano Estratégico de 

Lisboa 

 

1990-94 CML (Câmara 

Municipal de Lisboa) 

Documento fixando a 

estratégia de 

planeamento de Lisboa. 

Definição do “Arco 

Ribeirinho” como uma 

das quatros áreas 

estratégicas de 

estruturação e de 

planeamento da cidade. 

Plano Diretor 

Municipal de Lisboa – 

PDM 

1990-94 CML Documento de 

regulamentação 

urbanística. Diversas 

ações e projetos no 

“interface” com a área 

de jurisdição da APL. 

Plano de 

Ordenamento da 

Zona Ribeirinha – 

POZOR 

1993-94 APL (Administração do 

Porto de Lisboa) 

Enunciação de 

edificações e de usos 

para a área de jurisdição 

da APL. 

Plano de Urbanização 

da Zona de 

Intervenção 

1993-98 Parque Expo/Expo 

Urbe (Expo 98’) 

Plano de 

urbanização/reconversão 

de uma área (330 há) 

envolvente da Expo 98’. 
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No final dos anos 80, foi lançado o Concurso de Ideias para a” renovação da zona ribeirinha de 

Lisboa”, pela Associação dos Arquitetos Portugueses. O concurso acabou por ser fundamental para 

promover a redescoberta da frente ribeirinha da cidade e, graças a ele, desenvolveu-se uma forte 

consciencialização pública que viria no futuro influenciar a vontade dos centros de decisão quanto a este 

tema. Nesta iniciativa, Pedro Brandão apela à recuperação da frente ribeirinha de Lisboa como estratégia 

fundamental para devolver a identidade da cidade de Lisboa. 

Em 1990, no Plano Estratégico de Lisboa, retomando algumas ideias do próprio concurso, deu-se 

especial relevância à frente ribeirinha, tendo em atenção especial a “devolução do rio à cidade, a bem da 

qualidade de vida dos cidadãos, a bem da afirmação e da projeção internacional desta Capital Atlântica 

da Europa”11. Prevê-se tirar partido das potencialidades do estuário enquanto excelente anfitrião para a 

prática de desportos náuticos. 

 Entre 1990 e 1994, o Plano Diretor Municipal de Lisboa estabelece a zona ribeirinha como uma 

área principal e prioritária a reconverter, dando em simultâneo um importante foco ao uso lúdico do 

estuário. O PDM estabelece três vertentes principais de ligação da cidade ao rio: proteção e valorização 

do sistema de vistas ribeirinho; criação de condições para acesso pedonal à margem do rio e à fruição da 

paisagem ribeirinha; integração urbanística e paisagística da rede viária ribeirinha e reordenamento do 

sistema de circulação rodoviário principal. A análise do PDM permite-nos desde logo perceber que a 

ligação cidade-rio encontra-se diretamente relacionada com a implementação de um conjunto de 

acessibilidades: rede viária, interfaces de transportes, habitação, comércio, terciário, equipamentos 

coletivos e indústria compatível. 

Os objetivos deste plano cingiam-se a duas premissas principais, que ainda hoje são fortemente 

defendidas. A primeira, relacionada com a estratégia urbana a adotar, era a de “”agarrar” o rio através de 

docas, marinas, canais e planos de água, criando uma estrutura aquática de transição”. A segunda, no que 

toca aos espaços verdes, era a de “ligar as grandes manchas de verde do interior do concelho à frente 

ribeirinha assim como a criação de um continuum de verde urbano ao longo de toda a frente ribeirinha.”12. 

Em 1992, a construção do CCB materializou esta intenção de aproximação com o rio. Aqui, 

puseram-se em prática muitas das vontades anteriormente propostas nos vários planos. Trata-se de uma 

obra que, embora não crie uma ligação física com o rio, consegue integrar-se no contexto urbano, criando 

uma relação de proximidade com o rio através do seu espaço público. 

Em 1998, a reaproximação da cidade com o rio é revolucionada pela organização da Expo 98, 

sendo renovada uma área ribeirinha de aproximadamente cinco quilómetros. Exemplo de reconfiguração 

de uma cidade pós-industrial, com ela são libertadas todas as instalações e indústrias obsoletas, tal como 

as petrolíferas, depósitos e estações de tratamento de lixos e esgotos que ocupavam esta área da zona 

oriental da cidade. Assim, face ao sucesso desta intervenção urbanística, várias outras reconversões da 

                                                           
11 Plano Estratégico de Lisboa, 1990. 
12 Plano Estratégico da A.M.L., 1990. 
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frente ribeirinha foram promovidas, como demonstram os projetos no Braço de Prata13 (Figuras 5 e 6), o 

terminal de Cruzeiros14 (Figura 8), o plano de pormenor da Matinha15 (Figura 7) e o recentemente 

concluído projeto para a reabilitação urbanística do Cais do Sodré. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Futuro 

Apesar dos esforços significativos em revitalizar a frente ribeirinha que se vêm multiplicando ao 

longo dos anos, o processo tem sido moroso, estando o avanço dos projetos dependente do 

entendimento burocrático de várias entidades, sendo a A.P.L (Administração do Porto de Lisboa) aquela 

que se situa no topo deste sistema hierarquizado. 

Atualmente, grande parte da frente ribeirinha é estimada pela qualidade urbana e amplitude de 

vistas que proporciona, pela sua história intrinsecamente ligada ao mar mas também pelas funções 

comerciais, lúdicas e turísticas que possibilita. No entanto, apesar de parecer em parte um assunto 

resolvido, a cidade ainda tem alguns problemas de relação de proximidade com o rio, devido à existência 

da linha de caminho-de-ferro e de vias de grande fluxo de tráfego, como a Av. Marginal, que os planos de 

melhoramentos da frente ribeirinha não conseguiram ainda resolver. 

                                                           
13 Projeto da autoria de Renzo Piano para a renovação dos terrenos da antiga fábrica do Braço de Prata. Trata-se 
sobretudo de uma nova zona residencial com espaços comerciais, libertada da Avenida Infante D. Henrique, que 
constituía uma barreira, conseguindo-se assim uma relação direta com o rio. 
14 Projeto da autoria do arquiteto João Luís Carilho da Graça, ganho em concurso público em 2010. O projeto situa-
se à frente da colina de Alfama, constituindo um novo espaço público arborizado na frente do rio. 
15 Plano de pormenor, ainda com futuro incerto, da autoria do atelier Risco, pretendendo recuperar esta antiga zona 
industrial da cidade e dando continuidade à proposta de Renzo Piano. O projeto dá continuidade à malha urbana 
existente com quarteirões fechados e oferece um grande espaço verde. 

Figura 8 Projeto para o novo terminal de 
cruzeiros. Em: 
http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal 

 

Figura 44 Projeto para o novo terminal 
de cruzeiros. Em: 
http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal 

 

Figura 45 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/Figura 46 Projeto para o 
novo terminal de cruzeiros. Em: 
http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal 

 

Figura 47 Projeto para o novo terminal 
de cruzeiros. Em: 
http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal 

 

Figura 48 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 49 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 50 Frente ribeirinha atualFigura 
51 Fotomontagem, Empreendimento 
Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/Figura 52 Projeto para o 
novo terminal de cruzeiros. Em: 

Figura 5 Projeto para o empreendimento 
no Braço de Prata. Em: 
http://www.rpbw.com/project/70/braco
-de-prata-housing-complex/ 

 

Figura 18 Projeto para o 
empreendimento no Braço de Prata. Em: 
http://www.rpbw.com/project/70/braco
-de-prata-housing-complex/ 

 

Figura 19 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/201
0/09/praias-ao-longo-da-estrada-
marginal.htmlFigura 20 Projeto para o 
empreendimento no Braço de Prata. Em: 
http://www.rpbw.com/project/70/braco
-de-prata-housing-complex/ 

 

Figura 21 Projeto para o 
empreendimento no Braço de Prata. Em: 
http://www.rpbw.com/project/70/braco
-de-prata-housing-complex/ 

 

Figura 22 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/201
0/09/praias-ao-longo-da-estrada-
marginal.html 

 

Figura 23 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/201
0/09/praias-ao-longo-da-estrada-
marginal.html 

 

Figura 24 Retrato da antiga área 
portuáriaFigura 25 Praia da Cruz 
Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/201
0/09/praias-ao-longo-da-estrada-
marginal.htmlFigura 26 Projeto para o 
empreendimento no Braço de Prata. Em: 
http://www.rpbw.com/project/70/braco
-de-prata-housing-complex/ 

 

Figura 27 Projeto para o 
empreendimento no Braço de Prata. Em: 
http://www.rpbw.com/project/70/braco
-de-prata-housing-complex/ 

 

Figura 28 Praia da Cruz Quebrada. Em: 

Figura 6 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 5 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 6 Frente ribeirinha atualFigura 7 
Fotomontagem, Empreendimento Braço 
de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 8 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 9 Frente ribeirinha atual 

 

Figura 10 Frente ribeirinha atual 

 

Figura 11 Corte transversal do conjunto- 
Centro de Mar, Praça, Hotel e 
MarinaFigura 12 Frente ribeirinha 
atualFigura 13 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 14 Fotomontagem, 
Empreendimento Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-
Prata/227/ 

 

Figura 15 Frente ribeirinha atualFigura 
16 Fotomontagem, Empreendimento 
Braço de Prata. em: 
http://www.norfin.pt/pt/investimento-
e-fundos/Lisfundo-Empreendimento-

Figura 7 Plano de pormenor para a zona 
da Matinha. Em: 
http://www.risco.org/pt/02_03_matinh
a.jsp# 

 

Figura 31 Plano de pormenor para a 
zona da Matinha. Em: 
http://www.risco.org/pt/02_03_matinh
a.jsp# 

 

Figura 32 Centro Náutico na Cruz 
Quebrada. Fotomontagem e planta do 
conjunto. Em: Como na nota 25.Figura 
33 Plano de pormenor para a zona da 
Matinha. Em: 
http://www.risco.org/pt/02_03_matinh
a.jsp# 

 

Figura 34 Plano de pormenor para a 
zona da Matinha. Em: 
http://www.risco.org/pt/02_03_matinh
a.jsp# 

 

Figura 35 Centro Náutico na Cruz 
Quebrada. Fotomontagem e planta do 
conjunto. Em: Como na nota 25. 

 

Figura 36 Centro Náutico na Cruz 
Quebrada. Fotomontagem e planta do 
conjunto. Em: Como na nota 25. 

 

Figura 37 Praia de Algés. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/201
0/09/praias-ao-longo-da-estrada-
marginal.htmlFigura 38 Centro Náutico 
na Cruz Quebrada. Fotomontagem e 
planta do conjunto. Em: Como na nota 
25.Figura 39 Plano de pormenor para a 
zona da Matinha. Em: 
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1.2.  A Frente Ribeirinha Jamor-Algés 
 

Historicamente, o território localizado entre o que é, hoje em dia, Algés e Jamor foi ocupado, 

essencialmente, por explorações agrícolas e quintas de recreio. Não obstante, junto à costa, as atividades 

dominantes sempre foram, naturalmente, as que se relacionam, de forma direta, com o rio e o mar, o que 

se atesta pela origem dos nomes das atuais zonas da Cruz Quebrada e do Dafundo: de um cruzeiro ali 

localizado bradava-se aos marinheiros para não ancorarem porque havia baixios (cruz que brada), ao 

mesmo tempo que se avisava que, a montante, o poderiam fazer, porque “dá fundo”16. 

Pertencente ao Reguengo de Algés17, é a partir do século XVIII que esta zona, a dada altura 

denominada “Sítio das Praias”18, começa a ser crescentemente procurada pela Aristocracia enquanto local 

de férias atendendo à sua localização e aos seus atributos paisagísticos, afirmando-se posteriormente, no 

início do século XIX, como o local ideal para terapêuticos banhos de mar.  

Em 1852 a primeira grande regata à vela realizou-se no Dafundo e estabeleceu a base para que, 

a partir de então, se intensificasse a atividade náutica no estuário do Tejo, tendo sido aqui criadas, em 

1910, as primeiras escolas de vela entre Pedrouços e o Dafundo. 

Com a construção, em aterro, da linha de caminho-de-ferro em 1889, esta zona passa a ser 

também procurada pelas classes médias e, até, populares, daqui resultando uma significativa expansão 

urbana acompanhada pela criação de equipamentos de lazer e de recreio para os veraneantes (figuras 9 

e 10). Assim, o hábito terapêutico de ir a banhos transformou-se rapidamente numa temporada em que 

o convívio e a diversão tinham um papel fundamental19. No fim do século XIX esta zona constituía um 

importante polo atrativo: as casas de pasto e tabernas do Dafundo tornaram-se populares e, associado a 

este progressivo desenvolvimento, foram sucessivamente inaugurados, em 1895 a Praça de Touros de 

Algés20 (Figura 11), em 1896 o Velódromo D. Carlos em Algés (Figura 12)21, em 1898 o Aquário Vasco da 

Gama, assim como casinos e outras diversões22.  

