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| RESUMO 

 
Algés apresenta duas realidades diferentes: por um lado, um centro com enfoque na mobilidade 

urbana e na prestação de serviços, por outro, uma frente ribeirinha com uma identidade quase 

perdida. Tendo em conta a sua localização e relação com o mar, perspetiva-se um potencial de 

aproveitamento desta área costeira que, nos dias de hoje, não está a ser aproveitada. Como tal, a 

criação de um plano urbano que procure mitigar e até, talvez, resolver as questões inerentes a esta 

quebra de ambientes, torna-se essencial. 
  
Deste modo, e libertando o centro de Algés das infraestruturas que o quebram, é desenhada uma 

praça que se define como elemento comunicativo entre a cidade e o rio, criando-se um novo ponto 

de encontro de vários meios de transporte públicos. Assim, possibilita-se a conquista do horizonte 

do rio em conjunto com a presença de um elemento enraizado dominado pela verticalidade, 

implantando um marco na paisagem com uma relação harmoniosa entre a cidade de Lisboa e o Tejo. 
  
Com esta intervenção, a frente ribeirinha torna-se num porto acolhedor de novos usos e 

equipamentos capazes de requalificar e transformar a área de intervenção. 
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| ABSTRACT 

 
Algés can be identified in two different realities: first, a Center focusing on urban mobility and 

services; the second, a riverfront with an almost lost identity. Taking into account its location and 

the relationship it has with the sea, we envision a potential perspective of use for this coastal area 

that is nowadays not properly utilized. As such, the creation of an urban plan to mitigate and even, 

perhaps, solve the issues inherent to this breach, is essential. 

  

By releasing the center of Algés from its breaking infrastructures, we designed a square meant as a 

communication element between the city and the river. The new plaza also creates a new meeting 

point for the various means of public transport in Lisbon. Thus, we conquer the horizon by the river 

once more, along with the presence of another element, a rooted one, vertically dominant, deploying 

a landmark in the landscape with a harmonious relationship between the city of Lisbon and the 

Tagus River – The Pillar. 

  

With this intervention, the Riverfront becomes a receiving port of new uses and equipment capable 

of re-qualify and transforming the area of intervention. 
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XX 

  

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia, 

  

O Tejo tem grandes navios 

E navega nele ainda, 

Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 

A memória das naus. 

  

O Tejo desce de Espanha 

E o Tejo entra no mar em Portugal. 

Toda a gente sabe isso. 

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 

E para onde ele vai 

E donde ele vem. 

E por isso, porque pertence a menos gente, 

É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 

  

Pelo Tejo vai-se para o Mundo. 

Para além do Tejo há a América 

E a fortuna daqueles que a encontram. 

Ninguém nunca pensou no que há para além 

Do rio da minha aldeia. 

  

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada 

Quem está ao pé dele está só ao pé dele. 

 

 

7-3-1914 

“O Guardador de Rebanhos” 

 Alberto Caeiro 
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0 | INTRODUÇÃO 

0.1 | INTRODUÇÃO AO TEMA 

Em Lisboa, ao longo dos séculos, o homem foi conquistando terreno às águas do Tejo. As alterações 

do desenho da linha costeira têm sido um traço muito presente na caracterização da cidade, devido 

às várias atividades, quer económicas, comerciais ou industriais, que influenciaram a dinâmicas e 

diversas atmosferas da área ribeirinha da cidade. 

“A linha de água, que ao longo do decurso milenar do Tejo avançaria e recuaria, estendendo braços, 

inundando bacias, criando e abandonando meandros, recortando diferentes perfis do território», é 

hoje «uma fronteira com espessura, uma faixa de terreno com características próprias”. (AIRES 

MATEUS et al, s.d.) 

Foi nesta faixa junto do rio que se desenrolou parte importante da história de Lisboa, desde as 

ocupações romana e muçulmana, e também muito particularmente aquando do período dos 

Descobrimentos, da reconstrução pombalina pós-terramoto e do surto industrial do século XIX. 

(Cruz, 2016) 

Ao longo dos tempos, a frente ribeirinha foi o palco da mediação entre a cidade e o rio, pertencendo 

a ambos. É a partir de meado do século XX, com as sucessivas fases da consolidação dos vários 

aterros, que o espaço portuário se distancia da cidade, tanto espacial como funcionalmente, 

culminando numa quebra radical entre cidade e zona ribeirinha, virando costas ao rio em direção ao 

interior (Matos et al, 2002). O intensificar deste afastamento, em grande parte é justificada pela 

introdução de grandes infraestruturas (portuárias e rodoferroviárias), cuja integração na cidade 

apresenta bastantes fragilidades. Com a transformação da economia e a modernização das 

infraestruturas portuárias, nos últimos dois séculos, os portos foram perdendo o seu papel fulcral 

nas trocas a nível global, levando à desativação de grande parte da indústria portuária, surgindo 

assim várias áreas abandonadas e degradadas na frente ribeirinha. (Matos et al, 2002) 

Atualmente e mais em específico na área de estudo, a necessidade de regeneração do aterro de 

Algés e da Doca de Pedrouços é evidente. Esta operação surge como uma solução encontrada para 

a revitalização sustentável do lugar, em que as novas funções e fluxos tenderão a repartir-se numa 

nova hierarquia da cidade de Algés.  

Ao longo dos três quilómetros de extensão, delimitados pela Torre de Belém e a Foz do Jamor, as 

vivências e ambientes apresentados são numerosos. Contudo, devido às várias deficiências a nível 

de infraestruturas e mobilidade, faz com que haja uma descontinuidade urbana entre a cidade e 

frente de rio.  

O interesse das várias entidades internas da área (Câmara Municipal de Lisboa, Câmara de Oeiras e 

a Administração do Porto do Lisboa), em potencializar as vantagens mais eminentes do lugar, como 

a ótima localização geográfica ou as características únicas que apresenta o estuário do Tejo para a 

prática do desporto náutico, origina o interesse de transformar Lisboa como Capital da Vela, atraindo 

o interesse de entidades externas como o Evento da Volvo Ocean Race ou o Festival de Música da 

NOS Alive. 

Com esta revitalização no território, surge novas formas de articulação entre as várias realidades e 

infraestruturas que nele coexistem, a cidade é absorvida por uma nova economia de gestão e 

funções, valorizando a continuidade do espaço urbano e da paisagem, propondo programas capazes 

de requalificar e transformar a área de intervenção e dinamizar a relação entre a Cidade e o Rio. 
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0.2 | ENQUADRAMENTO E INSERÇÃO NO PLANO DE ESTUDOS 

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura 

2, inserida no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. 

Tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o trabalho de projeto realizado no decorrer do 

ano letivo 2015/2016 e justificar as opções tomadas na conceção do projeto. 

O exercício propõe “uma abordagem ao território referenciado pela Torre de Belém e pela foz do 

rio Jamor, com focagem no relacionamento entre a cidade de Lisboa e o estuário do Tejo ao longo 

da frente urbana de Pedrouços, de Algés e do Dafundo”. (MESTRADO INTEGRADO EM 

ARQUITETURA, 2015) 

Trata-se de um território de grande extensão no qual se podem identificar várias “identidades” 

urbanas distintas: centralidade histórica e cultural, zona residencial, zona de interface de transportes, 

zona portuária e parque florestal. A combinação destas presenças forma o que atualmente se pode 

definir como um troço urbano que requer definição, que requer uma identidade própria que 

equilibre as forças em conflito e que garanta a possibilidade de um novo conjunto de vivências 

benéficas para as dinâmicas dos municípios de Lisboa e Oeiras. (Fig. 1) 

O Projeto Urbano, entendido enquanto processo complexo e multifacetado, com fortes articulações 

com outras disciplinas que intervêm sobre o território, incide sobre um território alargado, tendo 

implicações significativas a nível social, económico e político para as comunidades e atividades 

envolvidas. 

Pretende-se, assim, refletir sobre estes temas investigando alternativas urbanísticas e arquitetónicas 

para a área em estudo, com especial ênfase no desenho do espaço público e dos principais 

elementos estruturais da proposta. Um dos principais objetivos é, deste modo, encontrar novas 

formas de articulação entre as diferentes infraestruturas ligadas à mobilidade, valorizando a 

continuidade do espaço urbano, fortalecendo a relação da cidade com o rio e propondo programas 

e usos capazes de requalificar e transformar a área de intervenção proposta.  

 

 

Fig. 1 – Fotografia de Drone com vista para a área de intervenção (do autor, 2016) 
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0.3 | JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS 

Lisboa, como cidade ribeirinha, tem de voltar a descobrir o Tejo, restabelecendo uma analogia, uma 

relação intima e harmónica, que potencializa as qualidades do território como espaço urbano, assim 

como as particularidades naturais que o rio oferece para a prática do desporto náutico. 

A área de estudo caracteriza-se como um lugar cujo sistema de infraestruturas e mobilidade 

introduzem grandes fragilidades na estrutura urbana e a presença de uma pluralidade de identidades 

reguladoras do lugar origina vários conflitos de interesse. Assim, toda a área urbana em estudo acaba 

por ficar fortemente condicionada, influenciando as atmosferas que podem ser vividas nos 

diferentes lugares e enfraquecendo a ligação da cidade com o rio. 

De imediato, reconhece-se que qualquer intervenção nesta área deve ser mais do que um conjunto 

de medidas pontuais, havendo necessidade de uma estratégia global que integre todos os pontos 

referidos acima. Neste sentido pretende-se encontrar alternativas para a reformulação do território 

em estudo, procurando novas formas de articulação entre as várias realidades e infraestruturas que 

nele coexistem, valorizando a continuidade do espaço urbano e da paisagem, e propondo programas 

e tipologias urbanas capazes de requalificar e transformar a área de intervenção. 

