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RESUMO 

 

O presente relatório tem como objectivo descrever, aprofundar e apresentar o trabalho de Projecto 

Final desenvolvido durante o ano lectivo 2012/2013, no âmbito da cadeira de Projecto Final do 5º 

ano do Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico. 

O exercício proposto tinha como objectivo a elaboração de um Projecto Urbano na zona ribeirinha 

de Lisboa, em concreto numa faixa da zona oriental compreendida entre Santa Apolónia e 

Xabregas. 

É um local relativamente periférico da cidade, e historicamente um produto de falta de 

planeamento. Um território apreendido durante muito tempo como uma espécie de “traseiras” da 

cidade.  

É também um espaço de coabitação de diversos intervenientes, destacando-se a REFER, o Porto 

de Lisboa e a presença incontornável da Avenida Infante Dom Henrique. A relação entre estes 

elementos é principalmente de conflito, fronteira e antagonismo. 

Da extensa análise realizada durante uma fase inicial em grupo, resultou a compilação e 

apreensão de um conjunto de problemáticas e objectivos. Seguiu-se uma segunda fase de 

elaboração de um Projecto Urbano que procurou objectivar a interpretação dos resultados obtidos, 

procurando de igual forma respeitar a visão para a cidade de Lisboa expressa na revisão do Plano 

Director Municipal de Lisboa que entrou em vigor em 2012. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estação, Santa Apolónia, Xabregas, Projecto Urbano, Reabilitação Urbana, Plano 

Director Municipal de Lisboa 
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ABSTRACT 

 

This report aims to describe an urban project developed during the 2012/2013 academic year, as a 

part of the Final Project II subject, included in the Instituto Superior Técnico Architecture Master’s 

degree. 

The proposed exercise aimed to conclude with an Urban Project located in the Lisbon waterfront, 

specifically within a strip of the eastern area waterfront located between Santa Apolónia and 

Xabregas. 

It’s a relatively peripheral location within the city, an historical sum of lack of planning and urban 

design intent, a territory perceived for a long time as the city’s “backyard”. 

It is also a space where several different “actors” mingle, specifically “REFER”, the Port of Lisbon 

and the inescapable presence of the Infante Dom Henrique Avenue. 

These elements relate amongst themselves in a manner of conflict, border and antagonism. 

Departing from an extensive analysis performed during an initial group period, a compilation and 

apprehension of a set of problems and goals were gathered. 

This period was followed by a second one: the development of an Urban Project that sought to set 

in a concrete way an interpretation of the results, while also seeking to follow the vision and 

guidelines expressed in the 2012 reviewed version of the Lisbon Municipal Master Plan. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Station, Train, Santa Apolónia, Xabregas, Urban Project, Urban Rehabilitation, Plano 

Director Municipal de Lisboa 
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INTRODUÇÃO  

ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS  

 

O objectivo do presente relatório é descrever e fundamentar o processo, estratégias e conclusões 

decorrentes do trabalho realizado no âmbito do 1º e 2º semestre da cadeira de Projecto Final II, 

inserida no Mestrado Integrado em Arquitectura (MIA) do Instituto Superior Técnico. 

O exercício foi desenvolvido em 2 fases coincidentes respectivamente com o 1º e o 2º semestres. 

Numa primeira etapa, executada inicialmente num grupo de 5 elementos, foi efectuada uma 

análise exaustiva da área de estudo. Os resultados foram posteriormente compilados num caderno 

e apresentados aos docentes e colegas. A primeira fase concluiu-se uma apresentação de um 

anteprojecto, executado individualmente, em que se procurou sintetizar as problemáticas 

existentes na área e estabelecer os objectivos do projecto urbano a aprofundar no período 

seguinte. Esta fase terminou ainda com uma apresentação aos professores e colegas. 

A segunda etapa procurou desenvolver e aprofundar as conclusões e objectivos determinados na 

fase anterior, procurando fixá-los num projecto de escala urbana. 

O relatório que agora se apresenta incide fundamentalmente sobre esta última etapa. 

 

MOTIVAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 

 

O desafio da organização da cidade enquanto palco de uma variedade de intervenientes, épocas e 

intenções é um tema recorrente e sempre actual para o exercício da arquitectura. Lisboa, 

verdadeira manta de retalhos de ocupações, planos, projectos, usos, culturas, gentes e memória é 

objecto privilegiado para este desafio. 

A zona ribeirinha onde se actua, “encaixada” entre a consolidada baixa pombalina a jusante e a 

moderna urbe do Parque das Nações a montante, é uma zona particular para intervir. É por 

definição um local charneira entre diferentes tipologias urbanas, densidades e velocidades de 

circulação. Estes aspectos aprofundam o interesse no estudo desta área. 

Por último, existe um interesse pessoal no desenvolvimento do trabalho como filho e habitante de 

Lisboa, bem como a oportunidade providenciada de aplicar os conhecimentos obtidos ao longo dos 

vários anos de estudo da arquitectura e urbanismo. 
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METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO 

 

O trabalho foi organizado fundamentalmente em 5 capítulos: 

 

Capítulo 1. Análise urbana – O primeiro capítulo procura contextualizar a área de intervenção 

através de uma análise abrangente das suas características históricas e físicas. 

Capítulos 2 e 3. A estratégia: Casos de Estudo e Planos e Projectos nas áreas adjacentes - O 

segundo e terceiro capítulo contemplam a apresentação de uma pesquisa efectuada no sentido de 

encontrar casos análogos, tanto na temática como na procura da solução. Nestes capítulos são 

ainda enumeradas e sintetizadas as conclusões emergentes dos vários planos urbanos e de 

pormenor existentes para as áreas em contacto com a área de intervenção. Procurámos encontrar 

sinergias entre as intenções dos mesmos, bem como aproveitar conclusões, soluções e repostas a 

questões que também se colocam na área de estudo. Do mesmo modo, procurámos não entrar em 

conflito com intenções existentes já presentes noutros planos que se podem considerar como 

praticamente garantidas de serem executadas num futuro próximo. 

Capítulo 4. O Projecto: Apresentação da Proposta – No terceiro capítulo descreve-se 

exaustivamente a proposta desenvolvida ao longo da unidade curricular.  

Capítulo 5. Conclusões 
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1. ANÁLISE URBANA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

1.1. EVOLUÇÃO URBANA: SANTA APOLÓNIA, XABREGAS E FRENTE 

RIBEIRINHA DE LISBOA   

 

1.1.1. Primeiras ocupações territoriais  

A zona oriental de Lisboa é historicamente um local de subúrbio, fora das muralhas, quase que as 

“traseiras” da cidade, apesar de ter sido absorvida pela cidade há mais de dois séculos. A Área de 

Intervenção, em particular, é constituída fundamentalmente por aterros que foram sucessivamente 

“empurrando” a linha de costa, conquistando espaço ao rio. A linha de costa mais antiga encostava 

sensivelmente na actual Calçada da Cruz da Pedra, por onde era feito o trânsito de entrada em 

Lisboa, e seguia até ao actual Museu do Azulejo (Convento da Madre de Deus).  

 

 

Fig. 1 - Planta de Lisboa com a identificação dos danos causados pelo terramoto de 1755 com sobreposição do plano de 
reconstrução de Eugénio dos Santos Carvalho e Carlos Mardel. Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal (digitalização). 
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1.1. EVOLUÇÃO URBANA: SANTA APOLÓNIA, XABREGAS E FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA 

Os aterros foram executados na sua maioria durante o fim do séc. XIX e o início do séc. XX, de 

forma a permitir um crescimento das infra-estruturas portuárias que se “amontoavam” à volta da 

então novíssima estação de Santa Apolónia. Estes aterros vieram numa fase posterior permitir a 

continuação da Avenida Infante Dom Henrique que já tinha sido desenhada desde a Rua da 

Alfândega até ao largo da estação.  

 

Fig. 2 - Vista da estação de S.ta Apolónia cerca de 1865. Fonte: restosdecoleccao.blogspot.pt. 

 

1.1.2. Indústria, Bairros operários e crescimento populacional 

 Toda a zona de Xabregas sofre uma transformação profunda a partir do séc. XIX. Para isto 

contribui em larga medida a extinção das ordens religiosas, em Maio de 1834, através do Decreto 

de Extinção das Ordens Religiosas, pela mão de D. Pedro IV, culminando um processo iniciado 

pelo Marquês de Pombal ainda no séc. XVIII com a expulsão dos Jesuítas. Deste decreto resultou 

a secularização de todos os conventos, mosteiros e colégios, bem como a sua incorporação na 

Fazenda Nacional.  

As zonas de Xabregas e Alfama eram prolíferas em conventos e mosteiros, o que aliado à 

construção da linha ferroviária e aos espaços livres que abundavam, tornou o local 

verdadeiramente privilegiado para a instalação de complexos fabris, e consequentemente o centro 

da indústria de Lisboa à data. A Fábrica de Fiação de Xabregas, a Fábrica de Moagem a Vapor 

Aliança, a Fábrica de Tabaco Lisbonense (que se instalou no Convento de São Francisco de 

Xabregas – actual Teatro Ibério e Mediateca de Formação Profissional) e ainda a Fábrica de 
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Fiação e Tecidos Oriental são exemplos da pujança industrial que se fazia sentir numa tão curta 

faixa de território [Sobreira, 2010].  

 

Fig. 3 - Vila Dias. Fonte: analisesocial.ics.ul.pt. 

 

Com desenvolvimento industrial de Lisboa ocorreu simultaneamente o êxodo rural. As fábricas 

necessitavam de mão-de-obra em grandes quantidades, e muitas das famílias dos trabalhadores 

procuraram habitação nas imediações das fábricas, espaços economicamente mais acessíveis, de 

salubridade duvidosa, poluição e ruído intenso. Entre Xabregas e o Poço do Bispo surgiu uma 

grande concentração de vilas operárias, alinhadas ao longo das vias de acesso às fábricas, como 

foi o caso da Vila Dias, construída em 1888 ao longo da linha ferroviária [Pereira, 1994]. 

 

1.1.3. Infra-estruturas: evolução histórica 

A linha de caminho-de-ferro 

Em 28 de Outubro de 1856 foi inaugurado o primeiro troço de linha férrea em Portugal. Percorria 

uma distância de 36 km em cerca de 40 minutos, cumprindo um percurso do Cais dos Soldados 

em Lisboa até ao Carregado. Nesta altura o terminal era um cais improvisado, que evoluiu para 

uma “Estação Geral”, localizada na testa da Calçada dos Barbadinhos. Cinco anos depois era 

adjudicada a construção da Estação de Santa Apolónia [Leite, 2014]. 
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Fig. 4 - Planta de Filipe Folque (detalhe), com a antiga “Estação Geral” no canto superior direito. Fonte: AFML. 

 

Em 1865 era inaugurada a estação, com quatro vias de serviço e um piso por cima do térreo, 

sendo posteriormente ampliada para sete vias e dois pisos [Leite, 2014].  

A afirmação da estação de Santa Apolónia como ponto de entrada privilegiado de mercadorias em 

Lisboa veio acentuar a necessidade de reordenar o porto de Lisboa nas áreas adjacentes, 

preocupação esta que já vinha do rescaldo do terramoto de 1755. Após vários estudos e projectos, 

iniciam-se em 1887 as grandes obras do porto de Lisboa, no reinado de Dom Luís.  