                                                           
16 NUNES GOMES, Levy, Cruz Quebrada-Dafundo, Património e personalidades, Câmara Municipal de Oeiras. A 
contribuir para a plausibilidade deste relato está o facto de a zona do Dafundo ser mais profunda em relação à da 
Cruz Quebrada, permitindo a atracagem de barcos de maior calado sem perigo de encalhar. 
17 Após a conquista de Lisboa aos mouros houve que demarcar administrativamente o território, daí terem sido 
criados vários reguengos, entre os quais o Reguengo de Algés, que ia da Ribeira de Alcântara à Ribeira do Jamor. Os 
reguengos eram terras do rei que ficavam na sua posse ou por ele eram doados. 
18 Como na nota 16. 
19 “E no Dafundo, sítio de boémia fora de portas, afluíam ao som das guizalheiras, até alta noite, tipoias com fadistas, 
toureiros, fidalgos e espanholas, aqui se cantava o fado, dedilhando-se guitarras ou faziam-se malangueñas, 
acompanhadas de uns petiscos e picando ou não umas tapas espanholas” – Excerto retirado de NUNES GOMES, Levy, 
Cruz Quebrada e Dafundo, Património e personalidades, Câmara Municipal de Oeiras. 
20 A praça de touros de Algés foi demolida em 1974, dando lugar hoje-em-dia à rotunda rodoviária junto ao Mercado 
de Algés. 
21 Tratava-se de um espaço de diversão destinado à prática de velocípedes. À época, era o segundo do país e tinha a 
capacidade de acolher umas centenas de pessoas nas suas tribunas e galerias. 
22 Impressivamente demonstra a popularidade da zona o relato de Almeida Garrett, constante do seu “Romanceiro-
XXXII”:“Quem desce Tejo abaixo…e daí segue às praias do Dafundo até à cruz quebrada, tem dado mais bonito passeio 
que se pode dar nas vizinhanças da capital, e visitando os sítios que, depois de Sintra, mais frequenta a sociedade 
elegante da nossa terra. De fins de Agosto a princípios de Novembro é que tudo ali corre e que os banhos de mar 
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No início do século XX, e porque a sua localização na periferia imediata de Lisboa assim o 

determinava, a Cruz Quebrada e o Dafundo foram dinamizados através da implantação de novos meios 

de transporte e vias de acesso que a industrialização da área proporcionou – espelhando o que ocorre em 

Lisboa, várias indústrias instalam-se neste local, nomeadamente a “Lusalite-Sociedade Portuguesa de 

Fibrocimentos” e a “Gist-Brocades-Fermentos Holandeses”. 

Não obstante, e tal como se viu acontecer com a frente ribeirinha de Lisboa, a zona entre Algés 

e o Jamor também sofreu com o posterior processo de desindustrialização. Os portos afastaram-se da 

cidade (é disso exemplo a relocalização da Doca Pesca), e libertaram áreas que caíram em desuso e se 

degradaram substancialmente. Apenas volvidos alguns anos (mais ainda do que sucedeu em Lisboa) se 

começou a criar a consciência da necessidade de renovação desta área e a redescobrir o seu potencial, 

como aparece expresso nos projetos orientados para a revitalizar que se verão de seguida. 

 

 

                                                           
povoam aqueles belos ermos (…). Não há palavras que digam todas as belezas daquela terra, daquele céu, daquelas 
águas.”. 

 

Figura 10 Praia de Algés. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/20
10/09/praias-ao-longo-da-estrada-
marginal.html 

Figura 12 Velódromo D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/201
5/01/inauguracao-do-velodromo-
dcarlos-i.html 

 

Figura 83 Velódromo D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/201
5/01/inauguracao-do-velodromo-
dcarlos-i.html 

 

Figura 84 Plano Inicial de 1939 para o 
Complexo Desportivo do Jamor. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2
015/09/projecto-nautico-de-duarte-
pacheco-para.htmlFigura 85 Velódromo 
D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/201
5/01/inauguracao-do-velodromo-
dcarlos-i.html 

 

Figura 86 Velódromo D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/201
5/01/inauguracao-do-velodromo-
dcarlos-i.html 

 

Figura 87 Plano Inicial de 1939 para o 
Complexo Desportivo do Jamor. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2
015/09/projecto-nautico-de-duarte-
pacheco-para.html 

 

Figura 88 Plano Inicial de 1939 para o 
Complexo Desportivo do Jamor. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2
015/09/projecto-nautico-de-duarte-
pacheco-para.html 

 

Figura 89 Ineficiências nos usos dos 
espaços atuaisFigura 90 Plano Inicial de 
1939 para o Complexo Desportivo do 
Jamor. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2
015/09/projecto-nautico-de-duarte-
pacheco-para.htmlFigura 91 Velódromo 
D.Carlos. Em: 

Figura 9 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

 

Figura 57 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

 

Figura 58 Retrato da antiga área 
portuáriaFigura 59 Praia da Cruz Quebrada. 
Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

 

Figura 60 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

 

Figura 61 Retrato da antiga área portuária 

 

 

Figura 62 Retrato da antiga área portuária 

 

 

Figura 63 Plano de pormenor para a zona da 
Matinha. Em: 
http://www.risco.org/pt/02_03_matinha.jsp#Fi
gura 64 Retrato da antiga área portuáriaFigura 
65 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

 

Figura 66 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

 

Figura 67 Retrato da antiga área 
portuáriaFigura 68 Praia da Cruz Quebrada. 
Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

 

Figura 69 Praia da Cruz Quebrada. Em: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2010/09/p
raias-ao-longo-da-estrada-marginal.html 

Figura 11 Praça de Touros de Algés. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2012/0
3/historia-da-praca-de-touros-de-alges.html 

 

Figura 96 Praça de Touros de Algés. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2012/0
3/historia-da-praca-de-touros-de-alges.html 

 

Figura 97 Velódromo D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/2015/01/
inauguracao-do-velodromo-dcarlos-
i.htmlFigura 98 Praça de Touros de Algés. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2012/0
3/historia-da-praca-de-touros-de-alges.html 

 

Figura 99 Praça de Touros de Algés. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2012/0
3/historia-da-praca-de-touros-de-alges.html 

 

Figura 100 Velódromo D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/2015/01/
inauguracao-do-velodromo-dcarlos-i.html 

 

Figura 101 Velódromo D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/2015/01/
inauguracao-do-velodromo-dcarlos-i.html 

 

Figura 102 Plano Inicial de 1939 para o 
Complexo Desportivo do Jamor. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2015/0
9/projecto-nautico-de-duarte-pacheco-
para.htmlFigura 103 Velódromo D.Carlos. Em: 
http://cyclingmemories.blogspot.pt/2015/01/
inauguracao-do-velodromo-dcarlos-
i.htmlFigura 104 Praça de Touros de Algés. 
Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2012/0
3/historia-da-praca-de-touros-de-alges.html 

 

Figura 105 Praça de Touros de Algés. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2012/0
3/historia-da-praca-de-touros-de-alges.html 
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1.2.1. Vontade de reaproximação com o rio 
 

 Como referido, não foi imediatamente expressa a vontade de, uma vez perdida a ligação, voltar 

a aproveitar as potencialidades da frente ribeirinha. Não obstante, encontramos no projeto inicial para o 

Complexo Desportivo do Jamor uma primeira tentativa de o realizar. Indo ao encontro do projeto urbano 

salazarista de, a partir das obras públicas, fortalecer a afirmação de Portugal e de Lisboa, a capital do 

“império”, foi no seguimento da Exposição do Mundo Português, em 1940, que o Ministro das Obras 

Públicas, Duarte Pacheco, procurou levar o Jamor até à frente ribeirinha23. A sua intenção, como se pode 

ver no plano inicial para a construção deste complexo (Figura 13), era a de complementar o Complexo 

Desportivo do Jamor com equipamentos para o desporto náutico e de lazer implantados na margem 

direita da foz do Jamor. Com a morte inesperada do seu mentor, em 1943, o projeto não se materializou, 

servindo, porém, de estímulo e de inspiração para outros que se lhe sucederam24. 

 

 

 

 

 

                                                           
23 SEMBLANO, Ana, Jamor Palco Maior do Desporto Nacional, textos. 
24 http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2015/09/projecto-nautico-de-duarte-pacheco-para.html  

Figura 13 Plano Inicial de 1939 para o Complexo Desportivo do Jamor. Em: 
http://gazetademiraflores.blogspot.pt/2015/09/projecto-nautico-de-duarte-pacheco-
para.html 
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Assim, em 1952, o Arquiteto Francisco José de Castro recupera a proposta do malogrado 

Ministro, projetando a implantação de um Centro Náutico na Cruz Quebrada (Figura 14). Embora, uma 

vez mais, a proposta não tivesse passado disso mesmo, o projeto evidencia a tendência crescente no que 

toca à reaproximação com o rio. Pensado essencialmente para os desportistas, mas também para todos 

os outros potenciais utentes, o projeto contemplava um programa diversificado, que ia desde espaços 

destinados “a serviços de secretaria, médicos e instrutores, passando por instalações para a guarda dos 

barcos com uma pequena oficina de pintura e carpintaria e armazém” e por espaços de caracter público 

e de lazer como “Restaurante, bar (…) sala de jogos, bibliotecas (…) uma piscina de recreio”, até espaços 

administrativos como a “sala de direção e reunião”25. 

 

 

 

 

 

 

É por volta de 1978 que, de forma concreta, uma proposta se propõe a revitalizar esta frente de 

água propriamente dita, “promovendo atividades ligadas à náutica de recreio e turismo, apoiando o 

desenvolvimento de ações do âmbito cientifico-cultural”26, nomeadamente através da expansão do 

Aquário Vasco da Gama, e “criando espaços de convívio e trabalho”27 (Figura 15).  

 Seguiu-se-lhe, em 1990, um outro projeto que, ambiciosamente, procurava a reconfiguração 

total de toda esta área de estudo (Figuras 16 e 17), prevendo a implantação de uma marina de serviço 

oceânico internacional, de um serviço hoteleiro, de espaços verdes e de equipamentos lúdico-sociais de 

apoio a utentes, turistas e à população. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Um Clube Náutico, projeto do arquiteto Francisco José de Castro, Arquitetura – Lisboa. - A.24, 2ª série, n.43, 
Agosto, 1952, p.9-11. 
26 Proposta para a revitalização de Frentes Ribeirinhas, Outubro 1990, Administração do Porto de Lisboa. 
27 Como na nota 25. 

Figura 14 Centro Náutico na Cruz Quebrada. Fotomontagem e planta do conjunto. Em: Como na nota 25. 

 

Figura 15 Sugestão de Aproveitamento da zona com definição de núcleos de atividades facilmente faseáveis (1978). 
Em: Proposta para revitalização de frentes ribeirinhas, Outubro 1990, A.P.L. 
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Como se pôde observar, principalmente, no primeiro projeto ilustrado na Figura 15, para além 

de uma extensa procura programática que se expressa no desenho, foi também pensada criticamente a 

reconfiguração do sistema viário, o que ficou documentado com mais detalhe e cuidado num estudo 

realizado pela A.P.L em 199828, um ano após a aprovação da construção da CRIL. Entre outras propostas, 

o projeto visava dar continuidade ao futuro viaduto da CRIL, criando um viaduto na Cruz Quebrada que 

se eleva sobre a linha do comboio, desenbocando a sul desta (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Estudo das acessibilidades à área de jurisdição da A.P.L entre o Jamor e o Cais do Sodré. 

Figura 16 Algés-Cruz Quebrada, uma versão de desenvolvimento para um Teleporto com apoio de grandes espaços 
lúdico-turistico-desportivos (1990). Em: Proposta para revitalização de frentes ribeirinhas, Outubro 1990, A.P.L. 

 

Figura 17 Algés-Cruz Quebrada, Outro Aspeto de arranjo local considerado para a solução em 
desenvolvimento da frente ribeirinha a jusante do Teleporto (1990). Em: Proposta para revitalização de 
frentes ribeirinhas, Outubro 1990, A.P.L. 