Esta premissa materializa-se num conjunto de objetivos, uns de carácter mais genérico e abstrato, 

outros de carácter mais objetivo e definido pelas circunstâncias espaciais e temporais do lugar: 

- Compreender a complexidade do contexto histórico, geográfico, social, urbano e natural da área, 

dando ênfase às forças do lugar e diminuindo as principais fraquezas. A este nível destacam-se as 

qualidades naturais que o Tejo oferece à prática de atividades náuticas, as quais ganham agora 

importância pela existência de entidades interessadas em explorar esta vertente da área de 

intervenção, titulando Lisboa como capital da Vela; 

- Concertar os interesses das três grandes instituições intervenientes no lugar: a Câmara Municipal 

de Lisboa, a Câmara Municipal de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa; 

- Reconhecer como essenciais as oportunidades que o fator “evento” oferece às cidades do século 

XXI e, portanto, dar espaço à realização de vários festivais, nomeadamente ao festival de música 

NOS Alive, encarado como uma mais-valia para a concelho de Oeiras, bem como do evento 

desportivo da Volvo Ocean Race, que pretende tomar partido das qualidades náuticas da cidade 

para instalação da sua sede permanente; 

- Refletir acerca da atual rede de mobilidade rodoferroviária e da forma como os elementos que a 

compõem, nomeadamente a linha de comboio, a avenida Marginal e a CRIL (Anexo 21), poderão ser 

um limite cada vez menor entre o Tejo e a cidade. Intervir na rede de mobilidade de uma forma 

integrada na cidade, reconhecendo o local de intervenção como uma zona de convergência de 

infraestruturas de transportes públicos e, portanto, onde seria uma mais-valia a integração de um 

interface de transportes; 

- Criar uma rede de funções que tomem partido das qualidades do espaço, coexistam com a função 

mobilidade, e criem um novo conjunto de dinâmicas de forma que este espaço ganhe protagonismo 

urbano e seja mais do que o “lugar de passagem” que é hoje; 

- Considerar o fator económico como um fator determinante em qualquer intervenção e que deve 

justificar um conjunto de atividades que tragam viabilidade económica ao projeto. Simultaneamente, 

a necessidade de economia de recursos favorece a reabilitação e requalificação de espaços em atual 

desuso. (MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITETURA, 2015) 
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0.4 | MOTIVAÇÃO 

Em primeiro lugar, tal como foi anteriormente referido, a área de estudo caracteriza-se pela grande 

fragilidade no sistema de infraestruturas e mobilidade. Contudo, é conhecido o interesse pelas 

entidades reguladoras da área em tornar Lisboa numa das cidades do mundo com melhor qualidade 

para viver, trabalhar, investir e visitar (Câmara Municipal de Lisboa, 2011). 

O Plano Diretor Municipal de Lisboa assume, deste modo, a devolução da frente ribeirinha às 

pessoas, como um vetor estratégico, de modo a “recriar a relação da cidade com o estuário e 

reconhecer esta área o potencial histórico-cultural, ecológico, de melhoria na vivência urbana e de 

regeneração económica, designadamente para o turismo” (Câmara Municipal de Lisboa, 2011). 

Por sua vez, a hipótese de revitalizar a área, onde seja possível receber eventos pontuais de cultura 

ou música como o NOS Alive, ou ainda eventos desportivos como A Volvo Ocean Race (Fig. 2), 

origina uma nova escala de atmosferas possíveis para o lugar. Perspetiva-se ainda a possibilidade 

num futuro próximo de tornar Lisboa como a “Capital da Regata”, afirmando todo o potencial que o 

estuário do Tejo tem para a oferecer aos apaixonados do desporto náutico. 

Tratando-se de um desafio, cujas temáticas são propostas por entidades responsáveis pela regulação 

e interessados na área, e que os objetivos a alcançar exigem um rigor real na solução apresentada, 

surge a vontade de potenciar o território, revitalizando a área urbana, onde se procura criar novos 

usos, ambientes e infraestruturas, titulando-se assim como a Nova Porta de Lisboa. 

 

 

Fig. 2 – Fotografia da competição Volvo Ocean Race no rio Tejo (Soares L. e M., 2013) 
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0.5 | METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido na unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura 2, teve por base a 

elaboração de um projeto urbano para a área delimitada pela Torre de Belém e a Foz do Jamor, com 

o objetivo de encontrar soluções urbanas e arquitetónicas para as problemáticas apresentadas. 

Uma vez que se trata de um projeto urbano, existiu a necessidade de estabelecer uma ligação com 

várias disciplinas que permitiram compreender e desenvolver uma melhor solução: como a estrutura, 

a hidráulica, mobilidade e urbanismo. 

Para atingir os objetivos pré-estabelecidos foi necessário definir uma estratégia para o 

desenvolvimento do trabalho de forma organizada e estruturada, estabelecida em 3 fases: uma 

primeira fase de análise do lugar, onde se procurou compreender as várias camadas que constituem 

o território, percebendo os problemas existentes; uma segunda fase estudar os vários conceitos 

urbanos que se adequam na estratégia da solução, bem como analisar várias projetos que serviram 

de referência para uma melhor compreensão e desenvolvimento da proposta; e por último a 

proposta de um projeto urbano e arquitetónico, desenvolvido a diferentes escalas, partindo de um 

conceito geral para as soluções em mais particular e detalhe. 

 

0.6 | ESTRUTURA  

Este relatório está organizado em três grandes capítulos, que se distinguem pela sua natureza, mas 

que se fundamentam e complementam. 

Capítulo 1 – Análise do lugar – apresenta de forma detalhada a área de intervenção, assim como as 

condicionantes mais relevantes e significativas para um desenvolvimento de uma proposta rigorosa 

e intimamente relacionada com o lugar. Esta análise vai permitir perceber a capacidade de 

transformação e avaliar as implicações das condições existentes nas diferentes áreas de estudo, 

nomeadamente na sua localização e identificação, enquadramento histórico, processos de formação 

urbana, fisiografia, climatologia, mobilidade, infraestruturas, espaços públicos e espaços verdes e 

estrutura edificada. 

Capítulo 2 – Estado da Arte – apresenta-se os vários conceitos urbanos utilizados na solução de 

projeto. É estudado um conhecimento teórico desses conceitos com o objetivo de compreender a 

sua posição enquadrada na cidade, bem como a sua utilização pela sociedade. Permite ainda saber 

de que forma esses conceitos urbanos foram evoluindo ao longo dos anos, tendo sempre como 

principal análise a sua integração na cidade. 

Capítulo 3 - A Proposta – apresenta-se uma estratégia para o desenvolvimento de uma proposta e 

a sua justificação. Descreve-se e fundamenta-se uma solução estruturada do projeto urbano 

ensaiado para o lugar, reduzindo gradualmente a escala de trabalho, desde as opções tomadas a 

nível da mobilidade e desenho urbano, até ao rigor dos detalhes construtivos apresentados no 

projeto de arquitetura. Neste último, foca-se nas temáticas mais relevantes e nos principais 

elementos estruturais da proposta. 
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1 | ESTADO DA ARTE 

1.1 | CIDADES DE ÁGUA 

A água é um elemento essencial na vida humana e um dos principais elementos de formação da 

maioria dos grandes centros urbanos. 

Na História, encontram-se inúmeros exemplos de cidades, cuja importância da água na área urbana, 

seja através do oceano ou do rio, como é o caso da civilização egípcia, que encontra, nas margens 

do rio Nilo, como porto de desenvolvimento de comunicação, sendo o local escolhido para se efetuar 

as trocas comerciais. (Matos, 2002) 

As frentes portuárias provaram ser, ao longo dos séculos, de grande importância para as cidades, 

não só em termos de ligação e comércio com outras cidades, ou de descoberta e conquista de novos 

territórios, mas também como elemento identitário e cultural. O crescimento conjunto das cidades 

e dos respetivos espaços portuários passaram por fases de proximidade e de afastamento, sendo o 

século. XIX o momento mais marcante para a quebra de relações entre a cidade e a sua frente de 

água, deixando profundas cicatrizes no tecido urbano. (Costa, R. 2009)   

No caso de Lisboa, grande parte é provocado pela dupla barreira criada pela linha rodoferroviária 

que funcionam como impeditivo de um verdadeiro usufruto da água urbana, definindo assim um 

limite da cidade, no sentido da sua urbanidade. 

O conceito de limite, que é na maioria das vezes associado à linha que divide a cidade da água. Kevin 

Lynch (1960) diz que “enquanto a continuidade e a visibilidade são cruciais, os limites não devem 

ser, necessariamente, impenetráveis. Muitos limites são mais uma costura de união do que 

propriamente uma barreira isoladora”, o que, no entanto, tem-se verificado em muitas cidades 

ribeirinhas, nomeadamente na cidade de Lisboa, é que este limite tornou, na grande parte, 

impenetrável devido às numerosas barreiras e infraestruturas ao longo da extensão da frente 

ribeirinha. 

Nestas últimas décadas a procura de criar um planeamento funcional que volte a estabelecer uma 

melhor relação entre a cidade e o rio é cada vez maior. Na medida em que se tem cada vez mais a 

consciência da importância que os projetos da revitalização das frentes de água podem ter na 

redefinição de novas funções urbanas na cidade servindo diretamente os cidadãos.  

Lisboa, enquanto cidade-porto, dispõe de bases (espaciais, infraestruturais, económicas e sociais) 

que, desde sempre, lhe permitiram atingir um lugar de destaque a nível mundial, enquanto ponto 

estratégico e essencial ao funcionamento do sistema económico global. (Matos, 2002) 

No mesmo âmbito, a frente ribeirinha de Lisboa apresenta zonas de imenso potencial relativamente 

à capacidade de dinamizar a cidade, contando ainda com a mais-valia da paisagem, uma vez que a 

presença da água, através do Tejo, é constante em qualquer rua da cidade.  