A intenção principal destas obras, além de organizar os espaços de armazenagem e alfândega, 

era garantir o acesso da linha férrea a toda a frente ribeirinha, e possivelmente fazer a ligação à 

linha de Cascais. Este último troço, que cruzaria o limite sul do Terreiro do Paço, nunca chegou a 

ser construído. No entanto, a preocupação e necessidade de unir as duas linhas manteve-se até 

aos dias de hoje.  
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Esta necessidade de servir o transporte de mercadorias levou ao desvio da linha para fora do 

terminal de Santa Apolónia, servindo directamente o porto e os comboios de mercadorias, e o seu 

impacto é incontornável na cidade actual. Continua a ser uma das principais barreiras de acesso 

ao rio, e ditou em grande medida a necessidade de construção do viaduto que hoje se sobrepõe às 

linhas e que encabeça a Avenida Mouzinho de Albuquerque.  

 

O “Americano” 

O percurso ferroviário acima referido, nunca realizado, de Santa Apolónia ao Aterro da Boavista 

(actual Av. 24 de Julho) começou em Novembro de 1873 a ser servido pela linha do “Americano” – 

“(…) carruagens de New York, puxadas por mulas brasileiras, rolam aparatosamente sobre o carril 

americano (…)”, como dizia Ramalho Ortigão [1876: 44] -, cujo trajecto passava por Santos, e 

cujas carruagens sentavam 22 pessoas com alocação para mais 12 passageiros em pé. 

 

 

Fig. 5 – Fachada poente da Estação de Santa Apolónia, com o “Americano” no canto inferior esquerdo, fotografia de autor 
desconhecido, entre 1898 e 1908. Fonte: AFML 

 

As linhas eventualmente estenderam-se para Algés, Benfica e naturalmente, Xabregas. Pouco 

tempo depois iniciaram-se as experiências com motores electrificados. 
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A carreira nº 24, Carmo – Rua da Alfândega 

Em 1907 foi inaugurada a carreira nº 24 do eléctrico, que à data circulava entre o Largo do Carmo 

e Campolide. Após o prolongamento à Praça do Chile em 1942, e em consequência da fusão com 

a carreira 21, deu-se a extensão da carreira até à Rua da Alfândega. Em 1991 foi encurtada ao 

Alto de São João, inaugurando-se uma nova carreira 23 da Praça do Chile à Rua da Alfândega. 

Esta carreira foi suprimida “provisoriamente” em 1995, não tendo sido reactivada desde então 

[Marques, 2010]. No entanto, muitos dos troços de carris ainda persistem, nomeadamente na zona 

circundante ao Convento da Madre de Deus. 

 

O Porto de Lisboa 

Lisboa sempre foi uma cidade dependente do porto. Ao longo dos séculos, o porto e a cidade 

confundem-se nos seus limites e fronteiras, muitas vezes o porto foi a cidade e a cidade foi o porto. 

A sua posição geográfica invejável colocou desde cedo Lisboa nas rotas marítimas internacionais. 

Após o terramoto de 1755, a reedificação da cidade forçou um planeamento e uma reorganização 

da cidade e evidentemente do porto, tendo em vista a promoção do comércio. 

Em paralelo com os sucessivos aterros e drenagens realizados ao longo do séc. XIV até ao séc. 

XX, decorrem estudos e projectos que incidem na reestruturação do porto [Durão, 2012]. Por volta 

de 1860, estava nas intenções do município o arranjo urbanístico das áreas ocupadas pelos 

terrenos ganhos ao Tejo. O presidente da Câmara à altura, Júlio de Oliveira Pimentel, apresentou 

ele próprio um projecto que visava a construção de um bairro inteiramente novo, de logradouros 

ajardinados inspirados nos squares que se construíam em Inglaterra por essa altura. 

 

 

 

Fig. 6 - Planta que acompanhava o estudo de Thomé de Gamond. Fonte: www.ub.edu 
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O Projecto de engrandecimento da cidade de Lisboa, do engenheiro francês Thomé de Gamond 

apresentou-se como uma solução para o “estabelecimento de um grande porto marítimo” e a 

“creação de novos bairros e o caminho-de-ferro de Collares”. De uma modernidade notável, 

exemplifica as preocupações de embelezamento e salubridade urbana por parte dos engenheiros 

oitocentistas. Deste plano fazia parte a criação de um grande porto comercial e a ligação do 

caminho-de-ferro até Sintra. Este projecto foi apresentado em 1870 [Barata, 2009]. 

 

No ano seguinte foi nomeada uma comissão, por iniciativa governamental, cujo objectivo era 

apresentar um plano geral de obras para a margem direita do Tejo, desde Santa Apolónia até 

Belém. A comissão era composta maioritariamente por engenheiros do exército e da marinha, com 

apenas dois representantes da Câmara Municipal de Lisboa. A comissão apresentou os resultados 

5 anos depois, e em 1887 são adjudicadas as obras, cujas repercussões para a Área de 

Intervenção são a criação definitiva das barreiras constituídas pelas linhas de caminho-de-ferro e a 

“Avenida Oriental”, futura Avenida Infante D. Henrique [Barata, 2009].  

 

 

 

Fig. 7 - Plano Geral do Porto de Lisboa pelo Eng.º João Veríssimo Mendes Guerreiro. Fonte: Biblioteca Nacional. 
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1.2. CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA  

1.2.1. Topografia 

 

 

Fig. 8 - Praia da Marabana, Xabregas, cerca de 1938. Fonte: AFML. 

 

O território onde se localiza a Área de Intervenção é maioritariamente plano. Isto deve-se ao facto 

de ser essencialmente o resultado de sucessivos aterros. No entanto, a topografia do terreno 

envolvente não podia ser mais variada. A zona encontra-se num local de convergência de várias 

linhas de água, das quais se destacam o vale de Santo António e vale de Chelas.  
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Fig. 9 - Planta de Júlio da Silva Pinto (do levantamento de 1904-1911) com sobreposição das principais linhas de água e linha 
de costa actual. Fonte: IA 

 

Os arruamentos mais antigos, paralelos ao rio, demarcam uma espécie de fronteira artificial, em 

tempos natural – a linha de costa antiga - que acompanha a área de intervenção. Nas ligações 

entre os vales estes arruamentos encontram-se a uma cota bastante mais elevada, e após os 

aterros, a garantia da sua estabilidade foi permitida devido à construção de vários taludes, muitos 

dos quais se encontram actualmente à vista, acentuando a contraste visual de cotas. Estes taludes 

são eles próprios barreiras, desafios à mudança e reorganização da zona. 

 

 

Fig. 10 - Talude que suporta a Calçada da Cruz da Pedra. Fonte: IA 
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1.3. ENQUADRAMENTO REGIONAL – ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA  

A Área de Intervenção encontra-se numa zona próxima da baixa lisboeta, e portanto totalmente 

inserida na Área Metropolitana de Lisboa. 

No entanto, por ser costeira, fruto de aterros e historicamente marginal, não tem uma configuração 

de um centro citadino, e não é atraente no ponto de vista da construção (ou reabilitação) e 

serviços. 

É essencialmente uma área de passagem, com as consequências que daí advém. 

 

1.3.1. Terceira Travessia do Tejo 

O projecto da Terceira Travessia do Tejo prevê a ligação rodoferroviária da margem Norte de 

Lisboa ao Barreiro, na península de Setúbal. A sua concretização implica a construção de uma 

nova ponte sobre o Tejo, cuja localização é vizinha à Área da Intervenção, a norte desta. 

 

 

Fig. 11 - Esquema da Terceira Travessia do Tejo. Fonte: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Wikimedia Commons 
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A construção da ponte, bem como das infra-estruturas viárias necessárias ao seu funcionamento, 

foi aprovada em 2009.  Os trabalhos foram iniciados, sendo suspensos em 2011 devido à sua 

inviabilidade financeira.  

A sua influência na AIP é limitada de momento, sendo apenas de prever um aumento do fluxo 

viário aquando da conclusão do projecto. 

 

1.3.2. Hierarquia viária   

 

Fig. 12 - Adaptação da Planta de Acessibilidades e Transportes (detalhe). Fonte PDML 

  

De acordo com a classificação do PDML de 2012, a Av. Infante D. Henrique - que atravessa 

longitudinalmente toda a Área de Intervenção - é considerada até à sua intersecção com a Av. 

Mouzinho de Albuquerque como uma via de 2º Nível, ou seja, parte integrante da Rede de 

Distribuição Principal de Lisboa. A Av. Mouzinho de Albuquerque e a Rua Gualdim Pais são 

também para desta rede, e por isso vias de 2º Nível. 

O troço da Av. Infante D. Henrique que segue da intersecção com a Av. Mouzinho de Albuquerque 

até ao Largo dos Caminhos-de-ferro pertence à Rede de Distribuição Secundária, e é por isso uma 

via de 3º Nível. 

À Rede de Distribuição Local pertencem as vias que percorrem toda a orla interior da Área de 

Intervenção, as vias mais antigas, paralelas à Av. Infante D. Henrique, desde Xabregas até à 

estação de Santa Apolónia. A Rua Diogo couto é a única via de 4º nível perpendicular ao rio e ao 

sentido da Área de Intervenção. 
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1.3.3. Transportes e mobilidade  

A zona é servida por comboio, metropolitano e autocarro. Algumas linhas de eléctrico 

permanecem, mas encontram-se desactivadas. A hipótese de reactivação não está posta de parte 

pelo município. 

Os meios de transporte existentes convergem tendencialmente para o interface de Santa Apolónia. 

Este interface é, no entanto, marginal no que diz respeito à Área da Intervenção e é terminal tanto 

para a linha do metropolitano como a ferroviária. Assim, todas as ligações a norte do interface são 

asseguradas pela rede de autocarros. 

Mais uma vez, o carácter de “zona de passagem” ou “transição” de toda a Área de Intervenção 

está estampado na rede de transportes, com uma densidade de paragens de autocarro menos que 

nas áreas envolventes. 

Apesar do contacto com o rio, não existem ligações fluviais públicas. 

 

1.4. INFRAESTRUTURAS E PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

1.4.1. Estação de Santa Apolónia 

A estação de Santa Apolónia apresenta-se como uma das principais presenças da Área de 

Intervenção. À sua importância como terminal da ligação ferroviária de passageiros da Linha do 

Norte, bem como interface de ligação da mesma com a rede de Metropolitano, é de realçar a 

relevância histórica e arquitectónica do edifício em si.  

Inicialmente com apenas um piso acima do nível térreo, foi posteriormente ampliada com um piso 

adicional. É um elemento polarizador, em parte devido à sua fachada principal, a de topo, e à 

forma como a praça do “Largo dos Caminhos de Ferro” foi evoluindo para lhe proporcionar a 

primazia que agora ostenta.  
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Fig. 13 - Estação Ferroviária Terminal de Santa Apolónia. Fonte: IA 

 

 

1.4.2. Área de manutenção e logística da Infraestruturas de Portugal (REFER) 

Os terrenos que hoje em dia são ocupados pela REFER são indubitavelmente de grande 

importância para a empresa pública. Neles se encontram muitos dos seus serviços de logística, 

bem como o maior centro de limpeza e manutenção de composições ferroviárias. 

Além da manutenção, as linhas proporcionam também estacionamento às composições. 

Na zona encontra-se também a ligação da rede ferroviária à portuária, através do desvio de linha 

que actualmente passa por baixo do viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque, que permite a carga 

de contentores marítimos directamente em cima dos comboios. 

Em Junho de 2015, a REFER fundiu-se com as Estradas de Portugal numa única entidade, a 

Infraestruturas de Portugal. 

 

1.4.3. Porto de Lisboa 

O Porto de Lisboa é o principal terminal de transporte marítimo de Portugal. A sua importância foi 

sempre crescendo ao longo do tempo, e apesar da concorrência actual dos portos de Leixões, 

Setúbal e Sines manteve sempre a sua importância e diversificação de cargas movimentadas. 
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Os terminais existentes ao longo da orla das costas norte e sul do Tejo são variados, incluindo: 

contentores, granéis sólidos e líquidos, multiusos e combustíveis. 