Figura 18 Estudo das acessibilidades na Cruz Quebrada. Em: Como na nota 28. 
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Projeto America’s Cup 

O projeto de reorganização da Doca de Pedrouços, da autoria do escritório de Arquitetura 

Contacto Atlântico, com o objetivo de receber o evento da America’s Cup, em 2003, foi o derradeiro passo 

a partir do qual se tornou evidente a necessidade, mais do que a vontade, de revitalizar esta área. 

Tencionava-se dotar este espaço de equipamentos de apoio à regata mas também de áreas de comércio, 

escritórios, estacionamentos e hotéis de luxo (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Marina Lisboa 

Não obstante não se ter, uma vez mais, logrado materializar as propostas concretas idealizadas 

para esta área de estudo devido à perda da candidatura à America’s Cup, persistiu-se ainda, em 2007, na 

prossecução do objetivo de fazer desta zona uma área capaz de albergar um evento de envergadura 

significativa, desta feita com a candidatura à World Sailing League (WSL) pela entidade que elaborou o 

plano para receber a America’s Cup. Para além de pretender uma integração do espaço marítimo-

portuário em meio urbano, este projeto apostava igualmente na multifuncionalidade desta zona 

desaproveitada e em acelerada e crescente degradação. Assim, sempre com o objetivo de tornar esta 

área num ponto de referência em toda a zona do Porto de Lisboa, expressou-se a intenção de criar um 

espaço lúdico na cidade que não só fosse capaz de responder às condicionantes que um evento anual 

traria, mas também de assegurar as necessidades de uma cidade cuja frente de água fora completamente 

esquecida. 

Assim, o projeto Marina Lisboa, elaborado em conjunto com a A.P.L, propunha-se a revitalizar 

todo este espaço, com o principal objetivo de potenciar a atividade náutica de recreio, sem esquecer os 

habitantes da zona, oferecendo-lhes extraordinárias potencialidades de usufruto do rio Tejo, na medida 

Figura 19 Projeto de candidatura à America’s Cup 2003. Em: Candidatura Portuguesa America’s 
Cup, Contacto Atlântico Arquitetura. 
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em que se procurava implantar uma marina, um extenso parque urbano, polos lúdicos e diversas zonas 

habitacionais, de escritório e de comércio29. (Figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de nenhuma ter sido materializada, todas estas iniciativas e as ideias que lhes estão 

subjacentes abriram caminho para que, após um longo, mas profícuo, processo progressivo de estudo 

para a revitalização da área, se pudesse chegar à elaboração e aprovação do projeto urbano de 

intervenção na Margem Direita da Foz do Rio Jamor: de grande dimensão e ambição, é na zona da Cruz 

Quebrada que a há muito exigida reabilitação terá lugar, revitalizando uma vasta área que inclui as 

obsoletas e degradadas instalações das fábricas Lusalite e Gist-Brocades (Figura 21). 

Aprovado pela autarquia em maio de 2014, prevê a construção de um programa multifuncional 

de serviços, turismo, equipamentos, hotelaria e habitação, bem como de uma marina e de uma piscina 

oceânica, um viaduto para ligar a CRIL à CREL, uma linha de elétrico e uma alameda verde que servirá para 

articular o complexo do Jamor com a frente ribeirinha. 

                                                           
29 Pedrouços, Empreendimento Marina Lisboa, Administração do Porto de Lisboa, 2007 

Figura 20 Projeto de candidatura à WSL: “Marina Lisboa” 2007. Mapa de Usos. Em: “Marina Lisboa” 
Administração do Porto de Lisboa 

Figura 21  Projeto “Porto Cruz” para a Margem direita da foz do Jamor. Em:  http://lx-
projectos.blogspot.pt/2016/11/plano-de-pormenor-da-foz-do-jamor-porto.html 
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1.2.2. Consciencialização da necessidade de regeneração da área 
 

Todos estes projetos e correspondentes propostas de requalificação desta área de intervenção 

começaram a ter eco, ao nível da Câmara Municipal de Oeiras, a partir do final do século passado. Desde 

então, têm sido crescentemente divulgadas iniciativas no sentido de melhorar o aproveitamento lúdico-

turístico desta frente ribeirinha, por forma a combater a sua degradação e subvalorização 

Relativamente ao P.D.M. de Oeiras de 1994, verifica-se ser ainda inexistente um plano 

estratégico específico para esta área, havendo simplesmente lugar à caracterização de um espaço com 

potencial para a “forte integração de funções de negócios, turísticas e desportivas”30 abrangido na classe 

de espaço “Área de Intervenção de Programa Estratégico”31, devendo os programas de intervenção na 

zona “respeitar e valorizar as características ambientais do território, prever baixos índices de ocupação 

e volumetria e adequarem usos dominantes de recreio e lazer, cultura, turismo e desporto, não sendo 

permitidos usos dominantes de indústria e habitação”32. 

Para o proposto Plano Estratégico do Porto de Lisboa (2006)33, não obstante não ter sido 

aprovado, previa-se, para esta área, a introdução de uma oferta “multifuncional de funções habitacionais, 

hotelaria, lazer no domínio da náutica e a criação de novos sectores produtivos de tecnologia relacionados 

com um cluster de atividades associadas ao mar”, nomeadamente instalações para os pescadores, novas 

instalações para o Sport Algés e Dafundo, um porto de recreio e amplos espaços verdes. 

É apenas no Plano Estratégico de Turismo para o concelho de Oeiras (2009)34 que se encontram 

algumas diretrizes de planeamento, sendo um dos seus desígnios prioritários a capacitação desta área de 

Parques de Recreio, Hotelaria, Estruturas Desportivas e Portos de Recreio. Para tal, o plano desenvolve-

se em vários eixos, um dos quais trata dos vários tipos de Turismo: de negócios, Desportivo, Náutico e 

Cultural. Relativamente ao turismo de negócios e náutico, o plano invoca a importância da “criação de 

novos terrenos para a construção de hotéis vocacionados para o segmento corporate”, assim como a 

“criação de infra-estruturas de apoio e com a organização de eventos de cariz internacional”, a “criação 

de marinas que permitam acolher embarcações de maior calado” para atrair escolas de atividades 

náuticas e a organização de eventos náuticos. A longo prazo, o plano prevê a dinamização de novas 

marinas dotadas de serviços de apoio de “elevada qualidade, tais como hotelaria, restauração e espaços 

de entretenimento”. 

 

                                                           
30 P.D.M. de Oeiras publicado em Diário da República a 22 de Março de 1994 nº68 I-B série. 
31 Idem. 
32 Relatório do P.D.M de Oeiras págs. 34, 35 e 48. 
33 Plano estratégico do Porto de Lisboa, Administração Porto de Lisboa, 2006 
34 http://www.cmoeiras.pt/noticias%5CPaginas/PlanoEstrategicodoturismoparaoConcelhodeOeiras.aspx. 
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2. Estrutura geomorfológica 
 

 Integrada nos concelhos de Lisboa e de Oeiras, a área de intervenção, compreendida entre a 

Torre de Belém e a foz do Jamor, apresenta características territoriais muito específicas (Figura 22). Por 

essa razão, tornou-se necessário não só consultar os Planos Diretores Municipais de cada concelho, como 

também, e especialmente, as cartografias presentes nos sites de cada Câmara Municipal, por forma a 

entender com maior precisão a fisionomia deste território de cinco quilómetros de extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Relevo 
 

 Conforme se pode ver na carta topográfica, o relevo da área de intervenção caracteriza-se por 

vales e colinas que oscilam entre abaixo dos dez e acima dos setenta metros de altitude. A região 

apresenta valores de altitude baixos especialmente ao longo de toda a plana linha de costa, mas também 

na base dos vales das ribeiras do Jamor e de Algés. Por outro lado, no interior, verifica-se a existência de 

uma topografia mais irregular e sobretudo mais acentuada, sendo os valores mais elevados registados nas 

três colinas que marcam esta zona: o Alto do Duque, o Alto da Cruz Quebrada e do Dafundo e o Alto de 

Santa Catarina, como se pode ver na Figura 23. 

 

2.2. Declives 
 

 Relativamente aos declives, verifica-se a existência de vales que se caracterizam por um traçado 

sinuoso, sendo os locais onde se registam as principais áreas de rutura de declives as margens da ribeira 

do Jamor e da antiga ribeira de Algés e, apenas pontualmente, junto à linha de costa. Da mesma forma, é 

possível observar-se ao longo da Rua Direita do Dafundo – que antigamente constituía a última frente 

urbana – uma das zonas de maior declive (Figura 24). 

Figura 22 Área de Intervenção em estudo. Imagem gerada pelo Google Earth e 
trabalhada pelo autor 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Estrutura Verde 
 

 Os espaços verdes mais densamente arborizados encontram-se maioritariamente nas zonas de 

cota mais alta, nomeadamente no Parque Urbano do Jamor, a oeste, e em todo o prolongamento do 

Parque Florestal de Monsanto que desemboca no Alto do Duque, a este. A zona onde se verifica a maior 

presença de espaços verdes é sobretudo a da Cruz Quebrada e Dafundo, dado que, como acima referido, 

era essencialmente composta por quintas agrícolas. Por outro lado, a zona ribeirinha contrasta 

fortemente com o resto do espaço, apresentando escassos espaços verdes e praticamente nenhum 

espaço significativamente arborizado, sendo apenas duas as exceções a esta situação: os jardins da Torre 

de Belém, em Lisboa, e da Quinta do Cedro, no Dafundo (Figura 25). 

<10m 10-20m 20-30m 30-40m 40-50m 50-60m 
60-70m >70m 

< 5% 5-12% 12-18% >18% 

Figura 23 Carta Topográfica 

 

Figura 24 Carta de Declives 

 

Figura 249 Carta de Declives 

 

Figura 250 Carta de Declives 

 

Figura 251 Carta de Declives 

 

Figura 252 Carta de Declives 

 

Figura 253 Carta de Declives 

 

Figura 254 Carta de Declives 

 

Figura 255 Carta de Declives 
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2.4. Condicionantes naturais e estrutura ecológica 
 

 A frente ribeirinha, na medida em que é constituída por um aterro (formado pelos terraplenos, 

linha do caminho-de-ferro e marginal), e os vales das ribeiras de Algés e do Jamor, são as zonas mais 

suscetíveis à ação dos fenómenos naturais. Sendo maioritariamente zonas planas ou côncavas, são 

especialmente propícias à acumulação de águas pluviais, sobretudo quando associadas a uma forte 

agitação marítima. Na medida em que as aluviões da foz das ribeiras e o aterro são compostos por 

materiais porosos35, estas zonas são bastante permeáveis e, portanto, de fraca resistência no solo. Assim, 

são também áreas bastante mais suscetíveis à ação sísmica do que as que se localizam em cotas mais 

elevadas, de maior resistência. 

 

2.5. Morfologia Urbana 
 

 A morfologia urbana da área de estudo é o reflexo do crescimento gradual de uma cidade com 

as suas próprias cateterísticas morfológicas. Com efeito, ao analisar os traçados urbanos, verifica-se uma 

imediata relação entre morfologia urbana e morfologia natural: observando o estudo da morfologia 

urbana representado pela figura 26, ao serem identificados os diferentes tipos de traçados existentes na 

área em análise, observa-se uma relação muito próxima entre estes e a topografia estudada 

anteriormente na figura 23. Assim, os seis tipos de traçados detetados nesta área caracterizam-se, em 

geral e essencialmente, pela sua relação com a topografia do lugar. Por essa razão, apresentam entre si 

diferentes desenhos, marcados pela regularidade ou irregularidade do traço urbano. 

                                                           
35 http://geoportal.cm-oeiras.pt/ver/mapas (carta geológica) 
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O traçado do tipo 1 – presente nas zonas de cota superior, principalmente nas zonas do Alto de 

Santa Catarina a norte da Cruz Quebrada e do Dafundo, na zona do Alto de Algés e Alto do Restelo, onde 

se observa que a malha se adapta às curvas de nível do lugar – apresenta um traçado marcadamente 

irregular, essencialmente nas zonas com maior declive. Não obstante, nas zonas do Alto da Boa Viagem 

em Caxias, do parque urbano do Jamor, e do Alto do Duque, no extremo sudoeste do Parque Florestal de 

Monsanto, não se identificam traçados específicos, uma vez que se tratam de zonas densamente 

arborizadas e sem edificações (como se poderá ver no capítulo seguinte).  

O traçado do tipo 2 corresponde às zonas de vales, onde podemos destacar os vales da ribeira 

do Jamor e da antiga ribeira de Algés. Da mesma maneira, este tipo de traçado, acompanhando a 

topografia do local, caracteriza-se também por um traçado irregular. 