1.2 | PRAÇA NA CIDADE  

A praça é um elemento morfológico urbano característico das cidades, caracteriza-se como um 

elemento primordial no desenho urbano, organizador e que contribui para a formação e agregação 

da sociedade. (Almeida, 2006) 

O conceito de praça teve origem na Sociedade Grega, com a Ágora. A praça histórica era um centro 

de trocas de bens e informação, lugar de encontro da população para declarações políticas, justiça 

ou celebrações (Almeida, 2006). Ao longo dos anos, a praça sofreu alterações no seu uso e 
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significado, assim como mudanças físicas, sociais e culturais, essencialmente no século XX devido 

ao rápido desenvolvimento desse século e à evolução da sociedade urbana relativamente aos seus 

hábitos, conhecimentos, objetivos e receios. (Gehl e Gemzoe, 2002) 

Hoje as praças, como um dos mais característicos exemplos de um espaço vazio urbano programado 

e intencional, são elementos fundamentais para a vida urbana, configurando-se como um lugar de 

caracter social para a prática de lazer passivo e ativo. Servem como ponto de convergência e 

convivência de pessoas e às atividades culturais e cívicas. Têm presença marcante na composição 

das cidades, como um elemento organizador urbano, por vezes associado a infraestruturas 

importantes, levando em consideração a sua diversidade e o seu uso pela população. É um espaço 

de significado coletivo, representando elementos importantes, quer históricos e culturais, como 

ainda pontos centrais e chave na definição da cidade. (Silva et al., 2011) 

1.3 | ESTAÇÃO INTERMODAL NA CIDADE 

As cidades são centros de grandes fluxos urbanos, e a sua característica como centro económico, 

social e cultural, origina um desenvolvimento relativamente à estrutura urbana. 

As infraestruturas formam uma forte estrutura, com o processo de urbanização, o grau de evolução 

da escala das cidades e da população é diretamente proporcional ao desenvolvimento da sociedade, 

com a necessidade de responder às suas exigências, assim como para a organização espacial das 

atividades, das funções e dos serviços que a constituem. 

A infraestrutura de mobilidade corresponde a um sistema complexo nas áreas urbanas, não só pela 

multiplicidade de modos correntes, mas também pela grande quantidade de origens e destinos 

existentes. 

Uma vez que o funcionamento do sistema de transporte tornou-se tão complexo, os 

desenvolvimentos de infraestruturas de mobilidade não podem ser baseados na separação dos 

diferentes componentes. (Ova, 2011) A intermodalidade, por outro lado, significa o aumento da 

integração e complementaridade, que consiste na capacidade de conexão entre os múltiplos meios 

de transporte, com o objetivo de melhorar e satisfazer as necessidades de todos utilizadores da rede 

de transporte.  

O conceito de interface está diretamente relacionado com a intermodalidade, correspondendo ao 

conjunto de meios que permite a troca de informação entre dois sistemas. (IMTT, 2011)   

Estas infraestruturas são consideradas como um centro multifuncional de transportes, de 

informação e de comércio, localizadas em zonas de confluência de importantes vias de transporte. 

Sendo pontos de grande acessibilidade para os vários tipos de transportes e, por isso mesmo, 

geradora de grandes massas populacionais, possibilitam a criação de diversas atividades e serviços, 

principalmente espaços de permanência e circulação, que permitem uma vivência mais urbana deste 

lugar. Para além da sua função principal de permitir o acesso e a mudança dos diferentes modos de 

transporte, muitas vezes são apoiados por áreas de comércio, lazer e serviços. Os interfaces de 

transportes são cada vez mais, infraestruturas fundamentais para o funcionamento do sistema 

urbano. 
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1.4 | A NOVA TRAVESSIA SOBRE O TEJO 

A necessidade de atravessar o rio Tejo advém da natural ambição do ser humano de ultrapassar 

obstáculos. Durante séculos, este movimento só foi conseguido através de ligações por barco que, 

no início do século passado e dependendo da empresa transportadora, unia Lisboa a Porto Brandão, 

Cacilhas, Trafaria ou Barreiro (Pincha, 2016). Em 1951, com a inauguração da Ponte Marechal 

Carmona, também conhecida como Ponte de Vila Franca, aumentaram as possibilidades de 

atravessar o rio Tejo, mas terá sido a Ponte Salazar, hoje conhecida como Ponte 25 de Abril, que 

maior impacte deixou na cidade de Lisboa e seus arredores. Desde o ano de 1876 que se colocava 

a hipótese de construção desta travessia, mas só em 1962, após adjudicação através de concurso 

público, é que as obras tiveram início (Maré, 2011). Esta obra veio trazer novas possibilidades de 

tráfego rodo e ferroviário além de uma notória dinamização económica, urbanística e turística da 

margem Sul do Tejo, local este que cada vez mais passou a estar integrado nas dinâmicas quotidianas 

da cidade de Lisboa (Chitas, 2016). É, no entanto, importante referir que os efeitos desta nova ponte 

foram de tal forma grandes e simultaneamente imprevistos, que o fenómeno de urbanização da 

margem Sul acabou por ser em grande parte marcado por clandestinidade e aparente desordem 

(Borges, 2016). A inauguração, em 1998, da Ponte Vasco da Gama, pretendia cumprir os objetivos 

de aliviar o congestionamento da Ponte 25 de Abril e ainda evitar a entrada na cidade de Lisboa do 

tráfego de veículos pesados entre Norte e Sul do país (Maré, 2011). No entanto, verifica-se hoje em 

dia que esta travessia não teve a capacidade de cumprir os objetivos da sua construção, já que fica 

aquém das previsões de utilização e não resolve na totalidade o intenso tráfego ainda sentido 

diariamente da antiga ponte (Suspiro, 2016). 

Perante dinâmicas pendulares Sul-Norte que ainda hoje marcam o quotidiano da cidade de Lisboa e 

se refletem negativamente na qualidade de vida de milhares de pessoas, é pertinente colocar a 

hipótese de existência de uma terceira travessia do Tejo, a qual pudesse eficazmente aliviar o 

congestionamento da Ponte 25 de Abril. Várias foram as hipóteses de travessia, sob a forma de 

túnel ou ponte, que ao longo dos anos foram colocadas em cima da mesa de discussão, como por 

exemplo Algés – Trafaria, Chelas – Barreiro, Beato – Montijo ou Cais do Sodré – Margueira [5]. 

Ainda que se preveja que uma intervenção destas na cidade tenha grande impacte a nível económico 

e ambiental, os eventuais impactes positivos a nível das deslocações na área da Grande Lisboa 

poderão compensar. 

Qualquer que seja a opção escolhida num futuro mais ou menos próximo, espera-se que seja uma 

intervenção que ultrapasse preocupações de transportes e que compreenda considerações a nível 

dos usos do solo e urbanização, estando integrada num plano estratégico a nível metropolitano. 

1.5 | EDIFICIOS MARCANTES NA FRENTE RIBEIRINHA  

A frente ribeirinha de Lisboa pode ser entendida, de entre várias perspetivas possíveis, como sendo 

constituída por uma série de marcos, de elementos importantes que estarão mais ou menos 

integrados num plano estratégico de ordem maior. Estes marcos, quando compreendidos segundo 

as ideias de Kevin Lynch, são elementos de certa forma singulares e que, portanto, servem de 

referências na cidade (Lynch, 1960). 

Uma análise primária da frente ribeirinha de Lisboa conclui que ao longo da sua extensão, muitos 

destes marcos têm a característica de verticalidade (Anexo 6). São disto exemplos a Torre de 

Controlo Marítimo (VTS) (Fig. 3) em Algés, a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos ou 

mesmo a Torre Vasco da Gama. Até mesmo a zona exclusivamente portuária é marcada pela 

verticalidade de contentores que se sobrepõe uns aos outros e que são cortados por gruas ou outros 
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equipamentos mecânicos de auxílio à atividade do porto. A verticalidade é, portanto, uma constante 

na costa de Lisboa e é uma característica que se entende contrastar com a horizontalidade da linha 

de água e do horizonte. A existência de um elemento vertical neste local, quer quando este é vivido 

de terra ou do rio, torna-se então um acontecimento marcante, notório e singular na vivência da 

cidade, tendo muitas vezes valor não só no que diz respeito à morfologia urbana, mas também à 

própria história de Lisboa. 

 

Fig. 3 – Fotografia da Torre VTS do Arquiteto Gonçalo Byrne (do autor, 2016) 
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2 | ANÁLISE DO LUGAR 

2.1 | ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

Lisboa deve a sua origem e muito do seu desenvolvimento preliminar às suas características 

biofísicas. A proximidade do rio e a topografia irregular do terreno funcionaram antagonicamente ao 

longo do tempo, como valências, que justificaram a fixação das primeiras civilizações e sua 

subsequente evolução, e como limites ao crescimento das mesmas durante largos séculos de 

ocupação. Com efeito, as condições naturais definem por norma a identidade de uma cidade. 

Condições estas que podem, por vezes, constituir também os seus limites geográficos e condicionar 

a implantação e construção. A cidade das sete colinas beneficia de uma exposição privilegiada aos 

elementos climatéricos, bem como de uma relação com o rio Tejo. Lisboa não é apenas delimitada 

pelo meio onde se insere, mas tira proveito dos recursos que o meio tem para lhe oferecer. A título 

de exemplo, o carácter comercial e defensivo do rio qua banha a cidade, foi, e é ainda hoje, um fator 

chave no desenvolvimento da mesma. 

Como podemos ler em ‘’Algés - ao longo dos Tempos’’, de Levy Nunes Gomes, prova a história a 

hospitalidade desta localização (e aqui referimo-nos não apenas a Lisboa, mas a toda a península 

Ibérica em geral) através dos vestígios que têm vindo a ser encontrados de Homo Sapiens, Cro-

Magnon e Grimaldi, entre outros, que remontam ao Paleolítico Superior (cerca de 40.000 anos a.C.). 

Com o Neolítico, cerca de 37.000 mais tarde, chegam à península ibérica os primeiros povos Indo-

Europeus, nomeadamente os Pré-Celtas. O povo Celta domina por sua vez após a idade do Ferro, 

embora nos deparemos também, por esta altura, com a chegada dos Gregos e Fenícios, povos 

marítimos que apresentam um nível de civilização mais avançada para época, por comparação com 

os primeiros. Não muito mais tarde viríamos a ter também a presença dos Cartagineses. 