O terminal que se encontra actualmente na Área de Intervenção, o Terminal de Contentores de 

Santa Apolónia, está destinado ao transporte marítimo de curta distância. É um terminal de apoio 

do Terminal de Alcântara, que está vocacionado para o tráfego de alto-mar, e é ainda um terminal 

que faz a ligação com a rede ferroviária da linha do Norte, conforme descrito no site institucional do 

PDL em www.portodelisboa.pt. 

 

Fig. 14 - Terminal de apoio de Santa Apolónia, com as gruas portuárias móveis em destaque. Fonte: 
vespaaabrandar.blogspot.pt 

 

A sua concessão foi renovada no ano presente, mas as intenções da Administração do Porto de 

Lisboa, em concordância com os objectivos da Câmara Municipal de Lisboa, são as de transferir as 

cargas e contentores movimentados para uma de duas alternativas: ou para um novo terminal de 

contentores de Lisboa – a ser localizado no Barreiro -, ou para o porto de Setúbal. No entanto, 

estes desvios dependem de uma resolução jurídica em torno da concessão do terminal de 

Alcântara. 

  

1.4.4. Estação de Metropolitano de Santa Apolónia 

A estação de metropolitano de Santa Apolónia é actualmente a estação terminal da linha Azul, que 

tem início na estação de Amadora-Este. 

Foi inaugurada em Dezembro de 2007, conjuntamente com a estação do Terreiro do Paço. 
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A sua localização é sensivelmente concordante com a da estação ferroviária, com a qual faz 

interface, tendo saídas directas para o apeadeiro. 

 

 

Fig. 15 - Interface de transportes de Santa Apolónia (ferroviário, rodoviário e metropolitano). Fonte: ML 
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2. CASOS DE ESTUDO 

2.1. ATERRO DO FLAMENGO, RIO DE JANEIRO 

O chamado Aterro do Flamengo, que ocupa a orla da baía de Guanabara, é um projecto que data 

da década de 1950, mas cujas obras só se iniciaram em 1961. 

É um projecto que abarca uma grande faixa da costa do Rio de Janeiro, entre o Aeroporto Santos 

Dumont e a enseada do Botafogo. Surgiu como resposta à intensificação do tráfego viário do Rio 

de Janeiro nas décadas de 1950 e 1960. 

À semelhança da Área de Intervenção, é um local constituído maioritariamente por aterros 

sucessivos, principalmente com material proveniente do desmonte do morro de Santo António. 

No seu conjunto estão incluídos diversos programas, como um parque urbano, o Museu de Arte 

Moderna, o Monumento aos Mortos da II Guerra Mundial, a Marina da Glória e o Memorial Getúlio 

Vargas. 

O parque urbano que nele se localiza, o Parque Eduardo Gomes, tem como característica mais 

marcante a diversidade da sua flora, de uma grande riqueza vegetal. 

O director do projecto foi o arquitecto Affonso Eduardo Reidy, sendo que o parque urbano teve a 

autoria da paisagista Carlota de Macedo Soares [Oliveira, 2006]. 

Está prevista a utilização da Marina da Glória para as modalidades de vela nos Jogos Olímpicos de 

2016. 

 

 

Fig. 16 - Aterro do Flamengo, com a Marina da Glória ao centro. Fonte: Rodrigo Soldon, Wikimedia Commons 
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2.2 THE HIGH-LINE, NOVA IORQUE 

A High-Line é um parque público construído numa antiga linha férrea elevada sobre as ruas do 

lado ocidental de Manhattan. A linha foi construída nos anos trinta do século XX, como parte de um 

enorme projecto infra-estrutural público-privado. A linha dirige a linha de mercadorias nove metros 

acima das ruas do maior distrito industrial de Manhattan, devido a acidentes sucessivos na linha ao 

nível térreo.  

A linha foi desactivada em 1980 e em 1999 a estrutura estava em risco de ser demolida. Uma 

comunidade de residentes lutou para a preservação e reaproveitamento da linha. As obras 

começaram em 2006, e em 2009 abriu ao público a primeira secção, conforme se verifica na 

cronologia histórica existente em www.highline.org 

O parque inclui inúmeros momentos distintos ao transformar-se de modo a adaptar-se aos 

diferentes ambientes que atravessa, contudo com a memória da antiga linha sempre presente. 

 

 

Fig. 17 - The High-Line. Fonte: www.highline.org 
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2.3 VÄSTRA HAMNEN - MALMÖ 

Västra Hamnen é um bairro da cidade sueca de Malmö. Até ao final do séc. XX, foi um parque 

industrial portuário. Chegou a albergar na década de 1960 a maior doca do mundo. 

A sua reconversão para bairro residencial começou em 2001. Hoje em dia é conhecido como a 

“City of Tomorrow”, e é o primeiro distrito europeu a reivindicar-se como tendo uma pegada de 

carbono neutra [Foletta, 2011]. 

O seu ex-libris é o arranha-céus denominado “Turning Torso”, com 190 metros de altura, da autoria 

de Santiago Calatrava. Pretende ser uma memória das origens industriais do local, evocando as 

gruas gigantescas que eram utilizadas nas docas para a construção de navios de grande porte. 

 

 

Fig. 18 - Västra Hamnen, Malmö, com o “Turning Torso” ao centro. Fonte: lab3.se 

 

 

Fig. 19 - Modelação 3D do projecto de Västra Hamnen. Fonte: vhamnen.com 
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3. PLANOS E PROJECTOS EM CONTACTO COM A ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Na planta da figura seguinte, elaborada a partir da Planta Resumo da Câmara Municipal de Lisboa, 

datada de 1 de Outubro de 2012, estão realçados os Planos de Urbanização e Planos de 

Pormenor que julgamos relevantes em relação à Área de Intervenção. Estão ainda realçadas a 

preto as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão contíguas à área, nomeadamente a 6 - 

Graça e Beato e a 7 - Centro Histórico. 

 

 

 

Fig. 20 - Planta de Lisboa com realce dos planos de Pormenor e Urbanização relevantes para a AIP. Fonte: IA. 

 

É de notar a existência de vários planos aprovados ou em vias de aprovação para a zona ribeirinha 

e para as zonas contíguas à área de intervenção, nomeadamente: 

• Plano de Pormenor Aterro da Boavista Nascente - aprovado em 2011 
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• Plano de Pormenor Aterro da Boavista Poente - em elaboração 

• Plano de Pormenor da Calçada das Lajes - Termos de Referência para a 

elaboração do PP aprovados em 2010 

• Plano de Pormenor da Matinha – plano eficaz aprovado em 2011 

• Plano de Urbanização do Núcleo Histórico de Alfama e Colina do Castelo - plano 

eficaz aprovado em 2014 

• Plano de Pormenor Salvaguarda Baixa Pombalina – plano eficaz aprovado 2011 

De seguida realçamos os aspectos fundamentais destes Planos de Pormenor e Planos de 

Urbanização e as suas implicações na Área de Intervenção, tendo como ponto de partida o PDM 

de Lisboa revisto em 2012. 

 

3.1. O NOVO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE LISBOA 2012 

O Plano Director Municipal de Lisboa iniciou o seu processo de revisão em 2001. Desde 1994 que 

Lisboa não tinha um novo PDM, o que contrariava a obrigatoriedade legal de que os Planos 

Directores devem ser revistos a cada 10 anos, conforme o artigo 98º do Decreto-Lei 380/99 (cuja 

alteração e republicação pelo D.L. 46/2009 de 20 de Fevereiro manteve esta obrigatoriedade). 

De seguida apontamos as orientações que nos parecem fundamentais para a Área de Intervenção, 

partindo de uma leitura do próprio PDM e das plantas nele incluídas. 

 

Da Planta de Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública II: 

Note-se a Zona Especial de Protecção (ZEP) conjunta da Igreja da Porciúncula, do Convento dos 

Barbadinhos, do Palácio Palha, também designado por Pancas ou Van -Zeller, e da estação 

elevatória dos Barbadinhos. De acordo com o artigo 43º do Decreto-Lei 107/2001 de 8 de 

Setembro, qualquer trabalho que altere a distribuição de volumes carece de parecer favorável da 

administração do património cultural competente. No que diz respeito à nossa proposta, apenas a 

demolição de alguns edifícios desqualificados e degradados está vinculada a este parecer. 

Julgamos que o resto da intervenção proposta beneficia o conjunto de imóveis classificados. 
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Fig. 21 - Planta de Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública II (detalhe). Fonte: PDML 2012 

 

Note-se ainda que a estação de Santa Apolónia não está incluída na lista de património de 

interesse público, classificado ou ainda sequer em vias de classificação. Nesse sentido, na nossa 

proposta propusemos uma alteração do seu uso e a remoção da cobertura das vias férreas. 
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Da Planta da Estrutura Ecológica Municipal: 

Considerámos de reter apenas dois aspectos: a falta de espaços verdes de dimensão razoável 

nesta zona da cidade (dentro da Estrutura Ecológica Integrada); e também a classificação de toda 

a Área de intervenção como Sistema Húmido, com intercalações de Sistema de Transição Fluvial 

Estuarino nos deltas onde desaguam os vales, o que pode implicar o condicionamento das obras 

de construção, ampliação ou alteração de infra-estruturas pela CML [PDML, 2012]. 

 

Fig. 22 - Planta da Estrutura Ecológica Municipal (detalhe). Fonte: PDML 2012 
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Na planta seguinte, de onde se retirou o detalhe da planta anterior, constata-se, à escala do 

município, a falta de espaços verdes nas AIP e nas imediações, de onde se conclui a necessidade 

de uma grande zona verde, como a do parque urbano que se propõe. 

 

Fig. 23 - Planta da Estrutura Ecológica Municipal (outro detalhe). Fonte: PDML 2012 
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Das Plantas dos Riscos Naturais e Antrópicos I e II: 

Estas duas plantas transmitem-nos a precariedade da Área de Intervenção no que diz respeito à 

vulnerabilidade a sismos e cheias. O edificado a propor está condicionado, tanto em altura, como 

em construção subterrânea, nomeadamente estacionamento, e isso reflectiu-se no projecto 

proposto. 

 

Fig. 24 - Plantas dos Riscos Naturais e Antrópicos I (detalhe). Fonte: PDML 2012 
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Da Planta das Condicionantes de Infra-estruturas: 

Desta planta importa apenas reter a existência e a importância do sistema de drenagens, cuja rede 

principal tem na Área de Intervenção diversos pontos e linhas de escoamento dos vales que 

desaguam no tejo através da Área de Intervenção. Qualquer proposta para esta zona necessita de 

prever a continuidade ou o desvio pontual deste sistema. 

 

Fig. 25 - Planta de Condicionantes de Infraestruturas (detalhe). Fonte: PDML 2012 
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Da Planta das Acessibilidades e Transportes: 

Da análise a esta planta importa ressalvar três aspectos fundamentais: 

Em primeiro lugar, o interface de Santa Apolónia está assinalado como de nível hierárquico 3, o de 

menor importância. Isto revela em certa medida a intenção camarária de abrir a possibilidade de 

desactivar a estação de Santa Apolónia como terminal ferroviário. 

Em segundo lugar, a TTT está já marcada nesta planta de condicionantes. Desta forma, torna-se 

necessário ter em conta as implicações urbanísticas que esta importante infra-estrutura venha a ter 

no futuro. 

Por último, é vital notar que está perfeitamente marcada uma mudança de nível da Avenida Infante 

D. Henrique a partir da sua intersecção com a Avenida Mouzinho de Albuquerque. A intenção de 

redução de caudal e intensidade por parte da CML para o troço que se aproxima do centro 

histórico é inegável. A nossa proposta já reflecte esta alteração de nível. 