O traçado do tipo 3, presente em toda a frente urbana que acompanha a Av. Marginal, da Cruz 

Quebrada, Dafundo, Algés e Pedrouços, é igualmente irregular. Este tipo de traçado distingue-se dos 

traçados do tipo 1 e 2 por estar presente na zona de cota inferior, mais precisamente na zona 

correspondente à frente plana a norte da linha do comboio, a partir da qual os declives se começam a 

acentuar. 

Contrariamente a estes três tipos citados anteriormente, cuja caraterística comum é a sua 

irregularidade, marcada por ruas estreitas e formas tortuosas, os traçados do tipo 4, 5 e 6 apresentam 

uma certa regularidade no desenho.  

De facto, o tipo 4, presente em Algés e que se estende para norte, até Miraflores, caracteriza-se 

por um traçado ortogonal, delimitando os vários quarteirões. Já os traçados dos tipos 5 e 6 apresentam 

uma malha do tipo radio concêntrica. O primeiro, existente no Bairro do Restelo, é marcado por radiais 

que se desenvolvem a partir da Av. do Restelo e por artérias concêntricas que cruzam estas radiais e se 

propagam até à cota mais baixa. O segundo, que interrompe os traçados citados anteriormente, 

apresenta um traçado concêntrico cujo centro é marcado pelo desembocar da Av. Dom Vasco da Gama 

em Algés. 
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Figura 26 Morfologia urbana 
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2.6. Estrutura edificada e usos dos espaços 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Estrutura edificada 

A frente urbana desde a Cruz Quebrada até Belém tem uma ocupação predominantemente 

residencial: além das inúmeras edificações anteriores à construção da Av. Marginal – entre os quais os 

Chalets do Dafundo –, a implantação daquela avenida influenciou a construção de novos edifícios de 

habitação.  

 Contrastante com esta alta densidade de edifícios habitacionais, nesta área de intervenção são 

observáveis poucos equipamentos culturais, destacando-se de entre estes a Biblioteca Municipal (Palácio 

de Ribamar) e o Centro de Arte Manuel de Brito (Palácio Anjos) em Algés, o Aquário Vasco da Gama no 

Dafundo e o Centro Cultural de Belém, a Galeria da Av. Da Índia e o Museu da Marinha em Belém.  

A zona da Cruz Quebrada, não contando com equipamentos culturais, tem vestígios de antigas 

quintas, tais como as Quintas da Graça, do Balteiro, de São Mateus e do Cedro, e palácios do séc. XVIII 

como os Palácios de Ribamar e dos Anjos, considerados como património histórico. Para além destes, 

também são considerados como património a Ponte sobre o rio Jamor, o Palácio e Quinta dos Duques de 

Cadaval em Pedrouços (atualmente o Instituto dos Estudos Superiores Militares) e o Museu dos 

Combatentes. 

 Existem dois hotéis próximos da área de intervenção, um em cada concelho: o Hotel Altis, de 

cinco estrelas, situado na frente ribeirinha de Lisboa, e o Solplay Hotel de Apartamentos, de quatro 

estrelas, para lá do alto da Cruz Quebrada, em Linda-a-Velha. 

Habitação Hotéis  
Equipamentos Culturais  Arquitetura Religiosa  Outros Equipamentos 

Património militar Património 
Histórico 

Figura 27 Estrutura edificada 

 

Figura 286 Estrutura edificada 

 

Figura 287 Estrutura edificada 
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Figura 292 Estrutura edificada 
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 No que concerne os equipamentos religiosos e militares edificados, podemos identificar algumas 

capelas e santuários no Bairro do Restelo assim como a Escola do Bom Sucesso em Pedrouços, e alguns 

equipamentos de património militar tais como a Torre de Belém e o Forte oitocentista do Alto do Duque.36 

 Por fim, na categoria de Outros Equipamentos integram-se equipamentos desportivos, tais como 

os edifícios relativos ao Sport Lisboa e Dafundo e os que constituem o complexo do Jamor; equipamentos 

educacionais como escolas básicas no bairro do Restelo e o Instituto Espanhol no Dafundo; equipamentos 

ligados à restauração, tais como o Mercado de Algés, o café “À Margem” e o restaurante Vela Latina; 

equipamentos administrativos, de que são exemplo os ligados à antiga Doca Pesca, o Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera e a torre VTS; e por último, equipamentos industriais, relativos às antigas fábricas 

da Lusalite e Gist-Brocades, situadas na margem direita da foz do Jamor. 

 

2.6.1. Ineficiências nos usos permanentes dos espaços 

 

Relativamente aos usos que os espaços e edifícios identificados proporcionam, verificam-se 

algumas ineficiências. Em primeiro lugar, relativamente ao lastro imobiliário existente ao longo da Av. 

Marginal. Atualmente, pode dizer-se que esta frente urbana tem as suas “costas voltadas ao rio”, na 

medida em que os acessos pedonais às habitações são feitos pelas traseiras, através de rua paralela 

interior à Av. Marginal, mas sobretudo pela existência de um passeio de largura completamente 

desproporcionada quer em relação à altura dos prédios, quer face à largura das vias rodoviárias que 

constituem aquela avenida, tornando este passeio praticamente inutilizável. (Figura 28) 

Além disso, constata-se a pouca permeabilidade entre esta avenida e as áreas urbanas 

adjacentes, havendo uma descontinuidade e desqualificação de percursos pedonais ao longo de toda a 

frente ribeirinha. Não existem ligações da malha urbana consolidada ao rio, em consequência da barreira 

rodoferroviária, estando a área coberta de espaços desqualificados. Há uma desarticulação entre os 

equipamentos na malha urbana consolidada e os existentes na frente ribeirinha, que denuncia claras 

dificuldades na mobilidade na margem. 

                                                           
36 O Farol do Alto do Duque, situado numa elevação, com domínio sobre a baixa de Algés e a barra do rio Tejo, 
construído entre 1875 e 1890, fazia parte do sistema defensivo de Monsanto, integrando-se na linha de defesa 
imediata de Lisboa. 

Figura 28 Ineficiências nos usos dos espaços atuais 
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Ou seja, existe uma vasta área, essencialmente portuária, em subutilização generalizada (Figura 

29). Não obstante não haver meios contínuos, várias pessoas utilizam esta frente ribeirinha para correr e 

passear (Figura 30), sendo ainda de relevar que, ao contrário dos espaços que recebem os eventos da 

Volvo Ocean Race e do NOS Alive, o Jardim da Torre de Belém constitui ainda um espaço cujo usufruto é 

permanente, ao longo de todo o ano, sendo procurado por muitos, nomeadamente turistas. 

 

2.6.2. Usos Temporários dos Espaços 
 

 Para além do normal, aproveitamento dos espaços supra mencionados, esta área de intervenção 

recebe, ao longo do ano, eventos temporários capazes de dinamizar a zona e torná-la num polo atrativo, 

concentrando multidões. São os casos de eventos como a Volvo Ocean Race, o NOS Alive, o Out Jazz ou o 

Estoril Open. 

 A Volvo Ocean Race é uma regata de vela mundial, realiza-se de três em três anos e tem a cidade 

de Lisboa como escala. Este evento, que acolhe cerca de 260 mil pessoas, tem-se realizado na Doca de 

Pedrouços e requer uma série de instalações capazes de acolher veleiros de grande envergadura. Em 

2016, Lisboa passou a ser a base permanente do evento e, desde outubro deste ano, conta com o estaleiro 

(Boatyard) oficial da regata, onde os veleiros são preparados (Figura 31). 

 O NOS Alive realiza-se no terrapleno de Algés, atualmente um vazio urbano, durante três dias 

por ano, no verão. Trata-se de um festival de música internacionalmente reconhecido que reúne cerca de 

cento e cinquenta mil pessoas por ano37, entre portugueses e estrangeiros, sendo que muitos destes se 

deslocam de propósito para a ocasião (Figura 32). 

 O Out Jazz é um evento de música ao ar livre que se realiza em alguns dos principais jardins da 

cidade, nomeadamente no Jardim da Torre de Belém, atraindo um número significativo de pessoas à 

frente ribeirinha a cada fim-de-semana estival (Figura 33). 

 Por fim, o Estoril Open é um campeonato internacional de ténis que se realiza no complexo 

desportivo do Jamor. Apesar de em 2017 o evento não se ter realizado neste espaço, outros eventos 

                                                           
37 Informação disponível para consulta em https://www.backstage.pt/reportagem/nos-alive-2016. 

Figura 29 Retrato da antiga área 
portuária 

 

 

Figura 312 Retrato da antiga área 
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Figura 313 Plano de pormenor para a 
zona da Matinha. Em: 
http://www.risco.org/pt/02_03_matinha.
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portuária 
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Figura 316 Plano de pormenor para a 
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http://www.risco.org/pt/02_03_matinha.
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Figura 318 Centro Náutico na Cruz 
Quebrada. Fotomontagem e planta do 
conjunto. Em: Como na nota 25.Figura 
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Matinha. Em: 
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jsp#Figura 320 Retrato da antiga área 
portuária 
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Figura 30 Frente ribeirinha atual 
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desportivos continuam ali a realizar-se periodicamente. É exemplo disso a final da Taça de Portugal de 

Futebol, que ocorre todos os anos, no fim de maio, no Estádio Nacional do Jamor. 

  

 

 

 

 

 

 

2.7. Acessibilidades e transportes 
 

Os sistemas de acessibilidade rodoferroviária desempenham um papel determinante na 

composição estrutural desta área de intervenção e na mobilidade que daquela depende: pela presença 

da linha do comboio, mas, sobretudo, por força da existência de uma grande densidade e variedade de 

eixos rodoviários essenciais à mobilidade da população. 

O denominado nó de Algés corresponde não só a um importante ponto de correspondência para 

o transporte coletivo, nele se localizando o interface rodoferroviário, como é o principal nó distribuidor 

de toda a zona periférica oeste, o que se deve também à sua utilização como alternativa para o 

atravessamento da cidade (Figuras 34 e 35): a partir de Algés tem-se acesso direto a Sacavém e à Ponte 

Vasco da Gama, através da CRIL, havendo ainda ligações ao centro de Lisboa, por vias de nível 3, bem 

como à A5 ou a Miraflores. É devido a esta diversidade de vias e aos seus diferentes níveis, aliada à 

presença da limitação física imposta pela linha do comboio, que este local se vê, não raras vezes, 

congestionado a nível de tráfego, com impacto significativo na mobilidade das pessoas. No troço entre o 

Jamor e o Dafundo, a Av. Marginal é, atualmente, uma via de nível 2, posicionando-se em corredor entre 

a frente urbana do Dafundo-Cruz Quebrada e a linha férrea, inibindo a fruição daquele espaço urbano 

devido à intensa e constante circulação de veículos. Além disso, o acesso rodoviário à área de intervenção 

pela Cruz Quebrada não existe e a Av. Brasília, que nesta zona constitui uma via de nível 3, termina 

abruptamente no terrapleno poente de Algés (Figura 34). 

Nem os atuais viadutos metálicos, na zona de Belém, são aptos a solucionar totalmente os 

problemas relativos à ligação da Av. Brasília à Av. da Índia, na medida em que, apesar de permitirem 

ultrapassar o obstáculo da linha do comboio, são o único exemplo de ligação vertical numa frente 

ribeirinha impressivamente limitada por esta via de comunicação e que não apresenta ligações 

contínuas/frequentes – quem está em Algés e quer ir em direcção ao rio na zona entre Pedrouços e a Cruz 

Quebrada é forçado a deslocar-se vários quilómetros paralelamente ao rio em vez de se deslocar 

Figura 31 Volvo Ocean Race na Doca de 
Pedrouços. Em: 
http://www.nauticapress.com/volvo-
ocean-race-em-lisboa-2/ 
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Figura 339 Out Jazz no Jardim da Torre de 
Belém Em:  www.mysound-mag.comFigura 
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Figura 341 Volvo Ocean Race na Doca de 
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Figura 342 Out Jazz no Jardim da Torre de 
Belém Em:  www.mysound-mag.com 
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Figura 346 Volvo Ocean Race na Doca de 
Pedrouços. Em: 
http://www.nauticapress.com/volvo-
ocean-race-em-lisboa-2/ 
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Figura 349 Volvo Ocean Race na Doca de 
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Figura 351 Volvo Ocean Race na Doca de 
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perpendicularmente, bem como a utilizar uma via de Nível 1 (CRIL) para satisfazer uma deslocação de 

carácter local; a Av. Brasília, tendo ligação direta com a CRIL, não a tem com Algés, localizada 

imediatamente do outro lado da linha do comboio (Figura 34). 