Encontramos o atual território português, em meados do século VI, dividido em duas partes. Acima 

do Douro temos os Gallaeci e a Sul deste o Lusitani. 

Em conclusão, a Lusitânia foi ao longo de séculos governada por inúmeros e diversos povos, até que 

os Romanos conquistaram a península, momento em que foi concedido à área de Lisboa, por Júlio 

César, o privilégio de “Municipium Civium Romanorum”. O “município” usufruía de equipamento 

urbano, como monumentos, teatros, termas, etc, sendo também utilizado como “opidum”, onde os 

romanos centram a sua defesa estratégica. Lisboa beneficiava de uma proteção natural perante o 

estuário do Tejo e do braço deste rio que então se desenvolvia a ocidente e penetrava 

profundamente no território (CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, s.d.). Séculos de domínio Romano 

conheceram o seu fim com a opressão Bárbara: Vândalos, Alanos e Suevos e mais tarde os Godos. 

Estes só foram vencidos em 714 pelas armas de Tarrique. Tem início nesta data a ocupação 

muçulmana do território Português, que confere uma vez mais a Lisboa a importância que antecipa 

o papel da capital. A margem do Tejo torna-se para os povos Árabes num centro administrativo e 

comercial dos maiores da Europa à altura, lado a lado com Constantinopla, Salónica, Córdova e 

Sevilha. 

Define-se neste período a primeira centralidade urbana na frente ribeirinha, que faz a articulação 

das diversas atividades, terrestres e marítimas. Lisboa vai viver, no entanto, durante mais quatro 

séculos subjugada aos Serracenos, no meio de lutas que se traduzem em contínuas tomas e 

recuperações do território. Até que é finalmente libertada a 25 de outubro de 1147 pelas tropas de 

D. Afonso Henriques, o primeiro Rei de Portugal, que expandiu assim o reino desde o Rio Minho até 

ao Tejo. No ano de 1249 Lisboa é proclamada capital do reino, beneficiando de uma estabilidade 

assegurada pela conquista definitiva do Alentejo e do Algarve, que lhe conferia alguma segurança 

relativamente a um contra-ataque mouro. A cidade inicia um período de expansão para além das 

suas muralhas, construídas no tempo dos Romanos para proteção do trato e mercancia dos portos 
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de África e Ásia, bem como de ataques dos exércitos cristãos (CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA, 

s.d.). Este crescimento caracteriza-se também pela construção das primeiras igrejas paroquiais e da 

Sé enquanto o tecido urbano alastra, descendo a colina em direção a Alfama e à zona ribeirinha.  

No reinado de D. Fernando, perante as ameaças de Castela, é criada uma nova muralha de defesa 

designada por "Cerca Nova" (1373-75), também conhecida por Cerca Fernandina, que se estende 

de Santa Engrácia até ao cais do Sodré. Apesar de cobrir quase seis vezes mais área qua a anterior 

fortificação, esta tornou-se também em pouco tempo insuficiente para abranger o crescimento da 

cidade (França, 2000). 

A expansão ultramarina tem Lisboa como ponto de partida. A cidade cresce ao acolher também 

novos comerciantes e trabalhadores da construção naval. É cada vez mais notória a importância que 

o mar tem para o reino português à medida que Lisboa cresce como importante ‘’entreposto do 

comércio marítimo entre o mediterrâneo e o atlântico’’. “O centro económico e financeiro da cidade 

deslocou-se para o esteiro no reinado de D. Dinis, no princípio do século XIV”, conta Vítor Durão 

num artigo da Revista da Gestão Costeira Integrada (2012). Em novos espaços de aterro na frente 

do esteiro, no sopé do monte S. Francisco, foram construídas as Tercenas Reais e os estaleiros 

navais (Moita, 1983). “Nas décadas seguintes foram edificados uma série de edifícios”, que 

“conforme iam necessitando, criavam novos aterros na frente do esteiro da Baixa que por serem 

realizados, conforme as necessidades, sem qualquer planeamento, produziram um espaço disforme, 

onde cresceu o Terreiro do Paço” (Durão, 2012). Em meados do século XIV, muda-se a corte de D. 

Afonso III para o centro político da cidade, opção esta que torna Lisboa na cidade ‘’mais influente 

de Portugal’’ e que viria a ser capital, descreve Durão no mesmo artigo. 

Conhecimento mais denso sobre as cidades europeias e a riqueza que chegava à cidade, devido aos 

Descobrimentos e à atividade portuária, comercial e financeira de Lisboa, permitiram no reinado de 

D. Manuel I realizar, de um modo mais planeado, obras estruturantes e melhoramentos na cidade 

(Carita, 1999). O Rei ordena a construção de um novo paço real, concluído em 1505, mais perto do 

rio, consolidando assim o Terreiro do Paço como centro político e administrativo do reino (Tostões, 

2006). A par do paço foram criados outros espaços planos ribeirinhos através do aterro de praias 

para apoiar as atividades comerciais e portuárias e foram definidos novos locais de desembarque de 

mercadorias dos barcos.  

É também edificada neste século, em 1514, a segunda grande torre de Lisboa: a Torre de São 

Vicente ou Torre de Belém. Segunda, porque antes desta, nasceu uma primeira na margem Sul do 

Rio, a Torre de São Sebastião ou Torre Velha (Fig. 4), erguida no ano de 1481 “numa arriba sobre o 

Tejo, quase camuflada na própria rocha”, segundo explicava a jornalista Susana Torrão na revista 

Conhecer (2003). As “duas torres, a par de uma nau estacionada a meio do Tejo, garantiam a defesa 

de Lisboa”. A nau a que se refere a Arca de Darwin (2013) é, na realidade, a ‘’Grande Nau, uma 

embarcação de 1000 tonéis fortemente artilhada’’ fundeada no Tejo, completando “provisoriamente 

as baterias de terra”, explica Sílvia Leite na Nota Histórico-Artística relativa à Torre de Belém no sítio 

do Património Cultural (2011). Segundo consta no sítio da Torre de Belém, a construção da Torre 

velha, bem como a da Torre abaluartada de Cascais que desempenhava a função de vigia, “obedece 

a um critério racional de defesa do estuário do Tejo, implementado por D. João II, e englobado no 

plano mais vasto da reorganização geral das forças de terra e mar’’. Este plano referia também uma 

possível “bateria fronteira, descoberta, na margem norte”. D. Manuel I dá continuação ao plano de 

defesa da Barra do tejo e manda “edificar a Torre de Belém no local próximo à referida bateria, com 

possibilidades de executar tiro cruzado com a Torre Velha.” 
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Fig. 4 - Torre de Belém em primeiro plano; Torre São Sebastião na margem oposta do rio (Arca de Darwin, 
2013) 

Em 1580 tem início em Portugal o período de domínio Filipino. A soberania espanhola não deixou 

também de marcar Lisboa com obras de seu estilo e a remodelação do Terreiro do Paço, segundo a 

estética maneirista é exemplo disso. Outros monumentos importantes foram erigidos neste período, 

nomeadamente igrejas e palácios. Destaca-se a Igreja de São Vicente de Fora (França, 2000). 

Deixando para trás o maneirismo, Lisboa começa a receber também influências dos ideais 

renascentistas no seu urbanismo. Este caracteriza-se por uma maior racionalidade na conceção dos 

espaços, em contraste com a organicidade da malha urbana Lisboeta, resultado de um crescimento 

espontâneo ao longo dos tempos. No século XVI assistimos à materialização destas ideias em 

traçados regulares sobre a matriz ainda medieval, que culminam com o loteamento do Bairro Alto e 

de S. Roque. A malha constrói-se naturalmente a partir do rio, onde se localizam as habitações dos 

pescadores e trabalhadores dos estaleiros navais e onde o tecido urbano é ainda irregular e modesto. 

Mais a norte onde o declive é mais regular surgem então as casas mais nobres, dispostas em ruas e 

quarteirões ortogonais, zona hoje conhecida como Bairro Alto. Afirma José Augusto França (2000) 

que estas urbanizações marcam a passagem de Lisboa do século XVI para o século XVII. 

Lisboa crescia de nascente para poente ao longo da margem do rio como reflexo da importância das 

rotas marítimas do comércio. A restauração da independência em 1640 marcou o momento em que 

a necessidade de um novo traçado urbano foi assistida. D. João IV dá a ordem de elaboração de um 

projeto geral de fortificação capaz de proteger Lisboa nos seus novos limites. O projeto da Linha 

Fundamental de Fortificação, elaborado por engenheiros militares, vai definir as fronteiras da cidade 

até ao século XIX (Marques, 2009). As riquezas vindas do Brasil suportaram ainda novos trabalhos 

de engrandecimento da capital que concretizavam a visão absolutista do rei. De entre estas obras 

destacam-se melhoramentos no aqueduto das águas livres, o Palácio das Necessidades, alguns 

conventos, a construção de um grande cais em aterro, concretizado numa proposta do engenheiro 
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Carlos Mardel em 1746, que procurou regularização da margem do Tejo com uma larga avenida 

junto ao rio e um passeio público (Murteira, 1999). 

A cidade de Lisboa conta, por esta altura, uma história de sucessivos aterros na zona ribeirinha (Fig. 

5). Tal como noutras cidades romanas, a ocupação islâmica terá transformado o traçado romano 

(Benévolo, 2005) através de um processo sistemático de fazer e desfazer construções segundo o 

seu modelo urbano (Rijo & Silva, 2009). “As primeiras construções realizavam-se sobre o solo 

natural, e conforme foram edificando, nivelando os interiores e reconstruindo os edifícios, os níveis 

foram subindo pela sucessão de pequenos aterros que foram fazendo. Assim, num processo gradual 

de fazer e desfazer construções, camada sobre camada, época sobre época, criaram-se 3m de altura 

de aterros em todo o esteiro da Baixa que é o que se mede na atualidade. Os muitos sismos que se 

sentiram em Lisboa terão contribuído para uma maior necessidade de reconstrução de edifícios.” 