 

Fig. 26 - Planta das Acessibilidades e Transportes (detalhe). Fonte: PDML 2012 
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Da Planta de Qualificação do Espaço Urbano: 

O Novo PDM estabelece ainda as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), 

“porções contínuas de território para efeitos de programação da execução do PDM ou realização 

de operações urbanísticas”. Nesta planta encontramos a delimitação das UOPG, sendo que a Área 

de Intervenção se encontra dividida entre duas UOPG, a UOPG 6 (Graça/Beato) e a UOPG 7 

(Centro Histórico). 

 

Fig. 27 - Planta de Qualificação do Espaço Urbano (detalhe). Fonte: PDML 2012 

 

Da leitura dos termos de referência orientativos para estas Unidades Operativas, importa salientar 

os seguintes, que foram sempre presentes no processo de desenho da proposta: 
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UOPG 6 Graça/Beato: 

• Promover o património existente enquanto memória da cidade e potenciador da 

requalificação urbana;  

• Utilizar o sistema de verde público na vertebração e estruturação urbana, com a inclusão 

do corredor de ligação do sistema de Chelas ao rio, numa lógica de continuidade dos 

sistemas ecológicos de escala local; 

• Implementar medidas de minimização dos impactes associados aos corredores de 

transportes, com especial relevo para as acções de acolhimento da TTT (Terceira 

Travessia do Tejo); 

• Optimizar os efeitos de estruturação da TTT; 

• Minimizar a fragmentação do território resultante de um processo de ocupação avulso e 

de uma topografia dificultadora da relação entre as partes. 

 

UOPG 7 Centro Histórico: 

• Promover a Praça do Comércio como a porta da Cidade na sua articulação com o rio, 

incrementando a criação de novas áreas comerciais, de funções lúdicas e turísticas e 

valorizando arquitectónica e paisagisticamente a Frente Ribeirinha enquanto fachada do 

Tejo, particularmente entre Santa Apolónia e o Cais de Sodré; Dimensionar a oferta de 

estacionamento visando suprir carências preexistentes; 

• Valorizar o eixo histórico «sétima colina»; 

• Revitalizar a zona da Baixa e da Colina do Castelo, com o incremento de funções 

culturais e o acréscimo de dotação de espaços públicos qualificados e de percursos 

pedonais; 

• Promover o incremento e reabilitação da função habitacional; 

• Garantir a continuidade ciclável ao longo do rio entre o Cais do Sodré e Stª Apolónia; 

• Valorizar o Conjunto Urbano Singular Cais do Sodré/Jardim das Amoreiras (Sétima 

Colina), o Conjunto Urbano Singular Convento de Jesus/R. do Século, parte do Conjunto 

Urbano Singular Av. da Liberdade/Alto do Parque, parte do Conjunto Urbano Singular 

Portas de Santo Antão/S. Sebastião, o Conjunto Urbano Singular Campo dos Mártires da 

Pátria, o Conjunto Urbano Singular do Campo de Santa Clara, e parte do Conjunto 

Urbano Singular do Caminho do Oriente. 
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3.2. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO VALE DE CHELAS 

O Plano de Urbanização do Vale de Chelas, aprovado desde 1998, abrange uma área total de 104 

hectares. É de reter fundamentalmente a configuração de um novo atravessamento do sudeste da 

cidade, que tem origem na Rotunda das Olaias, terminando na Avenida Infante D. Henrique. A 

importância deste eixo foi tida em conta na nossa proposta. 

 

Fig. 28 - Plano de Urbanização do Vale de Chelas. Fonte: CML 

 

Dado o atraso da implementação deste P.U., bem como a publicação da revisão do PDM de Lisboa 

e a aprovação de uma série de Planos de Pormenor contíguos, é expectável que o PU do Vale de 

Chelas seja no futuro submetido a uma revisão. 
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3.3. PLANO DE URBANIZAÇÃO DO VALE DE SANTO ANTÓNIO  

O Plano de Urbanização do Vale de Santo António, aprovado em 2012, procura ir de encontro ao 

subaproveitamento generalizado desta zona da cidade, que contém algumas das poucas áreas por 

construir de Lisboa. 

Propôs-se um reperfilamento da Avenida Mouzinho de Albuquerque, procurando estruturar a 

desorganização que existe em torno desta. No entanto, o final da Avenida, ou seja, a chegada à 

Avenida Infante D. Henrique, foi condicionado pela linha ferroviária existente. Se esta 

condicionante for posta em causa, também este remate pode ser revisto sem colocar em causa as 

premissas do P.U., tal como acontece na nossa proposta (v. cap. 4.2.1.1.2.). 

 

 

 

Fig. 29 - Plano de Urbanização do Vale de Santo António. Fonte: CML 
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3.4. PLANO DE PORMENOR DA CALÇADA DAS LAJES 

O Plano de Pormenor da Calçada das Lajes encontra-se em elaboração. Os Termos de Referência 

foram aprovados em 2010, considerando-se que a zona “carece de consolidação e ordenamento 

urbanístico, melhor qualidade urbana, remate harmonioso dos edifícios e criação de espaços 

verdes públicos e aprazíveis”, preocupações semelhantes à da AIP. 

 

 

Fig. 30 – Plano de Pormenor da Calçada das Lajes - Esquema da estrutura urbana predominante. Fonte: CML 
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3.5. SOCIEDADE FRENTE TEJO – FRENTE RIBEIRINHA 

Em 2008 foi criada a Sociedade Frente Tejo, com vista à promoção de acções de requalificação e 

reabilitação urbanística na frente ribeirinha da Baixa Pombalina e também na zona de Ajuda-

Belém. 

A sua extinção, bem como a passagem das suas responsabilidades para a Câmara Municipal de 

Lisboa, decorreu de um compromisso estadual para reduzir custos, e ficou efectivada no final de 

2011. 

Dos projectos realizados pela SFT, julgamos importante realçar o Estudo Prévio para a Frente 

Ribeirinha da Baixa Pombalina, cuja parte que diz respeito à Ribeira das Naus seguiu para 

concretização e obra. 

Na zona de Santa Apolónia, é proposta uma reorganização do Largo dos Caminhos-de-Ferro em 

torno de uma grande rotunda. Essa reorganização, por também se encontrar em sinergia com o 

Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, foi incorporada nas nossas propostas. 

 

Fig. 31 - Estudo Prévio para a Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina. Fonte: SFT 

 

3.6. ENVOLVENTE DA TERCEIRA TRAVESSIA DO TEJO 

Em 2011, o Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e Construção (ICIST), uma unidade de 

investigação do Instituto Superior Técnico, elaborou um estudo urbanístico de forma a permitir 

avaliar os impactes urbanísticos da TTT no sector de Lisboa que integra a Área de Intervenção. 

Desse estudo faziam também parte propostas de soluções de traçado e zonamento qualificado que 

tinham em conta a situação fundiária da área. 

Parte da solução de traçado intersectava a presente Área de Intervenção, em concreto no vale de 

Chelas, na Avenida Gualdim Pais. 
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Na nossa Proposta Final integrámos a rotunda proposta e parte das alterações à Avenida Gualdim 

Pais, pois entendemos que a solução encontrada se adequava à nossa proposta nesta zona de 

fronteira. 

 

 

Fig. 32 - Estudo Urbanístico da Envolvente da TTT (detalhe). Fonte: ICIST 

 

3.7. NOVO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LISBOA 

O Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, projectado pelo arquitecto José Luís Carrilho da Graça, 

está já em construção. Inicialmente previsto para conclusão em 2013, encontra-se com as obras 

em atraso. 

Lisboa recebeu mais de 500.000 passageiros em 2011, e o número tem sempre aumentado na 

última década. A média de gastos por passageiro desembarcado foi de 52€ em 2012, 97,40€ em 

2013 e 183€ em 2014, de acordo com um inquérito promovido pelo Observatório do Turismo de 

Lisboa, em parceria com a administração do PL. O impacto na economia municipal e nacional é 

notório, e o Novo Terminal de Lisboa procura potenciar estes números. 
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Fig. 33 - Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa, Modelação 3D. Fonte: skyscrapercity.com 

 

Embora não tenha contacto directo com a Área de Intervenção (apenas marginalmente), a sua 

importância para a zona ribeirinha é fundamental, e o fluxo viário e de pessoas que proporcionará 

num futuro próximo foi tido em conta na presente proposta. 
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4. O PROJECTO: DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

4.1. APROXIMAÇÃO INICIAL - PRIMEIRA PROPOSTA INDIVIDUAL 

Na sequência da primeira fase de análise, realizada em grupo, seguiu-se uma proposta individual, 

onde se procurou sintetizar os resultados mais evidentes do estudo efectuado. 

 

 

Fig. 34 - Projecto Urbano - Proposta do 1º Semestre. Fonte: IA. 

 

4.1.1. Abordagem problema – solução 

Neste primeira abordagem, concluímos que a intervenção deveria incidir sobre três aspectos 

fundamentais que eram definidores da Área de intervenção: “Variedade dos intervenientes”; 

“Barreiras físicas e visuais” e “Dispersão do espaço público”. Qualquer plano para a zona deveria 

ter estes tópicos como ponto de partida. 

Para cada um dos aspectos foram propostas uma série de opções projectuais, estratégias 

perfeitamente listadas e enumeradas. 

Da conjugação dessas opções resultou uma espécie de anteprojecto urbano que procurava 

organizar e resolver conflitos concretos, numa abordagem do tipo “problema > solução”. 

A perspectiva aparentemente simplista de tentar resolver uma área através não de tabula-rasa, 

mas através da resposta pontual e incisiva a cada um dos problemas detectados, concluiu numa 

proposta que pensamos interessante pelo seu carácter low-cost, quase minimalista. De certa 

forma, entendemos que esta é ainda a maneira de fazer urbanismo no “mundo real”, onde os 

intervenientes e os interesses são tão dispersos e variados, que se torna praticamente impossível 

a um município intervir de forma radical numa área histórica e/ou consolidada. 

Apesar de a proposta final ter resultado da inclusão de outros factores e de uma abordagem mais 

abrangente - como se verá adiante -, as conclusões da fase de análise provaram ser fundamentais 

e a maior parte, senão todas, foram repensadas e incorporadas na concretização da proposta final. 
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4.1.1.1. Variedade dos intervenientes. 

Se houvesse um único factor determinante na caracterização da Área de Intervenção, esse factor 

seria a variedade de intervenientes, e a relação conflituosa e mesmo antagónica entre eles. 

Identificámos cinco elementos distintos, que para efeitos de análise considerámos “entidades”: a 

REFER, o Porto de Lisboa, o edificado privado, a Av. Infante Dom Henrique e por último, o 

Metropolitano de Lisboa. 

A conclusão foi que estes “actores” intervinham na zona fechados sobre si mesmos. As “camadas” 

de infra-estruturas e construção urbana que estes implicavam foram sendo sobrepostas sem 

planeamento prévio e sem procura de sinergia e acordo. 

Desta análise resultaram quatro guidelines que considerámos essenciais para a resolução deste 

carácter de oposição: 

 

1) Minimização das “expropriações”: 

Numa zona em que a simples presença de um interveniente com a REFER ou o Porto de Lisboa é 

praticamente suficiente para impedir qualquer alteração e compromisso urbanístico – devido ao 

seu carácter de ocupação impermeável à população em geral -, só a ocupação ou “expropriação” 

de espaço permite alguma espécie de desenvolvimento urbano. 