No que diz respeito aos transportes públicos existentes, verifica-se que esta zona comporta uma 

confluência significativa de meios de transporte diferentes, acolhendo estações terminais de elétrico e 

autocarros e as estações ferroviárias de Algés e da Cruz Quebrada (Figura 35). Através da Figura, constata-

se que os meios rodoviários privilegiam a utilização de vias de nível 3, como são a Rua de Pedrouços, a Av. 

D. Vasco da Gama, a Av. Bombeiros Voluntários de Algés e a Rua Direita do Dafundo. São ainda 

observáveis duas realidades distintas: na zona de Algés, os transportes públicos, sobretudo os autocarros, 

conseguem distribuir-se paralela e perpendicularmente à Av. Marginal, vencendo as diferentes cotas que 

constituem a colina em que se insere o Restelo (Figura 35); na zona entre o Dafundo e o Jamor, os 

transportes circulam apenas de forma paralela à Av. Marginal, na rua Direita do Dafundo – deste modo, 

poder-se-á concluir que a rede de autocarros ente o Dafundo e o Jamor persiste ainda mal resolvida, não 

permitindo o vencimento das diferentes cotas nem o acesso direto ao Complexo Desportivo do Jamor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, quanto às ligações à malha urbana desta frente ribeirinha, existem, em toda a extensão, 

duas passagens pedonais em túnel, em cada uma das estações ferroviárias – mais uma vez se constata, 

uma enorme escassez de ligações em toda esta área, resultando assim numa maior separação Cidade-Rio. 

 

Figura 34 Rede viária 

 

Figura 370 Rede viária 

 

Figura 371 Rede viária 

 

Figura 372 Rede viária 

 

Figura 373 Rede viária 

 

Figura 374 Rede viária 

 

Figura 375 Rede viária 

 

Figura 376 Rede viária 
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Figura 35 Rede de Transportes públicos 

 

Figura 388 Rede de Transportes públicos 

 

Figura 389 EstratégiaFigura 390 Rede de Transportes públicos 

 

Figura 391 Rede de Transportes públicos 

 

Figura 392 Estratégia 

 

Figura 393 Estratégia 

 

Figura 394 Túnel rodoviário em AlgésFigura 395 EstratégiaFigura 396 Rede de Transportes 
públicos 

 

Figura 397 Rede de Transportes públicos 
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III. A PROPOSTA 
 

Neste capítulo é descrita a proposta urbana e arquitetónica para a área compreendida entre a Torre 

de Belém e a Foz do Jamor. É elaborada uma descrição do plano urbano e os espaços que o integram, 

detalhando por fim a proposta arquitetónica para a frente ribeirinha da Cruz Quebrada e do Dafundo. Ao 

longo deste capitulo, pretende-se justificar as opções tomadas e encontrar soluções capazes de assegurar 

o cumprimento dos objetivos identificados anteriormente. 

Numa primeira parte, começa-se por descrever a proposta urbana, identificando a estratégia inicial 

assim como todo o processo reflexivo que conduziu depois ao desenho urbano final para a área de 

intervenção. Numa segunda fase, é descrito o sistema de mobilidade proposto que engloba uma descrição 

do sistema viário assim como da mobilidade pedonal propostos. 

Por fim, é apresentada a proposta arquitetónica para a frente ribeirinha entre a Cruz Quebrada e o 

Dafundo, com base em três elementos do conjunto arquitetónico que a caracterizam: o Hotel, a Praça e 

o Centro de Mar. 

 

1. Proposta Urbana 
 

O desafio apresentado consistia na elaboração de um projeto urbanístico que conseguisse criar novas 

continuidades entre a Cidade e o Rio na zona entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor.  

Na medida em que foi desde muito cedo identificada a desqualificação da frente ribeirinha entre 

Algés e a Cruz Quebrada, o projeto passou a estar orientado para, através da dinamização daquela zona, 

fazer de Lisboa: a Cidade do mar.  

 

1.1.  A Estratégia 
 

O modelo estratégico desenvolvido para a 

transformação do local teve essencialmente em conta as 

características da área de intervenção analisadas no capítulo 

II.2. Através dela, verificou-se que não existe atualmente 

nenhuma ligação entre os Parques urbanos do Jamor e de 

Monsanto e que a frente ribeirinha entre a Cruz Quebrada e 

Algés carece de espaços públicos, sendo especialmente 

evidente a falta de espaços arborizados. A confirmá-lo, a 

análise do PDM de Oeiras para a zona em questão reforça 

esta mesma carência de espaços públicos que dinamizem a 

Figura 36 Estratégia 
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área. Assim, após a avaliação deste PDM e tendo sempre presentes os projetos desenvolvidos (e em 

desenvolvimento) relativos a esta área da orla costeira, definiu-se a estratégia essencial do projeto 

urbano, que consistia em “ligar” os dois grandes parques urbanos, Monsanto e Jamor, criando, na frente 

ribeirinha, em aterro, novos espaços públicos e privados pensados em três cotas diferentes: uma cota 

superior à cota do passeio marginal, uma cota intermédia de âmbito privado habitacional e uma cota 

inferior pública, contínua (passeio marítimo). 

A conexão destes dois parques tem assim como objetivo principal dar continuidade, sob a forma de 

“corredor verde”, aos espaços verdes existentes naquelas duas extremidades, criando ao mesmo tempo 

um novo parque urbano, ribeirinho – sobretudo o Parque Urbano do Jamor, com potencialidades 

extraordinárias, estabelece uma proximidade inaproveitada com a frente de água, tornando-se clara a 

necessidade de o trazer até ao rio, o que poderia ser obtido através do prolongamento do espaço verde 

até à frente ribeirinha ou até mesmo com a implantação de novos acessos, permitindo um percurso 

contínuo a quem passeia pelo Jamor e decide prosseguir o seu caminho pela frente ribeirinha. (Figura 36) 

 

1.2.  O sistema de mobilidade proposto 
 

Tendo em conta a análise do capítulo II.2., tornou-se imprescindível repensar o sistema viário em dois 

pontos principais: o nó de Algés e o acesso à frente ribeirinha pela Cruz Quebrada. Um primeiro obstáculo 

que cumpria ultrapassar era relativo às descontinuidades impostas pela infraestrutura rodoferroviária. 

Nesse sentido, procurou-se descongestionar o tráfego rodoviário da Avenida Marginal desviando as suas 

quatro vias para sul da linha do comboio, conectando-as diretamente com a CRIL em Algés. Desta forma, 

tornar-se-ia possível o alargamento do passeio em frente aos edifícios da Cruz Quebrada até Algés, bem 

como a criação de um acesso local, de duas vias em cada sentido, que o acompanharia (Figura 37). 

Além desta medida, idealizou-se um túnel que permitiria o acesso automóvel direto entre Algés e a 

frente ribeirinha, direcionando a maior concentração de tráfego automóvel no seguimento da CRIL e 

resolvendo o problema anteriormente exposto no capítulo II.2.7 (Figura 38). O túnel implantou-se no 

encontro das três ruas mais movimentadas de Algés, por ser onde o transito automóvel é 

consideravelmente mais denso. Ao criar-se este túnel por baixo da linha do comboio, verifica-se a 

inutilidade do troço do viaduto que descarrega os carros que vêm da CRIL em Algés, deixando de fazer 

qualquer sentido a sua existência, tendo-se procedido, portanto e em conformidade, à sua eliminação. 

 

 

 

 

 

Figura 37 Ligação da Marginal à Av. Brasília 

 

Figura 426 Ligação da Marginal à Av. Brasília 

 

Figura 427 Ligação da Marginal à Av. Brasília 

 

Figura 428 Ligação da Marginal à Av. Brasília 

 

Figura 429 Ligação da Marginal à Av. Brasília 

Figura 38 Túnel rodoviário em Algés 

 

Figura 414 Túnel rodoviário em Algés 

 

Figura 415 Ligação da Marginal à Av. 
BrasíliaFigura 416 Túnel rodoviário em 
Algés 

 

Figura 417 Túnel rodoviário em Algés 
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Após a reflexão e emprego destas soluções, foi possível chegar ao desenho de uma proposta urbana 

e arquitetónica que traduzisse a intenção da estratégia inicial. 

 

1.3.  O Plano Urbano 
 

Com atenção à história da evolução da frente ribeirinha de Lisboa estudada no capítulo II.1., o plano 

urbano manteve a sobriedade de traçado já existente em toda a frente ribeirinha lisboeta, tendo como 

principal objetivo o reencontro com a atividade marítima, que faria de Lisboa “a cidade do Mar”.  

A ligação com o rio dos grandes parques urbanos do Jamor e Monsanto faz-se através da reabilitação 

do percurso pedonal do Jamor e da continuação deste espaço verde até ao rio, criando-se 

concomitantemente uma praça elevada em Algés, que permita desimpedir o chamado nó de Algés. 

A ligação à frente de água da frente urbana Cruz Quebrada-Algés faz-se através da criação de um 

aterro contínuo, cujo traçado reflete a intenção de prolongamento da cidade para a frente ribeirinha, 

dando continuidade à malha urbana existente. 

Assim, o desenho urbano é composto por novas marinas com capacidade para transformar esta zona 

numa orla marítima de alto nível, requalificando a Doca de Pedrouços; por infraestruturas capazes de 

tornar aquela zona numa porta atlântica para a náutica de recreio e de competição; por edifícios de apoio 

às novas valências urbanas, de serviços e equipamentos de comércio e restauração (incluindo um 

mercado de peixe ribeirinho); por um lastro imobiliário, integrado por edifícios de habitação e hotelaria.  

Neste aterro, previu-se ainda a criação de um Parque Urbano capaz de dar continuidade ao evento 

NOS Alive mas que também permita viabilizar outros usos no âmbito da cultura, das artes, do desporto, 

do espetáculo e do lazer, bem como a implantação de uma praça elevada que permita a comunicação 

direta das pessoas com o rio. 

 

Os espaços e edifícios e os seus usos 

Desenvolvendo o exposto no ponto anterior, ao longo do aterro proposto, foram implantados novos 

espaços públicos e privados pensados em três cotas diferentes: uma cota superior ligeiramente elevada, 

uma cota intermédia de âmbito privado habitacional e uma cota inferior pública, três metros acima do 

nível médio do mar. Esta última, constituída pelo passeio marítimo, tem como objetivo principal unir 

todos os pontos de interesse da frente ribeirinha, proporcionando um passeio agradável ao visitante, e à 

pessoa que usa estes espaços, diariamente. 

Nele, além das marinas destinadas ao desenvolvimento de desportos náuticos, de recreio e lazer e 

da requalificação da estação da Cruz Quebrada, nesta zona propõe-se a construção de um Hotel destinado 
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a suprir as carências do complexo desportivo do Jamor e a dar apoio à marina, bem como um aparthotel 

na zona do Dafundo, que se situaria num local estratégico, entre Belém e a Cruz Quebrada. 

Para além do boulevard ao estilo haussmaniano criado ao longo dos acessos locais, ligando os grandes 

parques urbanos, o desenho prevê ainda a implantação de um parque urbano no terrapleno de Algés. 

Este permite a criação uma área aberta de percurso livre para quem o visita, possibilitando assim a sua 

utilização para outras valências tais como espetáculos ou concertos, nomeadamente o NOS Alive. O 

conjunto forma um parque verde de tamanho considerável, que eliminaria as carências a este nível supra 

identificadas, nele sendo ainda implantado um auditório com o intuito de criar um polo lúdico na cidade, 

ou seja, um espaço onde a vida e a animação fossem uma constante ao longo do ano, além de poder ser 

utilizado temporariamente, sendo um auditório multiusos, para a realização do NOS Alive. 

Tendo ainda em conta os PDM de Oeiras e de Lisboa, que impõem regras distintas no que diz respeito 

à implantação de espaços residenciais na frente ribeirinha, propõe-se um conjunto habitacional 

acompanhado de portos de recreio na Cruz Quebrada e no Dafundo, dando assim continuidade aos seus 

bairros residenciais até à frente ribeirinha. Os edifícios, com um número máximo de três pisos, 

desenvolvem-se ao longo das cotas concetuais integradas no projeto: a cota superior acolhe os jardins 

associados a estas residências, de caráter mais público; a cota intermédia acolhe uma vivência mais 

residencial, ou seja, mais privativa, dando espaço aos jardins dos próprios habitantes e aos espaços 

comuns associados aos conjuntos residenciais (salas de convívio, ginásios, piscinas). Estes edifícios não 

estabelecem qualquer relação física com o passeio marítimo público, garantindo assim a sua privacidade 

e a sua ligação visual, desprovida de obstáculos, com o rio.  