(Durão, 2012) A composição destes aterros é o resultado do depósito de terras, areias, entulhos e 

pedras assentes sobre uma camada de terrenos lodosos e de aluvião com cerca de 10m de espessura 

no Rossio e 50m no Terreiro do Paço (Melo, 2005). 

 

Fig. 5 - Mapeamento dos aterros Baixa e Frente Ribeirinha de Lisboa. Extrato da Carta Topográfica de Lisboa 
de 1911 (CML/PC, 2008) 

No dia 1 de novembro de 1755 Lisboa foi acordada por um violento sismo e foi nestes terrenos de 

aterro e aluvião que ocorreu o maior derrube de edificados. A maior destruição devida ao abado 

verificou-se junto ao rio, na Baixa e no Terreiro do Paço. Não tendo sido, no entanto, o resto da 

cidade poupada a grandes estragos pelo incêndio e inundação subsequente. Embora trágico, o 

incidente permitiu renovar grande parte da cidade com um desenho geométrico resultante do novo 

paradigma urbano. “Foram apresentadas diversas alternativas para a reconstrução da cidade, uma 

delas passava por abandonar as ruínas e construir uma nova cidade num novo local (Belém). 

Contudo, o Marquês de Pombal decidiu que a reconstrução teria lugar no antigo terreno sobre as 

ruínas, mas construindo uma cidade totalmente renovada, com poucas relações com a malha antiga”, 

descreve Beatriz Marques (2009). Por sua vez, “o Terreiro do Paço ganhou ordem e maior 

importância como praça de representação da cidade e do poder político, pois os valores racionalistas 

e iluministas determinantes no Pombalino estiveram na génese desta renovação que fez afirmar esta 
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praça como símbolo de Lisboa e de um Portugal renovado, divulgando para o mundo uma imagem 

ordenada e sóbria” (Durão, 2012). Os novos edifícios que se construíram na Baixa Pombalina (Fig. 

6) assentaram sobre arcos em cantaria que estão, por sua vez, assentes sobre estacas em madeira, 

criando galerias visitáveis no subsolo, por onde corre a água (Ramos & Lourenço, 2000). Durão 

conta-nos ainda que “a nova conceção espacial obrigou também à realização de novos aterros na 

frente ribeirinha, (…) onde se consolidou o cais das colunas.” Foram reorganizados os usos do 

Terreiro do Paço, “onde deixou de haver cais de embarque e de descarga de mercadorias”, bem 

como “outros edifícios do género que foram trasladados para outros locais da frente ribeirinha como 

sucedeu com a construção dos Armazéns da Alfandega e o Terreiro do Trigo na frente de Alfama 

como uma nova frente de comércio portuário que continuou a desenvolver-se em toda a frente da 

cidade exceto no Terreiro do Paço.” 

 

Fig. 6 - Novo projeto de Lisboa depois do terremoto de 01/11/1755 (Delson, 2014) 

O plano Pombalino, iniciado em 1758 não se limitou, no entanto, à reconstrução das zonas arrasadas 

pelo sismo. Apresentou uma visão global e integrada que previa já a expansão da cidade. Neste 

projeto foram promovidas novas áreas urbanas, como o Bairro das águas lives, a Lapa e São Bento. 

Foi realizado um plano de melhoramento do Porto de Lisboa até Pedrouços e um passeio público 

verde na saída norte da cidade, apontando o crescimento futuro. 

A subida ao trono de D. Maria I em 1777 e consequente afastamento do Marquês, marcam o início 

de um período de estagnação nas obras públicas, reflexo também do estado do tesouro após 

décadas de construção. “A edificação da Basílica da Estrela (1779‐89), do Teatro S. Carlos (1792‐

93) e do Palácio da Ajuda (1795) que não chegou a ser terminado”, são as exceções feitas neste 

período (Marques, 2009). Em 1789 tem início a revolução francesa. As invasões instauram um novo 

clima de crise que leva finalmente, em 1807, por ocasião da entrada dos franceses em Portugal, 

toda a família real a embarcar para o Brasil (Arqnet, s.d.). Com a corte portuguesa do outro lado do 

Atlântico, Lisboa perde o seu papel como capital do império e centro da cultura, da política e do 

poder. As instabilidades políticas e económicas do país embargam o desenvolvimento da cidade. 

Mesmo após o regresso da família real à pátria, em 1821, Lisboa evolui de forma muito lenta quando 
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comparada com as grandes capitais europeias, Londres ou Paris. O longe afastamento da realeza 

deixou marcas profundas no país. 

Há, no entanto, afirma Vítor Durão (2012), na classe burguesa de Portugal, uma “vontade 

ascendente de acompanhar essas tendências transformadoras” da Europa “de modo a que Lisboa 

fosse uma cidade reconhecida, capaz de se afirmar no plano internacional.” Com efeito, uma 

sequência de eventos datados deste século marca uma viragem no rumo que tomava Lisboa: com 

início na revolução liberal de 1820, passando a extinção das ordens religiosas em 1834 e culminando 

no alcance da estabilidade financeira, graças à figura de Costa Cabral na década de 40 e de Fontes 

Pereira de Melo a partir da década de 50 como Ministro das Obras Públicas (Marques, 2009). Esta 

última permitiu que novos investimentos fossem feitos e, respondendo às imposições da burguesia, 

são realizados “planos urbanísticos gerais que integravam o estudo das grandes infraestruturas como 

a estrada de circunvalação, o caminho-de-ferro, o grande porto e que eram consideradas decisivas 

para cumprir os objetivos propostos para além de planearem as infraestruturas básicas ao 

fornecimento de água e de criação da rede de saneamento que grande parte da cidade não possuía” 

(Durão, 2012). As obras levadas a cabo no segundo quartel do século XIX marcaram uma nova fase 

de crescimento de Lisboa suportado pelos novos meios de transportes.  

Vítor Durão descreve como se criou a Av. Infante D. Henrique e como construíram “docas para 

atracagem de barcos de pequeno calado e diversos molhes para o desembarque de barcos de grande 

calado, enquanto entre a avenida ribeirinha e o rio surgiram edifícios administrativos do porto de 

Lisboa, armazéns e outros espaços portuários que se edificaram ao longo de diversas décadas. Numa 

primeira fase, no lado oriental, foi realizado o aterro junto ao Arsenal do Exército, pelo lado do rio, 

resolvendo o acesso marginal a Santa Apolónia, onde se instalou a estação de comboios do norte. 

Numa segunda fase realizaram-se os maiores aterros de sempre como se constata na reconstituição 

urbana realizada na frente de Alfama.” Aí se implantou inicialmente a Av. 24 de Julho e a Praça 

Duque de Terceira junto ao Cais-do-Sodré e à estação de caminho-de-ferro (Fig. 7) que ligou Lisboa 

a Cascais. A Avenida 24 de Julho passou a ser o mais importante trajeto matriz ocidental e toda uma 

nova frente portuária de armazéns, docas e molhes de atracagem (Castilho, 1893). 

 

Fig. 7 - Extrato da Planta da Cidade de Lisboa contendo o aterro da Boavista, Estações dos caminhos-de-
ferro, Circunvalação e todos os melhoramentos posteriores a 1843, publicado em Lisboa em 1864 por 

F.Perry Vidal (Durão, 2012) 

O porto de Lisboa (Fig. 8) foi inaugurado pelo rei D. Luís I em 1887, estando a obra completa na 

passagem para o século XX, registando-se por volta de 1940 a realização de novos edifícios 
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(Dellinger, 2010). A avenida ribeirinha, os espaços de armazenagem e os próprios molhes afastaram, 

no entanto, a cidade do rio, funcionando como novas cercas que ainda mais a interiorizaram. O rio, 

a principal entrada da cidade durante séculos, perdeu a sua importância simbólica cedendo-a ao 

aeroporto, às estações de caminho-de-ferro e aos acessos rodoviários (Salgueiro, 1992). Lisboa 

desenvolve-se assim para o interior, procurando a urbanidade em novos espaços públicos de lazer 

que fizessem face à crescente industrialização. Destacam-se a abertura dos primeiros jardins 

públicos e lugares de miradouro, que caracterizam este período do desenvolvimento de Lisboa mais 

burguês e romântico (Tostões, 2006). 

 

Fig. 8 – Fotografia do Porto de Lisboa ((Agenda Cultural de Lisboa, s.d.) 

A entrada no século XX é marcada pela inauguração de um moderno boulevard, em 1886. O passeio 

público que rematava o norte da cidade, projetado no plano pombalino e que, contrariamente ao 

uso previsto, foi durante as primeiras décadas um vazio urbano, deu lugar à Avenida da Liberdade. 

Este eixo vem definir o novo sentido de crescimento da cidade, pondo fim à Lisboa Romântica 

aquando da demolição da antiga zona verde em 1879 (Marques, 2009). 

A zona ribeirinha não deixa, no entanto, de ter preponderância na expansão, e são no final do século 

contruídos novos aterros para alojamento das atividades portuárias e industriais, implantação da 

linha de caminhos-de-ferro do longo do rio e abertura das avenidas 24 de julho e Índia. Os aterros 

realizados são representantes de uma vontade por parte do homem de dominar e moldar o seu 

território, que culmina no sucesso da criação de espaços planos de grande utilidade pública, como 

pretendido. (Durão, 2012). Representam também, no entanto uma fragmentação do espaço público 

pela forma como foram utilizados. Os usos atribuídos ao território ganho ao rio acabaram, na 

realidade, por criar uma rutura na relação entre a cidade e o rio. Esta quebra manter-se-á até aos 

finais do século XX, altura em que Lisboa começa a reclamar a sua frente ribeirinha como espaço de 

vivência urbana. 
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Até meados do século XIX a cidade crescia a partir das estradas e caminhos existentes no período 

pombalino. Na mudança do século, Lisboa segue pela primeira vez, desde a reconstrução, um plano 

estruturado e planeado. Após a publicação do decreto de 1865 que determina a necessidade de 

elaboração de um “Plano Geral de Melhoramentos da Capital” (França, 2000), a Câmara Municipal 

de Lisboa, sob a coordenação do engenheiro Ressano Garcia, inicia um conjunto de estudos em 

1879 que culminam com a apresentação do plano em 1904. Neste período, em que a 

industrialização faz sentir o seu peso, Lisboa cresce para o seu interior, rompendo pelas costuras 

junto à estrada da circunvalação, e ao longo das suas margens. A periferia continua a ser 

sucessivamente alargada, abrangendo já Algés e Sacavém em 1903. Como provas deste crescimento 

da periferia temos a inauguração da linha de elétricos entre o Cais do Sodré e Algés em 1901, e em 

1905 a do mercado de Alcântara. Enquanto o centro da cidade se deleita com a aprovação do plano 

das Avenidas Novas em 1904. 