Para entidades cuja relevância para a economia local e regional é incontornável, e cuja ocupação 

desta faixa do território a uma escala municipal parece quase impossível de contornar, só nos 

ocorre que a expropriação das áreas destas entidades seja a mínima possível, de forma a 

possibilitar uma “plataforma de entendimento” que não coloque toda a área, nem a continuidade de 

qualquer interveniente em causa.  

 

 

Fig. 35 - Esquema das áreas existentes por entidade. Fonte: IA. 
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Fig. 36 - Esquemas das expropriações/desactivações propostas. Fonte: IA. 

 

Na figura acima apresenta-se o esquemas das “expropriações” ou”desactivações” propostas, as 

mínimas que entendemos necessárias para a viabiliadade de um projecto urbano abrangente. 

 

2) Manutenção das actividades existentes: 

Numa perspectiva do desenvolvimento de uma cidade sustentável e em crescimento, torna-se 

necessário não só permitir, preparar e prever esse mesmo crescimento, mas de igual forma 

procurar manter, na medida do possível e sem prejuízo das intenções mais abrangentes, as 

actividades pré-existentes, pelo menos aquelas cuja influência na economia e vivência da área é 

mais importante. 

Nesse sentido, identificámos três actividades fundamentais dentro do perímetro a intervir que 

achámos de vital importância, e cuja remoção teria repercussões nas zonas envolventes que não 

se poderiam menosprezar, nomeadamente: a actividade de estiva do Porto de Lisboa, a actividade 

comercial do hipermercado LIDL e toda a actividade de manutenção de composições ferroviárias 

da REFER. 

 

Fig. 37 - Esquema com actividades a manter: Estiva, Hipermercado e REFER. Fonte: IA 

 

A soma destas três actividades representa cerca de 70% de ocupação da área, pelo que a 

remoção destes elementos implicava a total redefinição de conteúdos das actividades. 
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3) Não-imposição de alterações infra-estruturais a longo-prazo: 

Da nossa análise resultou a conclusão que a expansão do metropolitano é condição sine qua non 

para o desenvolvimento sustentado de Lisboa, com todas as suas implicações urbanísticas e 

sociais, também tendo em conta o crescimento dos visitantes turísticos à cidade. 

Nesse sentido, alertámos para o facto de qualquer intervenção na área não colocar em causa a 

possibilidade de implementar infraestruturas pesadas como o metropolitano, nomeadamente 

através da libertação ou não-inclusão de quaisquer obstáculos subterrâneos que pudessem 

inviabilizar a passagem de um túnel ainda por abrir. Estes obstáculos poderiam adquirir a forma de 

estacionamento subterrâneo, sapatas profundas, lagos artificiais, entre outros. 

 

4) Permeabilizar os vários intervenientes: 

Por último, e como refere Palma (1991) “(…)Há divórcio entre o dentro e o fora(…)”, constatámos 

que num perímetro urbano tão recheado de barreiras físicas – sobretudo longitudinais -,  cujo 

atravessamento era simplesmente interdito, não haveria hipótese de reabilitação salvo através de 

aberturas pontuais que permitissem esses mesmos atravessamentos no sentido transversal. 

Propusemos como atravessamentos mínimos a distância que separa a Rua da Bica do Sapato – e 

consequentemente todo a zona e o bairro de Santa Engrácia – e o rio; e ainda uma faixa pedonal e 

ciclável para o viaduto existente. 

 

Fig. 38 - Esquema de atravessamentos mínimos propostos. Fonte: IA 

 

 

 

 



52 
 

4.1.1.2. Barreiras físicas e visuais. 

O leitmotiv actual de toda a zona é, tragicamente, a barreira. Quem se desloque ao longo da zona 

está invariavelmente destinado a percorrer longas distâncias sem hipótese de alteração de rota, 

seja qual o meio em que se desloque.  

A apreensão visual da zona está limitada a uma perspectiva longitudinal, ou seja, no sentido do rio, 

sem construções ou marcos verticais (à excepção do viaduto existente). A orientação visual é 

complicada. A vista do rio, que se encontra a uma distância tão curta, está frequentemente vedada, 

situação que é agravada pelo carácter plano do terreno. 

 

Fig. 39 - Muro da Estação ferroviária de Santa Apolónia, vista da Rua da Bica do Sapato. Fonte: IA 

 

A falta de ligação ao rio Tejo e a dificuldade no percurso não-viário Sudoeste-Nordeste – em 

grande medida devido à velocidade do tráfego da Avenida Infante D. Henrique - são as implicações 

mais graves da existência de tantas barreiras. 

Nesse sentido propusemos quatro linhas orientadoras: 

 

1) Possibilitar o acesso à margem do Tejo: 

Através da libertação da actividade do Porto de Lisboa em cerca de metade da faixa de costa onde 

actua hoje em dia, permite-se o acesso directo à frente ribeirinha numa extensão de 1 km, o que 

possibilita uma apreensão quase imediata da orientação dos edifícios, das vias, bem como das 
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possibilidades de percursos, das praças e zonas de estar. Num terreno plano, o desafogo visual 

quer-se ligado à liberdade de movimentação pedonal. 

 

2) Reduzir o caudal e a velocidade do fluxo viário: 

No seu presente estado, a Avenida Infante D. Henrique assemelha-se a uma via rápida. Apesar do 

limite de velocidade legal, o seu perfil e seu percurso longo quase ininterrupto funcionam como 

apelos ao aumento de velocidade de circulação.  

A repercussão do excesso de velocidade, assim como do caudal de 3 faixas, é sentida pelos peões 

e ciclistas de forma inegável. Os atravessamentos são feitos em zonas não preparadas para o 

efeito, e mesmo em zonas autorizadas como passadeiras e sinais de peões, não há quem 

atravesse “descansado”. 

A inclusão de 3 momentos distintos para distribuição de tráfego ao longo da Avenida Infante D. 

Henrique, além de permitir um escoamento mais uniforme do trânsito, previne em grande medida 

os veículos de atingirem velocidades acima do legal. Dois destes momentos são propostos como 

rotundas, e um terceiro, na continuação do viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque, é uma 

espécie de “redondel” que serve o duplo propósito de fundir duas fronteiras necessárias – o próprio 

viaduto e o Porto de Lisboa – e de criar uma “quebra” na Av. Infante D. Henrique que reduz 

inevitavelmente a velocidade de circulação. 

 

Fig. 40 - Esquema com as rotundas propostas. Fonte: IA 

 

3) Reperfilar a Av. Infante D. Henrique: 

A terceira linha orientadora é o reperfilamento da Av. Infante D. Henrique. A redução de 3 para 2 

faixas de circulação em cada sentido permite não só uma redução significativa da velocidade de 

circulação, assim como de ruído. Para além disso, é possível converter uma das faixas numa 

ciclovia generosa, com um separador arborizado, o que é um aumento considerável do conforto 

para os peões e ciclistas. 
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4) Promover percursos pedonais e ciclovias: 

Por último, pensamos que a inclusão planeada de percursos pedonais e ciclovias, como aliás é 

propósito do novo PDM, é factor determinante para a libertação gradual de barreiras num território 

relativamente consolidado. Afirmamos gradual, pois estes percursos incutem hábitos e rotinas nas 

populações que em alturas posteriores de planeamento não são ignorados. A memória de um 

percurso ou passeio afirma-se amiúde com mais clareza que um edifício ou estrada. 

Para além da ciclovia da zona ribeirinha, cuja intenção está já expressa no PDM, propomos a 

criação de uma ciclovia a desenvoler para o interior da cidade, através do Vale de Santo António. A 

sua continuidade é fácil de antever até à Praça Paiva Couceiro, e daí em diante. 

 

4.1.1.3. Dispersão do espaço público. 

No que diz respeito aos usos públicos, e ao próprio espaço púbilco, a Área de Intervenção pode-se 

definir essencialmente por três características: 

• A maioria das zonas são de passagem, e não de estadia 

• Os elementos físicos são tendencialmente lineares, convidam ao movimento e não 

à estadia 

• O espaço público existente é na sua maioria residual e desqualificado 

 

Desta forma, e na senda de um projecto baseado em propostas reactivas, sintetizámos 6 pontos 

de partida para a resolução da problemática do espaço público: 

 

1) Polarizar algum espaço público: 

O contra-ponto evidente para a dispersão do espaço público é a sua polarização. Procurámos 

concentrar o espaço público numa zona específica, nomeadamente na zona à volta da antiga 

Estação de Santa Apolónia e na área circundante à actual discoteca Lux. Esta concentração 

promove a estadia e incentiva o comércio e a vivência desta área, que é a área na “continuação” 

da encosta envolvente mais densamente habitada.  

 

2) Proporcionar estacionamento: 

Da mesma forma, a criação de estacionamento “concentrado” é um incentivo à polarização. Para 

quem usa o carro como meio de transporte, a tendência para as deslocações após o 

estacionamento é serem o mais curtas possível. 
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Aproveitando a escavação do túnel do metro que já se encontra feita cerca de 100 metros após o 

topo da estação existente – que serve em boa medida de “tampão” ao nível freático -, bem como a 

cota inferior à via pública em que as linhas de ferrovia se encontram, propusemos estacionamento 

subterrâneo por baixo da actual estação de comboios e ainda na sua continuidade por mais 100 

metros, até sensivelmente à fachada da nova estação proposta. 

 

3) Potenciar edificado existente: 

Em continuidade com o espírito de “expropriação mínima” expresso no capítulo III.1.a.1, 

considerámos que só uma política de aproveitamento do edificado existente, incentivando usos 

complementares e criando sinergias, poderia proporcionar alguma revitalização. 

A permanência da discoteca Lux enquanto espaço de animação nocturna pode ser complementada 

com o aproveitamento de alguns armazéns convertidos em cafés ou bares. Da mesma forma, os 

edifícios que serviam de garagens e apoio à manutenção da REFER, separados do Clube 

Ferroviário pela linha férrea, beneficiam desta mesma linha como saudável transição de nível ruído 

para as habitações das encostas. 

 

4) Apelar à memória – evocar o antigo através da mudança, do contraste e dos novos 

usos: 

A arquitectura - em concreto o espaço urbano - não é feita só de materialidade e intenções. A 

memória, e o modo como é apropriado o espaço por quem o frui directamente são parte integral do 

conjunto urbano. São factores que devem ser levados em conta no acto de projectar, no desenho, 

procurando influenciar positivamente a experiência da cidade. Isto é ainda mais importante quando 

se intervêm numa cidade com história e passado, como é Lisboa. 

Apesar de grande parte da Área de Intervenção ter “nascido” como resultado de aterros 

relativamente recentes, algum edificado e a relação com o rio sofre ainda de uma ligação profunda 

com os bairros históricos circundantes. O sistema de vistas que está previsto na revisão do PDM 

atesta esse facto, e o edifício de Santa Apolónia é testemunha da passagem do tempo. 

A mudança e os novos usos em edifícios cuja origem não os previa, podem e devem despertar 

sentimentos e experiências para além do funcionalismo imediato. O exemplo da High LIne de Nova 

Iorque é incisivo neste ponto, principalmente porque é ele próprio um modo de transporte. Ou seja, 

há um uso que em grande parte se mantém, o da deslocação, apesar da diferença de modo e 

velocidade. 

No entanto, o contraste, como no caso de reabilitação de um edifício para um uso totalmente 

distinto, também pode motivar uma evocação positiva: a nossa proposta previa que a estação de 
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Santa Apolónia se convertesse no piso térreo num centro comercial, com serviços nos pisos acima. 

A permanência de um átrio para recepção e rendez-vous, o funcionamento dos vários relógios 

embutidos no interior e nas fachadas, ou ainda a simples manutenção de alguns carris junto aos 

antigos apeadeiros são ponto de partida para esse apelo à memória. 