Adicionalmente, como forma de ligar locais estratégicos no interior do tecido urbano aos pontos de 

interesse da frente ribeirinha, acentuando a sua força e permeabilidade, propõem-se diversas passagens 

superiores. 

A dinamização da zona complementar-se-ia com zonas comerciais, situadas essencialmente nas 

marinas e afetas especialmente à restauração, bem como através de um parque de escritórios 

desenvolvido em torno do desenho do viaduto da CRIL, que por sua vez daria continuidade à malha urbana 

do Restelo. 
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AUDITÓRIO 

SEDE VOLVO OCEAN RACE 

MERCADO DE PEIXE 

PARQUE URBANO 

BIBLIOTECA/ESPAÇO DE LEITURA 

APARTHOTEL 

HABITAÇÃO 

RESTAURAÇÃO 

HABITAÇÃO 

HOTEL DA CRUZ QUEBRADA 

 

CONTINUAÇÃO PARQUE URBANO DO 
JAMOR 

MUSEU 

MARINA PORTO CRUZ (GRUPO SIL). 

ZONA EMPRESARIAL 

CENTRO NÁUTICO 

ESTAÇÃO INTERMODAL 

Figura 39 Plano Urbano 
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CONJUNTO HABITACIONAL HOTEL 

Figura 40 Maquete do Plano Urbano 

 

Figura 451 Maquete do Plano Urbano 

 

Figura 452 Maquete do Plano Urbano 

 

Figura 453 Maquete do Plano Urbano 

 

Figura 454 Maquete do Plano Urbano 

 

Figura 455 Maquete do Plano Urbano 

 

Figura 456 Maquete do Plano Urbano 

 

Figura 457 Maquete do Plano Urbano 

Figura 41 Conjunto da Proposta Arquitetónica 

 

Figura 458 Conjunto da Proposta Arquitetónica 

 

Figura 459 Conceito do conjunto arquitetónico públicoFigura 460 Conjunto da Proposta Arquitetónica 

 

Figura 461 Conjunto da Proposta Arquitetónica 

 

Figura 462 Conceito do conjunto arquitetónico público 

 

Figura 463 Conceito do conjunto arquitetónico público 

 

Figura 464 Conceito do conjunto arquitetónicoFigura 465 Conceito do conjunto arquitetónico públicoFigura 466 
Conjunto da Proposta Arquitetónica 

 

Figura 467 Conjunto da Proposta Arquitetónica 

 

Figura 468 Conceito do conjunto arquitetónico públicoFigura 469 Conjunto da Proposta Arquitetónica 

 

Figura 470 Conjunto da Proposta Arquitetónica 
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2. Proposta Arquitetónica 
 

2.1. O Conceito 
 

Como foi descrito anteriormente, a estratégia adotada para a regeneração da área de intervenção foi 

desenvolvida tendo por base a incorporação de um aterro contínuo na frente ribeirinha identificada. Ao 

longo de toda a sua extensão, as diversas propostas foram pensadas em três diferentes cotas de altura, 

permitindo um diálogo, a vários níveis, entre o próprio aterro, a cidade e o rio. O conjunto escolhido para 

o desenvolvimento da proposta arquitetónica foi o composto pelo Hotel da Cruz Quebrada e pelo 

conjunto habitacional que lhe está associado, na medida em que é o conjunto que melhor exemplifica e 

evidencia, na prática e globalmente, esta proposta comunicacional a implantar (Figura 41). 

Pode afirmar-se então que, continuando a perseguir o objetivo de fazer de “Lisboa: a cidade do Mar”, 

este projeto arquitetónico materializa aquele ideal de comunicação entre a cidade e o rio que começou a 

ser desenhado na cidade construída (Projeto Urbano).  

Neste sentido, o conjunto proposto, composto pelo Hotel da 

Cruz Quebrada, por uma Praça central inclinada e por um Centro 

de Mar, desenvolve-se num sistema de plataformas inclinadas 

pedonais que estabelecem um jogo de vistas para o Tejo, para a 

cidade e para dentro de si mesmo.  

A primeira plataforma, constituída pelo embasamento do 

hotel, parte da cota original da avenida marginal e vai subindo 

gradualmente na direccção do rio tejo. Por oposição a esta, a 

segunda, que correponde à cobertura do Centro de Mar, parte da 

mesma cota mas desloca-se vertical e horizontalmente para o lado 

oposto, em direção à cidade. Por fim, a última plataforma, 

localizada entre as duas anteriores e que dá corpo à praça central, 

vai descendo também a partir da mesma cota em que as outras 

começam, desta feita até ao nível do rio e na sua direção (Figura 

42). 

Estas plataformas formam um conjunto cuja leitura se pretende unitária, acolhendo todas espaços 

de caráter público: os espaços públicos do hotel, o Centro de Mar e a Praça.  

Por outro lado, o único elemento que procura destacar-se deste conjunto é o volume do Hotel que, 

horizontalmente disposto de forma perpendicular ao rio, acolhe um programa totalmente privado. A 

intenção desta colocação saliente e destacada face ao restante conjunto é, precisamente, o 

desprendimento da envolvente, que culmina com o levitar sobre o rio (Figura 43). 

Figura 42 Conceito do conjunto 
arquitetónico público 

Figura 43 Conceito do conjunto 
arquitetónico 
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Figura 44 Maquete do conjunto arquitetónico -  centro de mar, praça, hotel e marina 

 

Figura 503 Maquete do conjunto arquitetónico -  centro de mar, praça, hotel e marina 

 

Figura 504 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximadaFigura 505 Maquete do conjunto arquitetónico -  
centro de mar, praça, hotel e marina 

 

Figura 506 Maquete do conjunto arquitetónico -  centro de mar, praça, hotel e marina 

 

Figura 507 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 508 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 509 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximadaFigura 510 Maquete do conjunto arquitetónico -  
centro de mar, praça, hotel e marina 

 

Figura 511 Maquete do conjunto arquitetónico -  centro de mar, praça, hotel e marina 

 

Figura 512 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximadaFigura 513 Maquete do conjunto arquitetónico -  
centro de mar, praça, hotel e marina 

 

Figura 514 Maquete do conjunto arquitetónico -  centro de mar, praça, hotel e marina 

Figura 45 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 515 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 516 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 517 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 518 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 519 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 520 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 

 

Figura 521 Maquete do conjunto arquitetónico- perspetiva aproximada 
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2.2. O conjunto arquitetónico 
 

O desenho em planta do conjunto procurou a sua harmonia 

proporcional, de modo a que cada elemento individual se 

integrasse coerentemente no todo. A proporção obteve-se através 

de um desenho ortogonal de plataformas perpendiculares e 

paralelas entre si, cujas larguras cumprem uma regra de múltiplos 

de dois e vão variando de forma hierarquizada.  

Os dois elementos que mais se destacam no desenho são: o 

Hotel, que engloba também um volume que se estende para fora 

da quadrícula onde se insere o conjunto, e a Praça, cujo desenho 

foge à regularidade estabelecida pelas linhas retas paralelas e 

perpendiculares entre si. 

Apesar de estes elementos assumirem alguma individualidade em relação ao resto do conjunto, o 

seu desenho de relações proporcionais (cânone) permite que estes se integrem, formando um conjunto 

uno, a ser lido como um todo (Figura 46). 

 

2.2.1. A PRAÇA 

No sentido de aumentar a permeabilidade entre a cidade e o rio, desenha-se uma praça que se vai 

debruçando até ao Tejo e que funciona como elo principal entre os mundos propostos, apesar de manter, 

concomitantemente, a sua identidade: é nela que o Hotel, o Centro de Mar e as pessoas (quer as que 

percorrem o passeio marítimo, quer aquelas que andam à cota da própria cidade) comunicam 

diretamente entre si; é nela que se faz a entrada no Hotel e no Centro de Mar; é ela a porta que se abre 

sobre o rio (Figura 47). 

É esta praça que expressamente revela, através da inclinação do desenho, a intenção de aproximação 

ao rio, desembocando no passeio marítimo. 

Para além de constituir um lugar importante de encontro à cota das entradas do Hotel e do Centro 

de Mar, ela também assume um papel fundamental ao dar forma a dois espaços programaticamente 

diferenciados: 

No trapézio maior, cujo topo tem uma largura de trinta e seis metros e a base trinta metros, como 

evidenciado na figura acima, a praça acolhe um Auditório, até à cota de dois pisos abaixo da cota das 

entradas (de 3,83 m em relação ao nível médio do mar). No seguimento deste espaço, no trapézio menor, 

a praça corporiza um spa pertencente ao Hotel mas que é, também, de usufruto público. Apesar do 

auditório se desenvolver até ao piso mais inferior, o seu acesso faz-se através do piso imediatamente 
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Figura 46 Proporção em planta do 
conjunto arquitetónico 
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abaixo do das entradas, a uma cota inferior de quatro metros, permitindo que o seu usufruto seja 

realizado pelo Hotel e pelo Centro de Mar. Da mesma forma, a entrada no spa faz-se à mesma cota que a 

entrada no auditório, mas desenvolve-se de forma muito mais privativa, separando-se completamente 

do mundo do auditório (Figura 48). 

 Assim, a praça deixa de se exprimir unicamente enquanto plano, passando a formar um volume que 

acolhe um programa específico (Figura 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Planta Piso Térreo (Entradas) 

 

Figura 540 Planta Piso Térreo (Entradas) 

 

Figura 541 Planta cota 0.00 (Entrada 
auditório)Figura 542 Planta Piso Térreo 
(Entradas) 

 

Figura 543 Planta Piso Térreo (Entradas) 

 

Figura 544 Planta cota 0.00 (Entrada 
auditório) 

 

Figura 545 Planta cota 0.00 (Entrada 
auditório) 

 

Figura 546 Corte Longitudinal - 
PraçaFigura 547 Planta cota 0.00 
(Entrada auditório)Figura 548 Planta Piso 
Térreo (Entradas) 

 

Figura 549 Planta Piso Térreo (Entradas) 

 

Figura 550 Planta cota 0.00 (Entrada 
auditório)Figura 551 Planta Piso Térreo 
(Entradas) 

 

Figura 552 Planta Piso Térreo (Entradas) 

Figura 48 Planta cota 0.00 (Entrada auditório) 

Figura 49 Corte Longitudinal - Praça 

 

Figura 566 Corte Longitudinal - Praça 

 

Figura 567 Estrutura que suporta o volume do HotelFigura 568 Corte Longitudinal - Praça 

 

Figura 569 Corte Longitudinal - Praça 

 

Figura 570 Estrutura que suporta o volume do Hotel 

 

Figura 571 Estrutura que suporta o volume do Hotel 

 

Figura 572 Piso dos quartos, estrutura pilar-vigaFigura 573 Estrutura que suporta o volume do HotelFigura 574 Corte Longitudinal - 
Praça 

 

Figura 575 Corte Longitudinal - Praça 
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2.2.2. O HOTEL 

 

Procurando uma maior interligação entre estas 

duas dimensões cidade-rio, no projeto do Hotel 

prevê-se, em primeiro lugar, o estabelecimento de 

uma relação de escala entre este, por um lado, e a 

marina e praça marítima que lhes estão adjacentes, 

a sul, por outro. Isto obtém-se através da abertura 

formal e funcional para o passeio ribeirinho do 

embasamento do Hotel, transformando-o num 

espaço público. 

2.2.2.1. A estrutura 

De modo a permitir que o espaço público seja 

contínuo, decidiu-se elevar o volume do hotel sobre 

oito estruturas em “L” em betão maçico que 

atravessam o conjunto hoteleiro em toda a sua 

altura, dispondo-se de forma simétrica, estabelecida 

numa métrica de seis por oito metros. Assim, o 

percurso do espaço público torna-se cada vez mais 

permeável, o que se reflete no aproveitamento das 

relações visuais (Figura 50). 

Aliada a esta estrutura de suporte, surge uma 

estrutura pilar-viga que materializa o volume que acolhe os pisos dos quartos. A distância entre as vigas 

transversais respeita a mesma métrica anteriormente defenida, seguindo assim o alinhamento das 

paredes que separam os quartos, sendo que, por outro lado, as vigas longitudinais situam-se no eixo 

central e percorrem toda a extensão do hotel. No cruzamento das vigas longitudinais com as transversais 

encontram-se os pilares paralelepipédicos de quarenta centímetros de espessura (Figura 51). 