O início do século é marcado também pela exploração do Porto de Lisboa. Em 1910 tem lugar a 

implantação da república em Portugal. Este é um período muito conturbado e largamente afetado 

não só pela queda da monarquia, mas também pela primeira guerra mundial (1914-1918). Ainda 

assim, conta-nos Memória Institucional do Porto de Lisboa, que entre 1907 e 1928 se “promoveu 

o acabamento da doca de Alcântara, a compra da ponte giratória e de material de apetrechamento 

portuário, tanto terrestre como marítimo. Iniciou-se a construção das docas secas e a reconstrução 

da muralha norte da doca de Alcântara”, também. 

O período que segue é marcado pela ditadura militar. Em 1933 dá-se a criação do Estado Novo pela 

constituição nesse mesmo ano. Tinham, no entanto, já sido feitas desde 1924, várias tentativas de 

elaboração de um novo plano urbano, nomeando comissões e tentando sensibilizar a população 

para os problemas da urbe. Descreve Marques (2009), que só em 1938 “se conseguiu chegar a um 

projeto ordenador”. O chamado Plano “de Gröer” encomendado por Duarte Pacheco, foi elaborado 

entre 1938 e 1948 e define as suas principais linhas de força através das grandes radiais de saída 

da cidade: a Avenida Almirante Reis, Areeiro e Encarnação; a Avenida da Liberdade, Avenida da 

República, Campo Grande, Lumiar; Avenida António Augusto Aguiar, Palhavã e Carnide; a 

autoestrada de Cascais, passando entre Campolide e Campo de Ourique. Duas das linhas de força 

tiveram o seu desenvolvimento ao longo do rio, para oeste do Terreiro do Paço, passando por Santo 

Amaro, Belém e Algés e para este, percorrendo Xabregas, Beato, Marvila e Olivais. Cruzando estas 

radiais, foram também desenvolvidas as circulares de atravessamento da cidade: uma 2ª circular que 

passava pelo Parque Florestal de Monsanto e acabava no Aeroporto; uma 3ª circular que passava 

igualmente pelo Parque Florestal de Monsanto, Sete Rios, Entrecampos, Areeiro e Chelas; e uma 4ª 

circular, que é na prática a Estrada da Circunvalação de 1852 mais alargada. Este projeto marcou a 

cidade durante todo o século XX e foi o ponto de partida para a construção de equipamentos 

públicos que marcaram a fisionomia da cidade, como é o caso do Parque Urbano de Monsanto 

(1937) e a construção da autoestrada para Cascais, que vence o vale de Alcântara com a obra do 

viaduto Duarte Pacheco em 1944. Para a concretização deste plano para Lisboa, foram necessários 

2800 hectares de terreno, grande parte expropriada (França, 200). Tudo isto foi possível graças à 

lei de expropriação por utilidade pública posta em vigor em 1912. 

“Na sequência do desenvolvimento dos serviços do porto de Lisboa e da sua influência crescente 

em toda a atividade económica do país” houve necessidade de efetuar remodelações. Procurou-se 

desenvolver “as obras da 3ª secção, de Santa Apolónia ao Poço do Bispo, o que permitiria o 

alargamento da estação de caminhos-de-ferro e a instalação de novas indústrias e o 

desenvolvimento do comércio”. “São de 1939 e 1940 os diplomas que autorizaram a celebração dos 

contratos para a construção das estações marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos, 

sendo entregue ao Arquiteto Pardal Monteiro a tarefa de executar o traçado das mesmas”. “Neste 

período o porto de Lisboa afirmava-se como o terminal da Europa. Chegavam navios de todo o 
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então denominado mundo colonial português, de todo o tráfego europeu e transatlântico. Como 

corolário, foram autorizadas obras para o devido apetrechamento do Aeroporto Marítimo de Cabo 

Ruivo pela AGPL (1942), ponto de amaragem para os hidroaviões da Pam Am”. (Porto de Lisboa) 

Outro grande momento de extraordinária importância durante o Estado Novo foi a realização da 

Exposição do Mundo Português em Belém (Fig. 9), em 1940. Reflexo da ideologia do regime, a 

exposição a cargo do Arquiteto Cotinelli Telmo, teve um carácter patriótico, pretendendo valorizar 

os momentos gloriosos da nação. Apesar de a sua construção ser de caracter efémero, alguns 

monumentos foram mantidos ou mais tarde reconstruídos com materiais não perecíveis como é o 

caso do Padrão dos Descobrimentos e a Praça do Império. “Esta intervenção ribeirinha foi uma 

iniciativa que, à semelhança do que aconteceu mais tarde com a Expo 98, procurou revitalizar uma 

zona marginal da cidade”, afirma Beatriz Marques. 

 

Fig. 9 – Fotografia da construção do Mundo Português em Belém (Horácio Novais, s.d.) 

Na mesma década, Lisboa regista uma explosão demográfica e, enquanto o estado constrói bairros 

económicos como o Arco do Cego, Encarnação, Madredeus e Alvalade, outros polos clandestinos 

começam a aparecer também, próximos dos bairros burgueses. Estes polos foram denominados 

“bairros de lata” e são exemplo o Casal Ventoso no vale de Alcântara e o cemitério dos Prazeres. 

Lisboa carece de remodelações na sua malha urbana. Com o objetivo de rever e atualizar o Plano 

Diretor de Urbanização e Expansão de Lisboa de 1938‐48 é criado em 1954 o Gabinete de Estudos 

de Urbanização. É por ele iniciado nesse ano, o Plano Diretor de Urbanização de Lisboa, que vira a 

ser terminado em 1959. Este plano é em muitos aspetos semelhante ao Plano “de Gröer” com 

exceção feita à localização definitiva da nova ponte sobre o Tejo (Marques, 2009). 

“Estamos a 6 de agosto de 1966, um sábado, e uma gigantesca estrutura em aço (Fig. 10) passa a 

ligar as duas margens do Tejo – é a Ponte Salazar, em homenagem à figura central do Estado Novo”, 

escreve o Diário de Notícias (2014). Com efeito, foi neste dia inaugurada a “maior obra pública até 

então realizada em Portugal” e embora seu nome homenageie o chefe de estado, António de Oliveira 
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Salazar chegou a opor-se à sua construção, devido ao elevado custo – “cerca de dois milhões de 

contos”, dez milhões de euros na moeda atual (Diário de Notícias, 2016). No artigo podemos ainda 

ler que “até aos anos 50 e, sobretudo, porque o Estado Novo foi um regime político que prezava 

muito o equilíbrio orçamental, a possibilidade de uma obra deste género foi sempre dificultada”. “Na 

realidade, Salazar queria construir a ponte, mas não queria contradizer a sua ortodoxia financeira de 

grande contenção de custos”. A ponte sobre o Tejo, representante da modernização do país, foi por 

isto, um “projeto tardio”. Embora tardia, “quando foi inaugurada a travessia entre Lisboa e Almada, 

esta era a quinta maior ponte suspensa no mundo e a maior fora dos EUA, com um comprimento 

total de 2280 metros, situando-se o tabuleiro a 70 metros do nível da água”, conta-nos o DN no 

artigo de 2014. 

 

Fig. 10 - Fotografia da Ponte 25 de Abril em construção (Gabinete da Ponte sobre o Tejo, 1966) 
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Ao longo dos anos a ponte foi ainda sofrendo algumas alterações ao seu tabuleiro. Segundo o 

referido artigo, “a ponte foi construída com duas vias em cada sentido, divididas por um separador 

central. Inicialmente, as portagens contavam cinco cabines e o pagamento era feito no sentido 

Lisboa-Almada. Uma primeira alteração sucede em 1990 com a abertura de uma quinta via de 

circulação, reversível, no espaço do separador central; três anos depois, as portagens são 

transferidas para o sentido Almada-Lisboa. Em 1995 principiam as obras para o alargamento do 

tabuleiro com uma sexta via, que entrará ao serviço em 1998, e a via-férrea, inaugurada a 29 de 

julho de 1999. Hoje, por ano, o comboio transporta 20 milhões de passageiros e 58,4 milhões de 

veículos passam no tabuleiro superior.” O seu nome sofreu também alterações: apesar de 

inaugurada como Ponte Salazar, a designação utilizada pela grande maioria dos portugueses era, na 

verdade a de “Ponte Sobre o Tejo”, até ao 25 de Abri de 1974. Depois da Revolução dos Cravos, 

que pôs fim ao regime do Estado Novo, vários populares propuseram a retirada do nome do ditador, 

substituindo-o por Ponte 25 de Abril, e assim permanece a sua designação até aos dias de hoje. 