  

5) Qualificar – transformar os espaços residuais em espaços passíveis de serem 

utilizados: 

Numa intervenção urbana em que a intervenção se procura mínima, requalificação é a palavra-

chave. Se espaços e edificados existentes perderam o seu sentido e funcionalidade, ou os viram 

minimizados, a procura de uma regeneração integrada desses espaços e edifícios é essencial. 

Sendo isto também verdade quando a intervenção é profunda e radical (como o veremos mais à 

frente na Proposta Final), é-o ainda mais fundamental quandos se procura revitalizar um território 

já bastante consolidado. 

No caso concreto desta Área de Intervenção, em que o conflito e a oposição de intervenientes é 

imediatamente reconhecível, nas áreas de contacto desses intervenientes – e consequentemente 

na zonas onde o conflito é máximo – é onde se deve procurar qualificar. Estes espaços são em 

quase todos os casos localizações residuais, ou seja, quase-objectos em que não houve intenção 

ou planeamento. 

O desafio de transformar esses espaços residuais em locais de verdadeira utilidade pode ser um 

excelente ponto de partida para a regeneração urbana, pois essa reconversão é, na prática, a 

resolução de um conflito. E se esse contflito deixa de existir, a cumplicidade entre dois 

intervenientes, que antes eram rivais, pode começar a existir. 

 

6) Promover a versatilidade – potencializar os espaços públicos para vários usos 

distintos. 

Por último, cremos que numa perspectiva de regeneração urbana, deve ser incentivada a 

variabilidade e/ou rotatividade de usos para os espaços públicos. 

Isto é particularmente importante quando os usos principais de um determinado pedaço de 

território estão constrangidos pelo carácter de inversão dia/noite, seja pelo commuting que 

caracteriza um interface de transportes, seja pela tendência de utilização diurna de um parque 

urbano ou pelos serviços e espaços de animação nocturna. 

Através da integração de mecanismos que permitam que determinados serviços e espaços sejam 

reconvertidos para usos diferentes consoante a hora do dia ou para eventos específicos, é possível 

garantir a quase continuidade de vivência e utilização desses mesmos espaços e serviços. 
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A discoteca Lux é passível de ser utilizada durante o dia para exposições, lançamentos e eventos 

de múltiplas espécies. 

Um parque urbano pode ser planeado para receber concertos musicais, espectáculos ao vivo e 

eventos desportivos. 

Os pisos térreos de edifícios como a estação de Santa Apolónia e edifícios de serviços podem ser 

aproveitados de forma a diversificar a oferta, levando à sua fruição variável consoante a hora do 

dia. 

Numa cidade com Lisboa que depende economicamente, cada vez mais, do turismo, esta 

promoção da versatiilidade é fundamental. E a sua integração planeada é fundamental, sob pena 

de se criarem conflitos e fronteiras que acabam por agir contra a sua própria génese. 

 

4.1.2. Primeira proposta – Conclusões 

A primeira proposta permitiu compreender com clareza que a AIP é um extremamente complexa na 

sua estrutura urbana. Permitiu de igual forma apreender que a abordagem para a regeneração tem 

de ser a de planeamento total, e não a de solucionar pontualmente os problemas. 

No entanto, as conclusões tiradas e as estratégias definidas foram transportadas para a proposta 

final, o que permitiu “recomeçar” o desenho urbano com mais segurança. 
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Fig. 41 - Planta geral da proposta. Fonte: IA  
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4.2. PROJECTO URBANO SANTA APOLÓNIA – XABREGAS - PROPOSTA 

FINAL 

 

À primeira proposta seguiu-se, no 2º semestre, uma proposta mais aprofundada, onde se procurou 

empregar uma abordagem mais abrangente às questões que a AIP levanta. 

 

4.2.1. Intenções principais 

4.2.1.1. Vias Estruturantes  

Av. Infante Dom Henrique 

A Av. Infante Dom Henrique afigura-se como o eixo em torno do qual toda a área se desenvolve, e 

a proposta é que assim se mantenha. No entanto, propõe-se um reperfilamento parcial, bem como 

uma alteração do seu carácter de avenida para uma via comparável a uma alameda, na parte do 

percurso que acompanha o parque urbano.  

 

 

Fig. 42 - Afastamento gradual da Av. Infante D. Henrique da linha de costa. Fonte: IA 

 

Esta alteração serve vários propósitos; em primeiro lugar, promove a desaceleração de quem faz o 

percurso norte-sul, em direcção ao centro da cidade. Esta intenção é fundamental pois à medida 

que nos aproximamos do centro da cidade as vias querem-se preferencialmente de acesso local, 

com vários atravessamentos pedonais, e as características actuais da Av. Infante Dom Henrique 

são contrárias a esta tendência. 

Em segundo lugar, a separação das vias de circulação oposta em formato de alameda permite 

uma redução substancial do ruído viário na zona do parque urbano.  
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Finalmente, os vários atravessamentos pedonais beneficiam deste formato de alameda, tanto os 

que estão à mesma cota, como os superiores.  

 

 

Fig. 43 – Perfil da Av. Infante D. Henrique na zona edificada. Fonte: IA. 

 

 

 

Fig. 44 – Perfil da Av. Infante D. Henrique na zona do Parque Urbano. Fonte: IA. 

 

No que diz respeito ao parque urbano, o afastamento da Av. Infante Dom Henrique do rio 

possibilita também o contacto directo do parque urbano com a Frente Ribeirinha. É também uma 

maneira de reunir duas fronteiras – a própria avenida e o talude que suporta a Calçada da Cruz de 

Pedra – num só obstáculo de atravessamento. 

 

Av. Mouzinho de Albuquerque: 

A Av. Mouzinho de Albuquerque apresenta-se como uma via fundamental de acesso à zona 

ribeirinha oriental.  

O viaduto existente no remate da avenida foi construído por altura da Expo 98, de forma a permitir 

a distribuição do tráfego para a Av. Infante Dom Henrique, um dos principais, senão o principal 
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acesso ao novo Parque das Nações. Foi uma obra feita com um carácter de relativa urgência, e no 

nosso entender, a sua manutenção após a desactivação e desmontagem da área de manutenção 

de composições da REFER e do Porto de Lisboa não se justifica do ponto de vista da distribuição 

de tráfego. 

 

Fig. 45 - Viaduto existente no topo da Av. Mouzinho de Albuquerque. Fonte: bingmaps.com 

 

 

É proposto um outro viaduto, perpendicular ao existente, que continua a permitir a circulação 

ininterrupta da Calçada da Cruz da Pedra. A Av. Mouzinho de Albuquerque é rebaixada 

ligeiramente, e passa agora a circular num nível inferior à Calçada da Cruz da Pedra. 

 

Fig. 46 - Novo viaduto proposto sobre a Av. Mouzinho de Albuquerque. Fonte: IA 
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As vantagens desta alteração de níveis são, a nosso ver, várias: 

• Em primeiro lugar, a Calçada da Cruz da Pedra mantém o seu carácter de via local, 

evitando o cruzamento directo com uma via de nível 2. Isto permite uma circulação mais 

desafogada, de velocidade mais lenta, tanto de veículos como de peões e bicicletas. 

• Em segundo lugar, retira-se o cruzamento existente, o que permite um escoamento do 

trânsito vindo de ambos os sentidos da Avenida Infante Dom Henrique com mais fluidez. 

• Em terceiro lugar, devido à sua dimensão reduzida em comparação com o viaduto 

existente, este novo viaduto não deverá necessitar de pilares para tirantes, o que reduz o 

impacto visual. 

• Em último lugar, a remoção do viaduto existente liberta enormemente o local, permitindo 

um desenho menos restringido por uma infra-estrutura pesada, bem como uma vista 

desafogada para a zona ribeirinha de qualquer parte do Vale de Santo António. 

 

 

Fig. 47 - Perfil da Av. Mouzinho de Albuquerque. Fonte: IA. 

 

4.2.1.2. Continuidade da Frente Ribeirinha e Ciclovia 

Como já vimos, o PDML visa estabelecer a continuidade ciclável desde o Cais do Sodré ao Parque 

das Nações. Na área de intervenção este objectivo estava comprometido pela presença do Porto 

de Lisboa. A libertação da área deste interveniente, cuja concessão termina em breve, é o grande 

motor da reestruturação aqui proposta. 
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Fig. 48 - Ciclovias e passeio da Frente Ribeirinha propostos. Fonte: IA 

 

A ciclovia e grande passeio ribeirinho que propomos vêm permitir a fruição franca do contacto com 

o rio, bem como a ligação entre zonas distintas da cidade. Com a alteração dos costumes a que se 

assiste nos dias de hoje, e com o fenómeno de gentrificação de vários bairros da cidade em curso, 

é de todo possível prever e imaginar o passeio ribeirinho não só como um percurso de lazer mas 

como um percurso viável de transporte diário de milhares de pessoas. É por isso que o propomos 

com uma largura total de 10 metros. 

 

4.2.1.3. Acessibilidades e consolidação das áreas envolventes  

A jusante – Estação Santa Apolónia 

O edifício da Estação de Santa Apolónia impõe-se como uma referência urbana e um marco visual, 

tanto para habitantes como para visitantes. No entanto, o muro existente, que dá seguimento a 

ambas as fachadas laterais, bem como a organização das vias em torno da fachada principal 

tornam a leitura e a vivência deste núcleo algo confusas. 

 

Fig. 49 - Estudo Prévio para a Frente Ribeirinha da Baixa Pombalina (detalhe). Fonte: SFT 
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A rotunda que se propõe, cujo desenho é repetido do estudo prévio realizado pela Sociedade 

Frente Tejo – entretanto extinta – (ver 2.2.4), permite uma apreensão clara do edifício e da 

circulação pedonal e viária envolvente. A mudança da função do edifício serve também esse 

propósito, pois a fachada principal vê a sua importância relativizada com a abertura de novas 

“entradas principais” do edifício nas fachadas laterais, nomeadamente na fachada virada para o 

Tejo. O edifício assume-se então mais como um elemento agregador e nuclear, e deixa para trás a 

sua característica de limiar e fronteira. 

 

Fig. 50 - Topo da Av. Infante D. Henrique, com a nova rotunda proposta. Fonte: IA 

 

A montante – Xabregas e Av. Gualdim Pais 

O limite norte da Área de Intervenção é presentemente um “melting pot” de vias, edifícios, épocas 

e usos. A esquina do Museu do Azulejo, a escassos centímetros do viaduto da linha férrea é 

exemplo claro da mescla de intenções e apropriações que parecem conjugar-se nesta área – uma 

teia de espaços e funções residuais. 

 

Fig. 51 - Proposta para topo da Av. Gualdim Pais. Fonte: IA 
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Removendo a passagem superior da linha férrea, “limpando” os edifícios devolutos e com 

características temporárias, e marcando claramente a orientação da avenida de Chelas, pensamos 

possibilitar uma linha de visão clara e objectiva, tanto para quem se desloca de transportes como 

para o peão, através da noção do sentido do rio. Isto é particularmente importante para quem sai 

da estação de metropolitano proposta, e procura orientações visuais que clarifiquem o destino 

intendido. 

 

A Oeste - Vale de Santo António 

A Av. Mouzinho de Albuquerque apresenta-se como um ponto de acesso fundamental à AIP, 

caracterizada ainda por uma vista privilegiada sobre o rio e sobre a própria. Situada exactamente a 

meio da AIP, pretendeu-se libertar este cruzamento dos seus impedimentos ao nível da diferença 

de cotas, removendo o viaduto existente, e substituindo-o por um outro viaduto perpendicular que 

cremos resolver vários problemas num só gesto.  