 Para que esta impressão de flutuação do volume dos quartos seja visualmente eficaz, os blocos 

de suporte maçicos em “L” não são percetiveis para quem observa o conjunto arquitectónico pelo 

exterior: são envolvidos em blocos de vidro, sem qualquer função estrutural, que amenizam o impacto na 

paisagem e destacam dessa forma o volume, com se pode ver no alçado abaixo. 

 

 

 

  

Figura 50 Estrutura que suporta o volume do Hotel 

Figura 51 Piso dos quartos, estrutura pilar-viga 

Figura 52 Alçado lateral - Hotel 
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2.2.2.2. Espaços e percursos 
 

Como foi anteriormente referido, o Hotel organiza-se em dois volumes principais: o do embasamento 

de caráter público e o volume paralelepipédico que acolhe os quartos, de caráter inteiramente privado.  

O embasamento, que dá forma ao piso térreo do Hotel e cuja cobertura é formada pela primeira 

plataforma inclinada referida no capítulo 2.1 (conceito arquitetónico), acompanha a praça central e 

estabelece, através dos espaços que integra, relações com esta. 

O piso térreo organiza-se em três cotas 

diferentes: cota da entrada (COTA A, da praça), cota 

do espaço de restaurantes, ligeiramente elevada a 

meio metro acima do passeio marítimo (COTA B), e 

cota do passeio marítimo, que acolhe o centro de 

reuniões e conferências do hotel, representado a 

branco na Figura 53. 

As cotas determinam a separação formal dos 

espaços do piso térreo, fragmentando-se em três 

espaços principais. O da entrada, de caráter mais 

privado, acolhe o átrio principal, as salas de estar e 

a área administrativa do Hotel. O segundo espaço é o dos restaurantes, tendo um caráter semipúblico (a 

cota não se funde com a cota do passeio marítimo por constituir ainda um espaço do hotel, ficando 

elevada alguns centímetros em relação à última) mas que continua a pretender relacionar-se visualmente 

com o espaço público através da criação de esplanadas. Esta cota acolhe o restaurante principal do hotel 

e o dos pequenos-almoços, além de um bar. Por fim, o terceiro e último espaço, que recebe os espaços 

dedicados às conferências e reuniões, sendo de caráter mais público, foi implantado à cota do passeio 

marítimo, de modo a criar uma maior permeabilidade na relação com este através de espaços que 

oferecem aos seus utentes um lugar de encontro junto à marina, também ela de natureza mais pública. 

Por fim, de forma a consubstanciar a continuidade Terra-Mar desejada, teve-se ainda a preocupação 

de criar relações visuais dos espaços privados para os espaços públicos que permitam transmitir uma 

permanente sensação de proximidade. Neste sentido, procurou-se estabelecer um jogo de vistas para o 

Tejo, a cidade e a marina que permitisse aprofundar a relação público-privado, cidade-rio: elevou-se, 

sobre o nível da água, o volume paralelepipédico dos quartos, com orientação perpendicular em relação 

ao Tejo; conceberam-se vazios que diminuem gradualmente de dimensão desde o nível superior privado 

dos quartos até ao embasamento público (Figura 54). 

 

 

COTA A COTA B 

Figura 53 Sistema de cotas do Hotel 
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Por se tratar de um equipamento hoteleiro, os espaços tiveram ainda de ser pensados de forma 

a evitar que o percurso dos hóspedes se cruze com o percurso dos serviços. Para tal, a solução proposta 

foi a de integrar os acessos, dos hóspedes assim como os de serviços, nos blocos de parede estruturais. 

Os elementos estruturais, por desempenharem esta função, desenvolvem-se verticalmente, desde o piso 

do estacionamento até ao piso da cobertura. Desta forma, a solução de atribuir uma única função a cada 

um dos oito acessos permite que cada um, com a sua função específica, seja utilizado verticalmente sem 

a necessidade de atravessar outros espaços para satisfazer um ou outro acesso38 (Figura 55).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
38 A única situação onde os serviços percorrem transversalmente o eixo vertical imposto pelos blocos de acesso 
estruturais, é nos pisos dos quartos. Aí, os serviços atravessam os espaços pontualmente, de modo a atender à 
necessária limpeza dos quartos. 

Figura 54 Corte longitudinal - Hotel 

Hóspedes Serviços 

Figura 55 Acessos no Hotel 
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2.2.3. O CENTRO DE MAR 
 

O conjunto arquitetónico completa-se com o Centro de Mar, cujo volume remata o gesto proposto 

pelo jogo de plataformas inclinadas. A cobertura do Centro de Mar, formada pela segunda plataforma 

inclinada descrita no capítulo 2.1, procura, através do desenho e metaforicamente, deixar em suspenso o 

desenho do embasamento contínuo, debruçando-se sobre a cidade.   

Com o objetivo de centralizar as potencialidades territoriais, promovem-se novas valências num 

espaço contíguo, relativas à investigação, educação e divulgação. Os espaços organizam-se em volta 

destas três temáticas e, tal como acontece com o Hotel, a sua fragmentação estratégica por meio de 

diferentes cotas vai assegurar a separação formal entre eles. Assim, ao mesmo tempo que estes espaços 

assumem um programa específico, interlaçam-se através de jogos de vistas, possibilitados também pela 

criação de zonas de duplo pé direito. 

 

 

2.2.3.1. Espaços e percursos 

Com o objetivo de centralizar as 

potencialidades territoriais, promovem-se 

novas valências num espaço contíguo, relativas 

à investigação, educação e divulgação. Os 

espaços organizam-se em volta destas três 

temáticas e, tal como acontece com o Hotel, a 

sua fragmentação estratégica por meio de 

diferentes cotas vai assegurar a separação 

formal entre eles (Figura 56). 

Assim, ao mesmo tempo que estes espaços 

assumem um programa específico, interlaçam-

se através de jogos de vistas, possibilitados 

também pela criação de zonas de duplo pé direito. 

Desta forma, o piso térreo do Centro de Mar, correspondente à primeira cota, constituída pela 

entrada (COTA A) – a mesma da entrada do Hotel – alberga espaços no âmbito da divulgação: espaços 

expositivos, salas de reunião para futuros eventos.  

A segunda cota, de natureza mais pública, é a cota do passeio marítimo. Pela sua proximidade com 

este último, assim como com a Praça, decidiu-se desenhar esta área de forma a garantir uma maior 

permeabilidade entre o Centro e o espaço público envolvente, como se a Praça e o passeio marítimo 

COTA A  COTA C 

Figura 56 Sistema de cotas no piso térreo e jogo de vistas- 
Centro de Mar 
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fluíssem para o interior destes espaços. Integrando-se no âmbito da educação, esta área acolhe salas 

destinadas ao ensino teórico da prática de desportos náuticos, funcionando em complemento com a 

marina. Para além destes, acolhe também espaços comerciais, cujas frentes dialogam com o passeio 

marítimo. São os casos das lojas ligadas ao desporto náutico. 

Por fim, a terceira cota (COTA C), que corresponde ao piso -1, liga o Hotel ao Centro de Mar, como 

vimos anteriormente, através de um programa vasto que contempla a implantação de um auditório, mas, 

sobretudo do lado do Centro de Mar, contamos neste piso com duas áreas principais: uma no âmbito da 

divulgação, que conta com um auditório e várias salas para conferências; outra no âmbito da educação, 

contando com mais salas de aula assim como uma biblioteca ao fundo, isolada (Anexos). 

 

2.2.3.2. A estrutura 

Para além deste jogo de cotas, facilitado por duplos pés-direitos, o Centro de Mar estabelece também 

uma relação forte com a água essencialmente graças à sua volumetria, que se vai afastando da linha do 

espelho de água à medida que desce. (Figura 57) 

Propôs-se assim um desenho cuja intenção é a de permitir a comunhão das pessoas com a água 

através do seu envolvimento, em todos os pisos, com o espelho de água presente no interior do Centro. 

Este desenvolve-se, portanto, em duas cotas diferentes: na primeira, à cota do passeio marítimo, procura-

se espelhar a ideia de que o Centro de água flutua, fluindo em dois braços para o interior do centro, 

criando relações visuais entre a sua plataforma e os pisos acima; na segunda, correspondente ao piso - 1, 

existem pequenos espelhos de água resultantes do espelho de água principal, que a deixa cair e fluir 

continuamente. (Figura 58) 

Figura 57 Corte transversal do conjunto- Centro de Mar, Praça, Hotel e 
Marina  

Figura 58 Corte longitudinal - Centro de Mar 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao longo de toda a sua história, a frente ribeirinha de Lisboa, e da sua periferia, foi sofrendo diversas 

alterações, adaptando-se às necessidades da cidade. Outrora o centro industrial principal do país, a frente 

ribeirinha é, nos dias de hoje, um espaço desqualificado, cujas infraestruturas portuárias se encontram 

em desuso e ao abandono. Para além da descaracterização da função portuária, a frente ribeirinha sofreu 

também um significativo número de transformações no que diz respeito à sua linha de costa, tendo sido 

durante muito tempo construída sob a forma de aterros sucessivos que fizeram avançar a cidade sobre o 

rio. 

Atualmente, a área de intervenção em estudo – compreendida entre a Torre de Belém e a Foz do Rio 

Jamor – é caraterizada por uma malha urbana fortemente dependente da topografia do terreno, marcada 

por vales e colinas, sendo toda a extensão da frente urbana da Cruz Quebrada até Algés, e, no caso do 

bairro do Restelo, também mais para o interior, constituído por zonas residenciais. Quanto à utilização e 

ocupação dos espaços, a frente ribeirinha conta com alguns equipamentos – a zona de Belém surge 

destacadamente mais consolidada a este nível, contrastando com o resto da área, onde a escassez é 

evidente –, recebendo também eventos de cariz temporário, como o Nos Alive ou a Volvo Ocean Race, 

que dinamizam a área pela quantidade de multidões que acolhem ao longo do período em que se 

realizam. 

As dificuldades ao nível da acessibilidade e da mobilidade nesta área específica constituem uma das 

suas maiores fragilidades, com o atravessamento paralelo à linha de costa da linha de caminho-de-ferro 

como exemplo mais evidente da barreira física e, também, visual, que é preciso transpor para chegar ao 

rio. Também o denominado nó de Algés, e a disfuncionalidade do sistema viário que o caracteriza, marcam 

igualmente esta zona pela negativa. Sendo um ponto de convergência de vários níveis hierárquicos de 

vias rodoviárias e não existindo um plano intermédio de ligação, a área é criticamente assoberbada por 

frequentes congestionamentos de trânsito automóvel, desconsiderando-se o peão em prol da circulação 

automóvel. Semelhantemente ao que acontece com o nó de Algés, a avenida marginal constitui um 

elemento de forte congestionamento, essencialmente por se tratar de uma via de nível 2 que se articula 

em vários pontos com vias de nível local. 

A proposta urbana e arquitetónica para esta área de intervenção pretende assim solucionar estes 

problemas através de um redesenho do sistema viário, tanto no nó de Algés como no que concerne a Av. 

Marginal, de modo a que sejam privilegiados os acessos locais e pedonais e a acessibilidade à frente de 

margem. Para isto, transpôs-se esta avenida para sul da linha ferroviária, ligando-a diretamente com a via 

de nível 1, a CRIL, através da continuação da Av. de Brasília, o que permite o descongestionamento de 

toda a frente urbana entre o Jamor e Algés. Propôs-se ainda privilegiar o acesso pedonal junto às 
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habitações da frente urbana, aumentando assim os passeios nessa zona, de modo a que tanto os 

residentes como os que por ali passam circulem pela frente e não pelas traseiras. 

A proposta tem como conceito inicial o de criar uma “porta de entrada para o Mar”, através de um 

novo conjunto de leitura unitária, composto por três elementos principais, que vêm completar a ausência 

de equipamentos hoteleiros e culturais na área estudada; um Hotel, um Centro de Mar e uma praça 

inclinada que se debruça, entre estes dois elementos, até ao rio. O conjunto desenvolve-se em função de 

um sistema de inclinações de plataformas, ora direcionadas ao rio, ora à Cidade, e acolhe espaços de 

caráter público: o embasamento do Hotel e as salas de eventos e exposições do Centro de Mar. 

O único elemento que se destaca do conjunto, pelas suas funções de natureza privativa e pela sua 

forma horizontal que contraria as inclinações do embasamento, é o volume do Hotel. Assim, todo o 

espaço do embasamento é para ser lido e acedido com permeabilidade, contrastando com o volume 

paralelepipédico, privado, pertencente única e exclusivamente ao Hotel que sobre aquele se eleva. 