(Diário de Notícias, 2016) 

Enquanto a cidade cresce no sentido Sul, o transporte marítimo sofre também grandes alterações 

“evoluindo no sentido de uma maior especialização e aumento de dimensões dos navios, refletindo 

a liberalização da economia mundial”.” Em 1965 o cais de Alcântara é submetido a obras de 

recuperação e numa extensão de 1100 metros procedeu-se a novo avanço sobre o rio, de 80 

metros, assegurando maiores profundidades de águas e aumentando o terraplano na ordem de nove 

hectares, mantendo-se a vitalidade de uma zona portuária sempre considerada a mais nobre do 

porto de Lisboa”. Foram em 1965, construídos mais estaleiros e em 1970 entrou em funcionamento 

o Terminal de Contentores de Santa Apolónia. A segunda metade do século XX inaugura uma nova 

etapa para o Porto de Lisboa que acompanha a “evolução do transporte de mercadorias - o 

desenvolvimento da contentorização. O porto assume a função de ligação crucial entre os meios de 

transportes marítimos, fluviais e terrestres”. A par desta viragem do mercado assistimos também “a 

um assinalável desenvolvimento sustentado na Margem Sul”. (Porto de Lisboa) 

Lisboa é já, no final do século XX, uma grande metrópole. “Os equipamentos e as infraestruturas 

planeadas neste período refletem uma mudança de escala da cidade. O crescimento das atividades 

económicas e a migração da população em busca de trabalho provocam a urbanização fora dos 

limites da cidade” (Marques, 2009). A terciarização do centro da cidade leva a que as pessoas 

comecem a procurar casas nos subúrbios, o que provoca um aumento dos movimentos pendulares 

da população (Salgueiro, 1994). Foi na década de 70 criada pela Câmara, a Empresa Pública de 

Urbanização de Lisboa (EPUL), com o objetivo de planear de uma maneira estruturada o crescimento 

da cidade. A partir da utilização de terrenos camarários, foram urbanizadas parcelas significativas 

tais como Telheiras e Carnide, e ainda o Restelo que não chegou a ser concluído dado o 25 de Abril. 

Após a revolução de 1974, outro marco importante para o posicionamento do Pais no quadro 

europeu tem lugar: em 1986 Portugal integra-se na União Europeia. Ao nível do Porto de Lisboa, 

por exemplo, as consequências são notórias. “Impunha-se uma reestruturação profunda do sistema 

portuário de modo a tornar o porto eficiente e eficaz para fazer face às exigências de 

competitividade que a integração, por um lado, e a globalização, por outro, impunham à economia 

portuguesa” descreve a Memória Institucional do Porto. 

 “Um dos grandes acontecimentos que marcou a cidade de Lisboa neste período foi o grande 

incêndio do Chiado em 1988 e a consequente recuperação da cidade a nível cultural e lúdico, com 

a obra de reabilitação realizada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira”, relata Beatriz Marques. Em 

simultâneo o centro da cidade sofre um processo de desertificação devido à criação de áreas 

dormitório nos subúrbios e à degradação das construções no centro. O Plano Diretor Municipal 

desenvolvido entre 1990 e 1993 procura resolver o problema com novas estratégias de 

intervenção. O plano procurou integrar a rede de autoestradas e de transportes públicos, 
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melhorando a mobilidade e acessibilidades da cidade, revalorizar as áreas habitacionais e promover 

o desenvolvimento de novas centralidades. São frutos deste plano os projetos de salvaguarda do 

Terreiro do Paço para libertação de estacionamento abusivo. “Tal como já tinha acontecido na zona 

ribeirinha ocidental na década de 40, a zona correspondente à área industrial dos Olivais foi alvo de 

um processo de reabilitação profundo.” 

A Exposição Mundial de 1998 (Fig. 11), onde vem mais tarde a localizar-se o parque nas Nações é 

também motivo de readaptação de uma zona industrial a novos usos. Esta transformação foi também 

sustentada pela construção da 2ª travessia do Tejo, decisão tomada pelo governo português em 

1991. Lemos na secção de Antecedentes do sítio da Lusoponte que “a localização foi escolhida para 

que a nova travessia aliviasse o congestionamento de tráfego na Ponte 25 de Abril e que evitasse 

que o tráfego pesado que se desloca entre o Norte e o Sul do País entrasse na cidade de Lisboa”. O 

projeto foi contruído num apertado espaço de tempo de modo a permitir o fácil acesso à Expo' 98. 

Incluiu também um projeto de expropriações e realojamento, que pela primeira vez em Portugal, 

ficou a cargo de uma entidade privada. Mais de 300 famílias necessitaram de realojamento para que 

a obra pudesse ser levada a cabo. (Silva, 2014) 

 

Fig. 11 – Imagem virtual do plano para a Expo 98 (Abnegado – Expo98, 2006.) 

O artigo escrito por Marisa Silva afirma ainda que Ponte Vasco da Gama (Fig. 12) é “a maior ponte 

de Portugal e da Europa, sendo também uma das maiores em todo mundo. Tem um comprimento 

total de 17.345 metros, dos quais cerca de 12.000 são sobre as águas do Estuário do Tejo.” O sítio 

da Lusoponte refere o reconhecimento Internacional desta obra, que “está bem patente através da 

atribuição do primeiro prémio pela prestigiada Instituição Ibero-Americana de Arquitetura e 

Engenharia Civil, durante o ano 2000.” Silva repara, no entanto, que, embora a ponte tenha já sido 

palco de manifestações, corridas ilegais de automóveis, maratonas e provas de ciclismo, “o principal 

objetivo para o qual a ponte foi construída está muito longe de se concretizar, sendo que esta ponte 

não só não conseguiu retirar trânsito à Ponte 25 de Abril  (que registou aumentos no número de 

http://www.historiadeportugal.info/ponte-25-de-abril/
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veículos que a atravessam até 2007), como ainda tem visto o número de veículos que a atravessam 

a diminuir, tendo sido registado um recorde negativo no ano 2012”. 

 

Fig. 12 - Ponte Vasco da Gama (do autor, 2016) 

O não cumprir do objetivo da segunda travessia do Tejo não é, no entanto, o único problema que 

dá que pensar aos arquitetos da metrópole. O século XXI traz consigo uma vontade de aproximação 

da população ao rio. Segundo Vítor Durão, o espaço da frente ribeirinha “surge como um espaço 

lateral à cidade ou aos seus habitantes, porque não é um lugar onde se viva, mas relegado para a 

atividade portuária, em declínio, e de suporte de grandes infraestruturas viárias e ferroviárias”. Nos 

finais do século XX “a cidade começou a reclamá-lo como espaço possível de vivência urbana na 

qual a influência das atividades lúdicas e do turismo em crescimento foram e são fundamentais às 

modificações que então se iniciaram”. 

Com a chegada da camionagem e o seu significativo incremento, o porto deixa de necessitar de 

tantos espaços e assiste-se à aproximação do mesmo aos cidadãos em geral, bem como um maior 

relacionamento com o município (porto de Lisboa). Inúmeros projetos tomam forma como são 

exemplo o Parque Ribeiro Oriente (extensão Sul do Parques das Nações), o Cais de Santos (ligação 

ao rio dos bairros históricos), a Doca de Pedrouços (porta ribeirinha poente), a frente ribeirinha da 

baixa pombalina (ligação histórica patrimonial de Lisboa ao rio: Praça do Comércio, Ribeira das Naus, 

Cais do Sodré, Campo das cebolas/Doca da Marina, Terreiro do Trigo/Santa Apolónia e o Terminal 

de cruzeiros de Lisboa). Podemos encontrar todos estes projetos mais desenvolvidos no artigo de 

Manuel Salgado – Reconquista da frente ribeirinha de Lisboa. 

Chegamos ao momento presente com a concreta noção de que a identidade urbana de Lisboa está 

diretamente relacionada com o rio que a banha, por ter nascido e crescido com ele. O Tejo é assim 

um dos principais símbolos de Lisboa. E embora a relação dos habitantes da cidade com ele tenha 

vindo a mudar aos longos dos séculos, Lisboa nunca esteve de costas viradas ao rio. Desde o tempo 

em que as pessoas se lavavam no rio ou passeavam nas suas praias, até ao tempo em que deixaram 

de lhe tocar com as próprias mãos para dar lugar à atividade portuária, Lisboa e Tejo não foram 

nunca entidades dissociadas uma da outra. O afastamento que é atualmente sentido pela população 
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entre as duas realidades não é, no entanto, facilmente resolúvel. “Os esforços que têm sido 

realizados para aproximar os cidadãos do seu rio através de criar espaços lúdicos e culturais junto 

ao Tejo estão ainda muito longe de resolver este profundo afastamento por ser genético”. A 

atividade portuária foi e é uma das atividades mais decisivas, e em certos momentos a mais decisiva, 

na afirmação de Lisboa no mundo (Durão, 2012). Décadas de construção feitas no sentido deste 

afastamento não podem ser invertidas numa questão de anos, mas é parte da obrigação do arquiteto 

cidadão, morador desta capital, pensar e trabalhar com o objetivo de restabelecer a ligação perdida 

entre o habitante de Lisboa e o seu rio. (Fig. 13) 

 

Fig. 13 – Fotografia do Por do sol no Rio Tejo com o MAAT em primeiro plano (do autor, 2016) 
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2.2 | LOCALIZAÇÃO E IDENTIDADE 

O lugar a estudar e a intervir localiza-se na interseção entre os concelhos de Lisboa e Oeiras. (Fig. 

14) 

Os limites do território em análise são referenciados pela Torre de Belém e pela foz do Jamor, 

passando pela frente urbana de Pedrouços, Algés e Dafundo. (Fig. 15) 

Trata-se de uma área caraterizada pela forte presença de sistema de infraestruturas e sistemas de 

mobilidade, da qual surge uma descontinuidade urbana criada pela dupla barreira rodoferroviária, o 

que limita a relação da cidade com o rio.  

Ao longo dos 3 quilómetros de extensão pode-se identificar duas áreas distintas separadas pelo 

limite rodoferroviário: a norte uma cidade com vivências muito próprias, cuja estrutura edificada 

encontra-se solidificada, e a sul uma frente ribeirinha parcialmente desocupada com necessidade de 

usos e ocupação do espaço.  

 

Fig. 14 - Fotografia aérea da Grande Lisboa (Google, 2016) 
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Fig. 15 – Fotografia aérea da área de intervenção (Google, 2016) 
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2.3 | ANÁLISE FISIOGRÁFICA 

O seguinte capitulo tem como referência base os Planos Diretores Municipais de Lisboa e Oeiras. 