 

Fig. 52 - Proposta para o topo da Av. Mouzinho de Albuquerque. Fonte: IA 

 

Ao mesmo tempo que se abre a área à circulação, separam-se os momentos distintos que estas 

duas vias têm, as suas velocidades diferentes e características urbanísticas desiguais, mantendo a 

lógica da hierarquia viária que o PDM prevê. Fica também em aberto a requalificação da zona da 

avenida a montante, de uma forma menos constrangida do que o existente actualmente.  
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4.2.2. Transportes e estacionamento 

4.2.2.1. Nova estação de metro – “Museu do Azulejo/Xabregas” 

O metropolitano tem sido uma infra-estrutura fundamental no desenvolvimento e expansão das 

cidades desde o séc. XIX. No caso particular de Lisboa, é um interveniente incontornável no 

“commuting” na área da Grande Lisboa. Da mesma forma, a sua importância para o turismo - como 

meio de transporte barato e de esquema de fácil apreensão – é cada vez mais marcante. 

Assim, no nosso entender, a expansão da rede de metropolitano é fundamental para a 

regeneração da zona oriental de Lisboa, nomeadamente a montante da faixa onde se intervém. Do 

mesmo modo, só fará sentido propor uma infra-estrutura urbana de uma escala como o parque 

urbano que se propõe, se este for servido apropriadamente por acessos e transportes públicos 

adequados.  

A nova estação que se propõe encontra-se no seguimento da linha que actualmente termina na 

estação de Santa Apolónia. A sua localização parece-nos idealmente localizada no extremo oposto 

da área de intervenção, servindo a extensa área habitacional acima do Museu do Azulejo, o parque 

urbano que agora se propõe, a zona de Xabregas a norte e também o próprio Museu do Azulejo e 

os equipamentos vizinhos, incluindo o Museu Ibérico e a Casa Pia. A designação de estação 

“Museu do Azulejo/Xabregas” pareceu-nos apropriada. 

 

 

Fig. 53 - Nova estação de metro proposta. Fonte: IA 
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As “bocas” de entrada e saída localizam-se de forma a permitirem uma difusão controlada dos 

utentes consoante o destino, ao mesmo tempo que sugerem à superfície uma praça, defronte do 

Museu do Azulejo, que funciona como local de confluência dos vários percursos. 

Pretende-se que a linha subterrânea retorne gradualmente à superfície após sair da estação, 

emergindo no limite norte da área da intervenção, precisamente na mesma localização onde 

actualmente a linha se encontra elevada. 

 

4.2.2.2. Estacionamento 

Apesar de um sistema de transportes públicos que pode servir com eficiência a Área de 

Intervenção, a utilização do transporte automóvel individual é inevitável, principalmente quando se 

propõem novas áreas de habitação. No entanto, como vimos anteriormente no cap. 3.1, esta é 

uma área fortemente condicionada por ser uma zona de aterro e confluência de linhas de água, 

propensa a cheias e aluviamento. 

 

Fig. 54 - Esquema de estacionamento. Fonte: IA 

 

Nesse sentido, e numa perspectiva de compromisso, propusemos algumas áreas de 

estacionamento público ao ar livre, procurando da mesma forma criar estacionamento coberto, 

sendo que este é tornado possível no embasamento de alguns dos edifícios propostos, com o 

mínimo de escavação possível.  
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4.2.3. Estrutura de Espaço Público 

De uma forma geral, podemos dividir a proposta em duas grandes zonas de comprimento 

semelhante: uma primeira de Santa Apolónia até à Av. Mouzinho de Albuquerque, e outra na 

continuação, que compreende todo o parque urbano. 

 

Fig. 55 - Divisão geral da AIP. Fonte: IA 

 

Estas duas zonas diferem grandemente no seu carácter, pelo que o espaço público foi pensado de 

acordo com as necessidades e intenções de cada uma. 

 

Fig. 56 - Esquema espaço público. Fonte: IA 

 

O grande leitmotiv do sistema de espaço público foi desde o início o atravessamento. Procurámos, 

na medida do possível, não impedir a deslocação pedonal até à frente ribeirinha. Nesse sentido, a 

nossa proposta contém na sua estrutura um sistema de atravessamentos a um ritmo quase 

constante, e que procurámos que fosse liberto do máximo de conflitos possível. 



69 
PROJECTO URBANO SANTA APOLÓNIA – XABREGAS - PROPOSTA FINAL 

 

Fig. 57 - Esquema de atravessamentos até à Frente Ribeirinha. Fonte: IA 

 

Na zona mais edificada, propõe-se um sistema de praças, afastadas sensivelmente 200 metros 

entre si, localizadas em locais de confluência de vias, sejam cruzamentos ou outro tipo de remates. 

Este sistema procura servir o propósito de permeabilizar os atravessamentos da cidade 

consolidada até à zona ribeirinha. 

 

Fig. 58 - Esquema de praças na zona edificada. Fonte: IA 

 

Junto ao topo norte da antiga estação uma praça serve de chegada e atravessamento para a 

Calçada Cardeal e a Calçada dos Cesteiros. Há muito que a população local se queixa da 

dificuldade de atravessamento neste nó (v. Fig. 31), concretamente da Rua dos Caminhos de Ferro 

e da Rua da Bica do Sapato até à Av. Infante D. Henrique. A libertação de edificado neste local 

proporciona também visibilidade a quem se encontra a descer do Campo de Santa Clara. A 

abertura de uma praça possibilita ainda um foco de concentração nocturna, pois está no 

seguimento da actual discoteca Lux, que se mantém. Uma integração razoável de espaços de 

animação nocturna permite que aqui se crie um “tampão” de animação e ruído, um filtro para a 

densidade de bairros residenciais que se encontram já nas encostas. 
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Fig. 59 - Praça entre a Rua dos Caminhos de Ferro e Av. Infante D. Henrique. Fonte: IA. 

 

No seguimento da Rua Diogo Couto - e aproveitando o cruzamento com a Rua da Bica do Sapato 

e o início da Calçada de Santa Apolónia- desenha-se uma outra praça. Esta serve também como 

remate aos topos dos dois quarteirões de habitação principais propostos. Um dos quatro topos 

“entra” por dentro da praça, e convida também a entrar nos espaços entre os edifícios propostos, 

que são ligeiramente elevados. 

Esta praça tem continuidade no lado oposto da Av. Infante D. Henrique, onde serve como uma das 

zonas de “paragem” do passeio ribeirinho. Uma primeira varanda sobre o rio marca esta paragem, 

e uma zona de esplanadas e bares convida à permanência, e remata junto ao rio este 

atravessamento que vem praticamente ininterrupto desde a Rua dos Sapadores na Graça. 
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Fig. 60 - Praça que liga a Rua da Bica do Sapato à Av. Infante D. Henrique. Fonte: IA 

 

Cerca de 200 metros a jusante, no centro nevrálgico da proposta, encontramos uma convergência 

de edifícios (existentes e propostos), usos, vias e cotas. A reunião de tantos programas e 

actividades distintas quase que “exige” uma abertura no espaço por onde se possa processar a 

troca de informação que todos estes usos comunicam. 

Um quarteirão de habitação que remata o viaduto proposto e permite a transição pedonal da cota 

mais elevada da calçada de Santa Apolónia, fecha-se sobre si mesmo numa espaço semi-privado, 

mas num canto abre-se à vista do Tejo e à grande praça que existe na cota inferior. Esta praça 

remata a correnteza de edifícios de habitação propostos num topo, e os edifícios existentes 

(actualmente propriedade da REFER) noutro. Estes têm soleiras em duas cotas distintas, portanto 

apoiam a transição visual. 
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Fig. 61 - Praça que liga Rua de Santa Apolónia à Frente Ribeirinha. Fonte: IA 

  

A praça “estende-se” para o lado do Tejo, onde assume um carácter mais longitudinal, 

estabelecendo a ligação entre o Hotel e o Centro de Congressos propostos. Permite também um 

novo espaço de “paragem” do passeio ribeirinho. Uma segunda grande varanda marca este 

momento na linha de costa, permitindo uma verdadeira sensação de contacto com o rio. 

O atravessamento da Av. Infante D. Henrique é facilitado alterando o piso alcatroado para um piso 

diferente que sinalize a mudança de velocidade. Da mesma forma, reduz-se o perfil da via para 

apenas uma faixa de circulação em ambos os sentidos de forma a aumentar a segurança do 

atravessamento pedonal. 
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Deste “centro nevrálgico” para norte, com o início do Parque Urbano, as vias de circulação 

afastam-se gradualmente até estarem a uns constantes 25 metros de distância entre si. 

Acompanhando os momentos de atravessamento, sejam eles ao nível da via ou no nível superior, 

desenham-se praças nos pontos de contacto de todos os atravessamentos com a Av. Infante D. 

Henrique. Isto permite que o atravessamento pedonal seja feito em massa e com a visibilidade e a 

velocidade necessários ao atravessamento de uma via desta natureza e escala. 

 

Fig. 62 - Esquema de praças na zona do Parque Urbano. Fonte: IA 

 

São também pontos de paragem para quem faz o percurso no sentido longitudinal ou transversal, 

pontos de observação da vista para quem atravessa nas passagens superiores, e ponto de 

encontro de várias direcções e percursos. 

 

Fig. 63 – Esquema de atravessamentos na zona do Parque Urbano. Fonte: IA 

  

Junto ao Museu do Azulejo, e imediatamente por cima da nova estação de metro proposta, propõe-

se um espaço de confluência de vários percursos. De uma estação de metro é esperada a saída 

de um grande número de pessoas. Muitos destes utilizadores serão visitantes e turistas que irão 
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utilizar a estação pela primeira vez e não terão noção do sentido do percurso ou forma de se 

orientar.  

 

Fig. 64 - Saídas da estação de Metro "Museu do Azulejo/Xabregas". Fonte: IA. 

 

Nesse sentido, a nossa proposta é a de um espaço não-simétrico, com marcadores visuais 

distintos que possam facilmente ser apreendidos como orientativos. Esses marcadores são tão 

distintos como as próprias bocas do metro, a visibilidade desimpedida da fachada do Convento e 

do Museu do Azulejo; e o morro que permite o atravessamento superior para o Parque Urbano e o 

estacionamento.  

4.2.4. Estrutura Ecológica 

  

Toda a zona da Área de Intervenção sofre de uma severa falta de espaços verdes. Para além do 

Parque Urbano, que descreveremos mais à frente, a nossa proposta prevê arborização ao longo 

da Av. Infante D. Henrique, e ainda nas vias de ligação aos bairros históricos. Esta é uma forma de 

melhorar qualitativamente o ambiente, que sofre cronicamente da falta destes espaços de 

transição. Para além do sombreamento, essencial num clima mediterrânico, estes elementos 

arbóreos melhoram a transição das zonas propostas mais qualificadas às zonas existentes com 

edificado mais antigo, menos qualificado e em muitos casos degradado. 
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Fig. 65 - Fotografia aérea da AIP, com espaços verdes realçados. Fonte: IA 

 

Tentou garantir-se que os percursos pedonais fossem sempre arborizados, de forma a garantir que 

os habitantes e visitantes pudessem fazer os atravessamentos ao ritmo e velocidade que desejam, 

incluindo ou não paragens nesses percursos. 

 

 

Fig. 66 - Estrutura ecológica. Fonte: IA. 

 

Procurou-se também que houvesse espaços de transição “verde” entre os bairros existentes na 

orla da Área de Intervenção; nomeadamente no final da Av. Mouzinho de Albuquerque, mas com 

mais presença no final da Av. Gualdim Pais. A ligação de toda a zona do vale de Chelas, e da 

densidade de construção de Xabregas; pretendeu-se gradualmente relacionada com o Parque 

Urbano, de forma a não haver uma mudança drástica, mas sim um adensar da estrutura ecológica. 