Concluindo, considera-se que o presente trabalho responde aos objetivos da requalificação desta 

área específica da Cidade, no sentido em que foram não só encontradas novas formas de articulação entre 

as infraestruturas associadas à mobilidade – descongestionando o espaço ocupado pelo automóvel e 

valorizando o peão – mas sobretudo criados novos espaços que permitem implementar novas vivências 

no seio da frente ribeirinha, capazes de transformar esta zona num verdadeiro lugar: o espaço deixa de 

ser unicamente de passagem, passando a ser, em grande parte, de permanência; nele habita-se, trabalha-

se, passeia-se, vive-se.  
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VI. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Alçado Frontal 
Anexo 2 Alçado lateral – Centro de Mar 
Anexo 3 Corte longitudinal 1 - Praça 
Anexo 4 Corte transversal 
Anexo 5 Cortes transversais -  Centro de Mar 
Anexo 6 Planta piso estacionamento (cota -4 m) 
Anexo 7 Planta piso spa e serviços (cota 0.00 m) 
Anexo 8 Planta piso térreo (cota 5.00 m) 
Anexo 9 Planta piso restaurante panorâmico (cota 8.00 m) 
Anexo 10 Planta piso discoteca (cota 12.0 m) 
Anexo 11 Planta piso quartos (cota 19.10 m) 
Anexo 12 Planta piso piscina (cota 21.00) 
Anexo 13 Planta cobertura 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. TEMAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

 No final do século XX, as chamadas frentes de água (ou, em inglês, Waterfronts) começaram a 

ser debatidas como forma de resolver os problemas urbanos resultantes do abandono dos portos pelas 

indústrias. Assim, e como se viu no capítulo relativo à evolução da frente ribeirinha de Lisboa, a evolução 

das frentes de água está intrinsecamente ligada à relação que uma cidade tem com o seu porto, sendo 

objetivo das presentes considerações a reflexão acerca do potencial regenerativo destes novos espaços. 

Numa aproximação mais teórica, Bryan Hoyle (1994) explica muito sinteticamente a evolução 

geral do interface cidade-porto, através de cinco momentos essenciais descritos na figura 1: 

Figura 1 Fases de evolução do interface porto-cidade. Em: FERREIRA, Vítor Matias, Lisboa, a Metrópole e o Rio 

FASE CIDADE           PORTO PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

I. Porto Primitivo 

 

 

 Antigo-medieval – até ao 

século XIX 

Estreita integração espacial e 

funcional porto-cidade, a cidade 

e o porto funcionam como 

interdependência espacial e 

funcional. 

II. Expansão da Cidade 

Portuária 

 

 Século XIX - início do 

século XX 

Expansão tanto da cidade como 

do porto. Crescimento 

industrial e comercial 

acelerados.  

III. Cidade portuária 

industrial moderna 

 Meados do século XX 

 

 

Crescimento industrial, com 

introdução dos terminais de 

contentores. Linhas férreas 

começam a criar barreiras 

físicas entre a cidade e o porto. 

IV. Separação da frente 

ribeirinha  

 

 Anos 60-80 Mudança na tecnologia 

marítima induz crescimento e 

separação das áreas de 

desenvolvimento portuário. 

Indústrias precisam de mais 

espaço e afastam-se da cidade, 

deixando o porto ao abandono. 

V. Reconversão da 

frente ribeirinha 

 

 Anos 70-90 Os grandes portos modernos 

consomem grandes superfícies 

de terra e água: reconversão 

das áreas originais. 



 
 

 

1. As Cidades de Água 
 

 Ao longo deste capítulo serão apresentadas com maior destaque as cidades que, de alguma 

forma, inovadoramente se destacam no que respeita à implementação deste processo de reconversão de 

waterfronts. 

 A estratégia de reconversão adotada depende tanto das circunstâncias a que cada país está 

exposto como das características espaciais que se pretendem criar ou reforçar, de acordo com a imagem 

que se pretende na frente de água em questão. 

 Concretizando: podem ser processos de reconversão de uma cidade pós-industrial onde o 

objetivo é a reapropriação dos espaços portuários devolutos e obsoletos; podem ser sob forma geradora 

de espaço público ou de novos parques ou espaços verdes para a cidade; ou podem até ser de 

concretização de uma cidade da cultura, lazer e turismo. 

 

1.1. Renovação urbana de frentes de água pós-industriais 
 

 O fenómeno de recuperação de waterfronts, processo recorrente no mundo atual, teve o seu 

início por volta dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos da América, onde a primeira e principal estratégia 

era a de reconverter e revitalizar os espaços portuários, tornados obsoletos pelas mutações no paradigma 

económico vigente: a desindustrialização e as alterações nas rotas oceânicas e marítimas mundiais e no 

transporte naval, resultantes da normalização do transporte de contentores e do recurso a navios de 

maior dimensão e profundidade, criaram um problema que urgia solucionar da forma mais eficaz possível. 

O projeto de reconversão do porto interior de Baltimore, ou Inner Harbour, iniciado em 1963, é 

considerado o pioneiro no que diz respeito à requalificação urbanística de infraestruturas portuárias 

tecnologicamente ultrapassadas, sendo uma referência para todas as reconversões subsequentes ligadas 

à temática do lazer, do turismo cultural e do sector terciário, na medida em que foi o primeiro grande 

caso de sucesso na promoção, através da reconversão de uma zona portuária, de uma cidade pós-

industrial “adormecida”, tornando-a num significativo centro atrativo mundial. 

 Já na década de 70, em Toronto, no Canadá, este processo regenerativo foi aplicado a uma vasta 

área industrial e ferroviária junto ao lago Ontário, transformando aquela frente urbana num espaço 

inteiramente para usufruto público. Estendendo-se à Europa através da renovação urbana das Liverpool 

Docklands, seguiu-se, uma década depois, a operação de reconversão das London Docklands, que 

consistiu na transformação de uma área de cerca de 1.92 km2 em aterro, dotando-a de novas 

infraestruturas de transporte e de novos espaços empresariais, comerciais e habitacionais.  



 
 

 Esta experiência, pelo seu sucesso, serviu de referência a grande parte dos países europeus na 

requalificação de cidades como Roterdão, Barcelona, Génova, Amesterdão, Hamburgo, Antuérpia, Oslo, 

Helsínquia ou Lisboa – cujo exemplo mais evidente foi a transformação da zona que acolheu a Expo’98 

através da implementação do POZOR. 

 Veja-se pormenorizadamente, enquanto exemplos europeus, os esforços realizados nas cidades 

de Barcelona e de Hamburgo. 

 

Barcelona: 

A reconversão da frente de água de Barcelona 

conheceu um avanço significativo com a preparação da 

cidade para as Olimpíadas de 1992 através da 

construção de uma aldeia e de um porto olímpicos. Esta 

operação obrigou à fragmentação da importante via de 

10 faixas de rodagem, o Passeig de Colom, que 

constituía uma barreira entre a cidade e o mar, 

enterrando-se um troço desta via e mantendo-se 

apenas o trânsito local à superfície, tendo sido 

aproveitada a cobertura do túnel para se criar espaços públicos virados para a água (Figura 2).  

 O objetivo da intervenção, para além de responder a um programa olímpico, era a de 

recuperação da relação de Barcelona com o Mediterrâneo, assim como a reconversão de espaços 

industriais abandonados junto ao mar. 

 Em Barcelona, outra intervenção importante, complementar à anterior, no que toca a frentes de 

água é a relativa ao Port Vell (Figura 3). Tratou-se de um projeto para dotar a cidade de infraestruturas de 

lazer, comerciais e de restauração, mas também culturais como aquários, museus e teatros. A 

incorporação de marinas de recreio obrigou a uma reconfiguração espacial dos espaços assim como a 

uma crescente aproximação com a escala humana. 

Figura 3 Port Vell – Barcelona. Em: https://en.wikipedia.org/wiki/Port_Vell 

 

Figura 2 Passeig de Colom - Barcelona 



 
 

Hamburgo: 

 Outro exemplo europeu marcante nesta fase 

inicial de reaproximação com a frente de água é o caso 

de Hamburgo através da denominada Hafencity. Esta é 

composta por um espaço de sucessivos aterros que, 

antigamente, fazia parte do porto mas que, a partir dos 

anos 90 e como sucedeu com o porto de Barcelona, se 

foi degradando e perdendo a sua utilidade portuária, 

cortando a ligação da cidade com o rio, como se pode ver 

na Figura 41.  

 

 

Assim, recuperou-se esta área, e a relação com o Elba, criando-se um novo distrito da cidade (Figura 4)2, 

com capacidade para acolher um bairro residencial (Figura 6)3,com diversos usos, atividades e espaços 

culturais como o Museu Marítimo de Hamburgo ou a Filarmónica de Hamburgo4 (Figura 7). 

                                                           
1 http://www.hafencity.com/en/overview/hafencity-the-genesis-of-an-idea.html. 
2 http://www.monumente-online.de/de/ausgaben/2005/1/hamburg-implodiert.php#.WSLtZGjyvIU. 
3 http://www.kcap.eu/en/projects/v/hafencity/. 
4 A Filarmónica de Hamburgo é uma obra da dulpa Herzog & De Meuron cuja base é a de uma antiga fábrica e que se 
tornou atractiva não só pela sua arquitectura mas também pela sua mistura de usos urbanos, albergando um conjunto 
de programas tais como uma grande sala de espectáculos, um hotel, comércio, restaurantes, um terraço panorâmico  

Figura 4 Halfencity na década de '90 

Figura 5 Halfencity e o seu masterplan 

Figura 6 Bairro Residencial na Hafencity Figura 7 Filármonica de Hamburgo 



 
 

 Como se pode observar, em Hamburgo, ao contrário de Barcelona, a cidade expande-se 

completamente até aos limites dos aterros, reduzindo assim o espaço público a pequenas vias de passeio, 

exceto em pontos específicos em que contamos com a presença de praças com um desenho 

relativamente contido. A frente ribeirinha de Hamburgo é caracterizada por uma urbanização mais densa, 

expressando literalmente a intenção de trazer a cidade até à frente de água. 

 

1.2. A frente de água como cenário 
 

Outra forma de exploração das potencialidades das frentes de água prende-se não com a 

requalificação de edifícios ou infraestruturas obsoletas ou devolutas, mas sim com conferir um novo 

cenário à cidade de água. Exemplo disso é o projeto de Battery Park, em Nova Iorque, que oferece à cidade 

separada do rio pela linha rodoviária uma área expandida por aterro com o cuidado de manter uma 

morfologia e linguagem contínuas com o existente. Pretendeu-se redesenhar o espaço público de forma 

a criar um espaço unificador em toda a frente de água, definindo-se assim como uma “modern city” junto 

ao rio Hudson. O espaço público contempla uma articulação de programas diversos (marina, escolas, 

hoteís, parques urbanos) e de funções urbanas (acessos, circulação, parques, passeios, praças) ao longo 

da sua frente de água. 

 

1.3. Síntese 
 

Todos os exemplos de reconversão de frentes de água apresentados são referências no que diz 

respeito a tornar as frentes de água mais atrativas para habitar, trabalhar e, sobretudo, para o lazer, cuja 

importância sempre se viu negligenciada historicamente. 

Em todas as frentes de água apresentadas, é notável a atenção dada à multifuncionalidade de 

espaços; ao serem criadas novas vivências na frente ribeirinha, cada vez mais é intensificada a simbiose 

entre um passado exclusivamente portuário com um futuro cultural e de lazer, sem esquecer a 

importância do porto e o que ele significa para a cidade: as cidades não vivem sem os seus portos, estes 

fazem parte dela. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Anexo 1 Alçado Frontal 

Anexo 2 Corte transversal 

Anexo 3 Corte longitudinal 1 - Praça 

Anexo 4 Alçado lateral – Centro de Mar 



 
 

 

 

  

Anexo 5 Cortes transversais -  Centro de Mar 

                                                  - Rampa estacionamento 

Anexo 6 Planta piso estacionamento (cota -4 m) 



 
 

 

Anexo 7 Planta piso spa e serviços (cota 0.00 m) 

Anexo 8 Planta piso térreo (cota 5.00 m) 



 
 

  

Anexo 10 Planta piso discoteca (cota 12.0 m) 

Anexo 9 Planta piso restaurante panorâmico (cota 8.00 m) 



 
 

 

 

Anexo 11 Planta piso quartos (cota 19.10 m) 

Anexo 12 Planta piso piscina (cota 21.00) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 Planta cobertura 