O grande Parque Urbano incluído na proposta propõe-se que colmate uma falha grande nesta área 

da cidade, ou seja, a inexistência de um espaço verde com “massa crítica” para servir a população 

residente e visitante.  

Com uma área total abrangendo cerca de 20 hectares, pretende-se que seja um espaço de lazer, 

integrando várias actividades e ainda com possibilidade de acolher eventos de grande dimensão, 

como, por exemplo, o Rock in Rio, cujo recinto no Parque da Bela Vista ocupa uma área 

sensivelmente semelhante de 200000 m2. 



76 
 

 

 

Fig. 67 - Esquema comparativo de áreas entre o Parque da Bela Vista e o Parque proposto. Fonte: IA 

 

Procurou-se que os acessos ao Parque fossem o mais francos possível. Com as praças 

intercaladas ao longo da Av. Infante D. Henrique, a rede viária propicia fáceis acessos.  

Da mesma forma, com as ciclovias propostas a aceder ao Parque em vários pontos, estas 

constituem também uma forma confortável de acesso. A sua topografia essencialmente plana 

torna-o muito atractivo ao uso da bicicleta. 

 

 

Fig. 68 - Esquema de acessos ao Parque Urbano. Fonte: IA. 
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Para quem pretende aceder a pé, não existem praticamente barreiras de acesso. As vias 

circundantes são generosas nos atravessamentos, e só o talude que sustenta a Calçada da Cruz 

de Pedra é uma real barreira, que procurámos limitar proporcionando ligação nos dois extremos da 

Calçada. 

O Parque é na sua generalidade plano. No entanto, propusemos um sistema de morros que 

cumprissem uma tripla função: 

• Permitir o atravessamento superior da Av. Infante D. Henrique, servindo de base 

de assentamento das pontes pedonais 

• Criassem uma barreira visual, e ainda de ruído e poluição aos veículos que 

circulam na avenida. 

• Servissem de pontos de observação, como encostas, para quem usufrui do parque, 

ao mesmo tempo que formam em algumas zonas uma espécie de “conchas” que 

convidam à permanência. 

 

As vias pedonais que atravessam o Parque pretendem proporcionar uma variedade de percursos, 

de forma confortável, e sendo na sua maioria planas, quando são inclinadas a sua inclinação 

nunca excede os 5%. 

 

4.2.5. Estrutura Edificada  

De forma geral, pretendeu-se nesta proposta fazer da Área de Intervenção uma zona de transição 

na cidade, em grande parte devido às características do terreno, à variação da qualificação do 

edificado por motivos históricos e também devido à proposta de criação de um novo Parque 

Urbano de grandes dimensões. 

Intentou-se em manter a maior parte dos edifícios existentes, desde que estes fossem passíveis de 

recuperação, e tivessem qualidade suficiente para justificar a sua manutenção. Esta intenção 

resultou na manutenção da frente de edifícios que acompanha a Rua de Santa Apolónia, onde de 

momento funciona a sede da REFER. Manteve-se ainda o edifício que faz esquina da Calçada da 

Cruz de Pedra com a Rua da Madre de Deus. 

A “antiga” estação de Santa Apolónia, perdendo a sua funcionalidade de estação terminal, propõe-

se que se altere num espaço de oferta variada de serviços, incluindo lojas, escritórios e um hotel 

ou hostel de apoio ao novo Terminal de Cruzeiros que ficará situado na proximidade. 
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Fig. 69 - Estrutura edificada. Fonte: IA. 

O conjunto de edifícios de habitação que acompanha longitudinalmente a Av. Infante D. Henrique 

pretende, além de proporcionar uma grande área de nova habitação qualificada, alojar serviços ao 

nível do piso térreo, permitir o atravessamento franco – através do embasamento que permite o 

estacionamento – dos bairros das encostas ao rio. Tem ainda a função de servir como filtro à falta 

de unidade formal e qualificação da frente edificada da Rua da Bica do Sapato e da Rua de Santa 

Apolónia, cujo edificado é ecléctico, desorganizado, desqualificado e em muitos casos bastante 

degradado. 

 

Fig. 70 - Edificado proposto. Fonte: IA. 

 

Propõe-se na esquina da Av. Mouzinho de Albuquerque com a Rua de Santa Apolónia um 

quarteirão de habitação assente sobre um grande embasamento que, para além de fornecer uma 

quantidade razoável de estacionamento, permite uma transição de cotas mais suave, 

acompanhando a direcção do fim do vale de Santo António. 



79 
PROJECTO URBANO SANTA APOLÓNIA – XABREGAS - PROPOSTA FINAL 

 

Fig. 71 - Edificado proposto. Fonte: IA 

 

O Parque Urbano encontra-se ainda servido por alguns edifícios de apoio à sua manutenção e 

gestão. 

Na extremidade norte do Parque, propõem-se campos de jogo, nomeadamente campos de futebol 

e padel. Localizam-se na extremidade do Parque de forma a serem servidos pela nova estação de 

metro, e ainda de forma a serem marginais ao resto do Parque, procurando não entrar em conflito 

com um espaço que se pretende de pouco ruído, lazer e descanso.  

 

Fig. 72 - Zona de campos de jogo. Fonte: IA. 

 

Junto ao rio, inclui-se a proposta de um novo Hotel e um Centro de Congressos, no centro da AIP. 

O Centro de Congressos pretende-se de relação íntima com o rio Tejo, anunciado do topo do Vale 

de Santo António e da praça que o antecede no seguimento do grande passeio ribeirinho. 
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O Centro de Congressos pretende-se também como “porta de entrada” edificada do Parque 

Urbano, e serve como infra-estrutura de apoio a um evento de grande escala que se possa realizar 

no Parque (e. g.: festival de música), fornecendo estacionamento, áreas técnicas e apoio logístico. 

 

 

Fig. 73 – Centro de Congressos proposto. Fonte: IA. 

 

Oposto ao Centro de Congressos, o Hotel pretende-se marcante na sua verticalidade, isolado, de 

forma a servir também de orientação visual para toda a área.  

Propõe-se um hotel de 4 ou 5 estrelas, com 48 quartos, dos quais 30 duplos e 18 suites. 

É servido por estacionamento semi-enterrado e ao ar livre, totalizando 24 lugares cobertos e 50 no 

exterior. O piso semi-enterrado do estacionamento possui uma área para cargas e descargas com 

acesso directo a um elevador de serviço. 

 

Fig. 74 - Hotel proposto. Fonte: IA. 
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Fig. 75 - Hotel - Piso -1. Fonte: IA 

 

No piso térreo, a entrada/recepção pode ser acedida tanto pela entrada principal a poente, como 

por uma outra entrada a nascente, virada para a praça. Para além da zona de espera, das zonas 

de serviço e direcção, existem também um café e casas-de-banho para clientes e público. 

 

Fig. 76 - Hotel - Piso 0. Fonte: IA 
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No primeiro piso propõe-se um spa para os clientes, uma piscina e balneários para ambos os 

serviços. Propõe-se ainda um bar ao longo da varanda que remata o embasamento, cujo acesso é 

público directamente pela praça. 

 

Fig. 77 - Hotel - Piso 1. Fonte: IA 

Os pisos dos quartos são servidos por elevadores que se encontram sensivelmente ao centro da 

galeria que atravessa longitudinalmente todo o piso.  

 

 

Fig. 78 - Hotel - Piso-tipo. Fonte: IA 
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As escadas de emergência encontram-se em ambos os topos da galeria, bem como uma área de 

apoio ao serviço, onde se acede também ao elevador de serviço/monta-cargas. 

 

 

Fig. 79 - Hotel - Último piso. Fonte: IA 

 

No último piso funciona um restaurante panorâmico, com vista privilegiada para o rio e para a 

praça, e que possui uma cozinha dedicada 

 

 

Fig. 80 - Hotel - Alçado Nascente. Fonte: IA 
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5. CONCLUSÕES  

(…) As deficiências apontadas são de difícil resolução num Plano com uma área territorial tão 

extensa, que comporta um tecido urbano muito diversificado, com potencialidades de regeneração, 

reconversão ou reabilitação muito desiguais. Nessa medida, o Plano reflecte de forma vincada 

essa dificuldade, o que compromete a respectiva adequabilidade enquanto instrumento de gestão 

territorial. (…). (Documento Estratégico de Monitorização da Zona Ribeirinha Oriental, 2008) 

A elaboração do presente relatório provou ser uma oportunidade singular de estudar e reflectir 

sobre a complexidade do urbanismo enquanto actividade multidisciplinar essencial ao planeamento 

da cidade, em particular Lisboa. 

De facto, o exercício foi desafiante no que diz respeito à procura da satisfação das condições 

necessárias ao equilíbrio entre os vários elementos que compõem a malha urbana. Ficou claro que 

este equilíbrio é tendencialmente precário, tanto mais quantos os intervenientes e a consolidação 

da malha urbana existente e adjacente. 

Tornou-se essencial estabelecer prioridades, e mesmo estas surgiram como consequência de uma 

hierarquização que em muitos casos pode estar comprometida conforme a escala a que se 

trabalha. 

O historial das tentativas de desenhar e planear esta faixa da cidade, com todos os falhanços que 

se sucederam - e ainda sucedem -, comprova a crescente complexidade da organização dos vários 

objectivos e estratégias que se pretendem para esta zona. 

Concluímos que os espaços residuais de uma cidade não se limitam a escalas pequenas, e que a 

uma sucessão suficiente de intervenções, podem surgir zonas residuais que se agigantam e 

ocupam áreas de dimensão verdadeiramente surpreendente. 

Entendemos ainda que a inclusão de grandes infra-estruturas no tecido urbano deve ser encarada 

como definidora do espaço num período temporal muito longo. É muitas vezes uma acção de 

carácter irreversível no que diz respeito às suas repercussões no edificado e em outras infra-

estruturas. 

Notámos também que a necessidade de espaço público transcende amiúde o entendimento de 

quem desenha, projecta e constrói. Assim, quem de facto vive, frui e trabalha na cidade determina 

– ou vai determinando – os espaços que se adequam – ou vão adequando – ao encontro e 

vivências. Estas determinações, muitas vezes casuais, são também definidoras do espaço urbano 

e da memória, com implicações que podem ser tanto positivas como negativas para a urbe. 

Só um projecto integrado numa estratégia a uma escala metropolitana, considerando as 

Infraestruturas necessárias, as relações entre bairros e as ligações entre zonas tidas como 

centrais numa cidade como Lisboa, pode aspirar a resolver uma área de transição desta dimensão, 

como a que é presentemente a área em que se interviu.  
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Neste esforço é necessário unir esforços de arquitectos, urbanistas, engenheiros, técnicos 

municipais, população local e todos os demais intervenientes, para que todas as vozes sejam 

ouvidas e o plano corresponda às expectativas de uma cidade que nos dias de hoje cresce apenas 

para dentro. 

Como tentativa de sintetizar o processo decorrido para o Projecto Urbano proposto, este relatório, 

e tendo em conta o seu carácter académico, procura demonstrar os vários níveis de organização e 

hierarquização das problemáticas encontradas e das soluções propostas. É nesse sentido um 

elemento essencial à apresentação desse mesmo projecto. 

Apesar das soluções propostas poderem ter assumido várias alternativas formais, acreditamos que 

o trabalho de gestão e prioritização das várias camadas de desenho necessárias a um projecto 

urbano desta escala foi bastante incisivo, e nesse sentido uma resposta positiva ao exercício 

académico que nos foi proposto. 
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