(Câmara Municipal de Lisboa, 2011 e GPDEIG/CMO, 2013) 

 

2.3.1 | TOPOGRAFIA E DECLIVES 

 

Trata-se de um território constituído por uma superfície topográfica ondulada suave de baixas 

altitudes, variando entre uma cota próxima dos 5 e 80m relativamente ao nível médio da água do 

mar. Tal como se pode perceber na Fig. 16, nos troços das linhas de água junto à respetiva foz, os 

vales tomam formas mais abertas dando lugar a terrenos aluvionares relativamente extensos, com 

cotas próximas de zero, assim como toda a frente ribeirinha a sul da área em análise. À medida que 

se caminha para norte, encontra-se zonas de maior relevo com altitudes relativamente mais altas. 

 

Fig. 16 - - Mapa Topográfico da área de intervenção (do autor, 2016) 

 

Relativamente aos declives (Fig. 17), as zonas mais declivosas são visíveis ao longo do curso do Vale 

de Algés, assim como nas áreas do Parque Florestal de Monsanto e Complexo Desportivo do Vale 

do Jamor. Um ponto de elevada acentuação de declive encontra-se nas Ruas Direita do Dafundo e 

Sacadura Cabral, onde é provocado um corte no perfil natural do terreno. Nas zonas dos bairros e 

Algés e Restelo encontram-se declives pouco acentuados que se aproximam de um plano 

praticamente horizontal na zona ribeirinha. (Oeiras, s.d.) 
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Fig. 17 - Mapa de Declives da área de intervenção (do autor, 2016) 

2.3.3 | ESTRUTURA ECOLÓGICA 

 

2.3.3.1 | SISTEMA HIDROGRÁFICO 

 

A área em estudo pertence a um território construído por uma rede de cursos de água com 

orientação norte-sul, do qual se destacam as duas das três linhas de água existentes no lugar, que 

correspondem aos vales de Algés e Jamor que definem os limites do lugar em análise. (Fig. 18) 

Todos eles têm origem em altitudes superior a norte do território e seguem o percurso até ao 

estuário do Tejo. São classificados como “aquíferos porosos livres com relação hidráulica com a rede 

hidrográfica” (Oeiras, s.d.), isto é, são formados por rochas permeáveis capazes de armazenar água 

e definem-se como cursos geralmente com reduzida quantidade de água, em que as chuvas têm 

influência no nível de água nestes reservatórios, sendo possível em determinados locais apresentar 

níveis aquíferos mais ou menos elevados. (Pinto-Coelho e Havens, 2015) 

 

Fig. 18 - Mapa de Permeabilidade (do autor, 2016) 
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2.3.3.2 | ESPAÇOS VERDES  

 

Na envolvente área de intervenção identificam-se duas grandes zonas verdes de destaque, 

diferenciadas não só pela quantidade de área verde ou arbórea, mas também pela morfologia da 

superfície topográfica, posição geográfica ou ainda pelos tipos de uso. O Parque Florestal de 

Monsanto, como uma zona de atração turística, prática de atividades de lazer ao ar livre e ainda 

percursos pedestres, e o Complexo Desportivo do Vale do Jamor enquanto lugar privilegiado para 

o desporto, ambas são áreas de relevo, não só a nível do território a intervir, mas também a nível da 

dos concelhos de Lisboa e Oeiras. São zonas de elevada quantidade arbórea e espaços verdes, 

usufruídas por um número elevado de pessoas ao longo do ano. 

Ao longo do troço urbano, apesar de apresentar um carater mais edificado, é possível encontrar 

pequenos espaços verdes, como o jardim de Algés, ou algumas zonas com a inexistência de 

edificado, resulta em espaços arborizados sem uma utilização definida. 

Relativamente à frente ribeirinha, percebe-se através na (Fig. 19), a fraca presença de vários espaços 

verdes, apenas com a existência do Jardim da Torre de Belém, que pela sua ótima localização e 

proximidade com o rio apresenta um uso muito importante, a nível da cultura e turismo na área. 

 

Fig. 19 - Mapa de Espaços Verdes na área de intervenção (do autor, 2016) 
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2.3.4 | RISCOS NATURAIS 

 

2.3.4.1 | RISCO SÍSMICO 

 

A área em estudo é constituída por um terreno heterogéneo, grande parte corresponde a solo de 

aluvião, nomeadamente na zona ribeirinha e nos vales de Algés e do Jamor. Mais tarde, com a 

implantação do porto de lisboa, que levou à construção de aterros, parte sobre o solo de aluvião, e 

outra parte sobre água. 

Tendo em conta as características da formação desta área, trata-se de uma zona que suscita 

cuidados relativamente aos riscos sísmicos, especialmente nas zonas de solo aluviar e de aterro, 

cujas características apresentam um desempenho bastante inferior a outros tipos de solo, 

considerados pelo PDM de Lisboa e Oeiras como espaços de risco elevado. (Fig. 20) 

 

Fig. 20 - Mapa de Risco Sísmico na área de intervenção (do autor, 2016) 

 

2.3.4.2 | INUNDAÇÕES 

 

Ao longo dos anos, Lisboa esteve associada a ocorrências de várias inundações, que por vezes foram 

provocando danos na cidade. Esta vulnerabilidade a inundações é influenciada pela ocorrência de 

precipitação elevada em conjunto, por vezes, com o período de preia-mar (nível mais alto da maré), 

sendo que as áreas planas e côncavas que definem os vales (especialmente em zonas ribeirinhas) 

são as mais afetadas. Para além das características topográficas, as inundações podem ser 

provocadas por outras causas, tais como a formação geológica do solo e nível de permeabilidade, 

ou ainda a qualidade das infraestruturas de rede de saneamento da cidade.  

Como se pode comprovar na Fig. 21, a área em estudo é classificada como Muito Elevado, 

principalmente no Vale de Algés e na zona de aterro. No primeiro caso, uma vez que o troço da 

ribeirinha apresenta uma largura irregular e zonas de estrangulamento cuja drenagem é insuficiente, 

enquanto no segundo, por ter uma constituição de solos de aluvião e zonas de aterro, fica suscetível 

a grandes cheias com enormes repercussões e estragos. 
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Fig. 21 - Mapa de Risco de Inundações na área de intervenção (do autor, 2016) 

2.3.4.3 | EFEITO DE MARÉ DIRETO 
 

O efeito de maré direto (Fig. 22) é um fenómeno que pode ser influenciado por vários fatores, tais 

como a subida do nível médio de águas do mar ou alterações substanciais no caudal do Rio Tejo.  

Na área em estudo, o efeito de maré é um fator de importância uma vez que a diferença entre o 

volume médio de maré e o volume de água do nível mínimo de maré é bastante significativo. Trata-

se assim de uma área suscetível a este efeito de maré direto, principalmente nas zonas de aterro e 

solos de aluviar, uma vez que o território tem um contato direto com o Estuário do Tejo devido à 

sua proximidade. 

 

Fig. 22 - Mapa de Efeito de Maré Direto na área de intervenção (do autor, 2016) 
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2.3.5 | RUÍDO 

 

Sendo o ruído um elemento caraterizador do lugar em análise, percebe-se através da Fig. 23, que 

existe realidades diferentes devido a vários fatores. 

A área mais edificada apresenta um ruído citadino, onde se encontra os barulhos devido ao 

constante movimento diário das pessoas, nas zonas residenciais mais calmo e silencioso, em 

contraste com zonas de serviços e proximidade com transportes em que o nível de ruído é maior. O 

pico de maior ruído é provocado pelos vários eixos de ligados à mobilidade, onde o som 

rodoferroviário é constante e elevado, originando um ruído ensurdecedor.  

Relativamente à frente ribeirinha, a melodia original e natural provocada pela ondulação do Tejo e 

pelo som animal do encontro com as gaivotas com a terra é praticamente abafado à medida que se 

aproxima do interior, uma vez que o ruído provocado pela marcante linha de comboio e a dupla linha 

automóvel são brutalmente superiores. 

 

Fig. 23 - Mapa de Ruído na área de intervenção (do autor, 2016) 

2.4 | INFRAESTRUTURAS 

2.4.1 | ESTRUTURA EDIFICADA 

 

Assim como acontece na grande maioria da frente ribeirinha, existe um contraste entre a quantidade 

de edificado no interior da cidade e a frente de rio, sendo que a primeira é claramente superior.  

No interior da cidade, trata-se de um edificado marcadamente composto por edifícios habitacionais, 

dos quais em alguns casos, com comércio de pequena escala instalado nos pisos térreos em contacto 

com a rua. 

Assinala-se a presença de edifícios de relevância, quer de património em geral, quer de património 

militar, em que alguns deles integram novos usos na cidade. (Anexo 7) 

É notória a série de património histórico presente no local, sendo uns de maior importância que 

outros, tais como a Torre de Belém ou o Aquário Vasco da Gama. A nível de património militar, 
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destaca-se o Forte Oitocentista do Alto do Duque como o elemento de maior destaque de carater 

militar na região. 

Por fim, referir o conjunto de equipamentos, uns de carater público, outros de carater privado, que 

potenciam a região por diversas razões. Estes encontram-se implantados de forma aleatória na 

região, com destaque para o Mercado de Algés e a Biblioteca Municipal de Algés no centro da cidade 

que ao longo dos anos foram servindo as necessidades da população. 

Na frente ribeirinha, a Fundação Champalimaud e a Torre VTS, com funções e arquitetura distintas, 

são apontados como dois elementos marcantes na região. Os dos edifícios da Doca Pesca, que, ao 

longo dos anos, têm vindo a integrar diferentes usos para diversas atividades de cariz temporário 

apesar do seu estado desabitado. (Fig.24) 

 

Fig. 24 – Mapa da Estrutura Edificada na área de intervenção (do autor, 2016) 

2.4.2 | MALHA URBANA 

 

Analisando a Fig. 25, compreendemos que a área é composta por diversos bairros, uns que se 

relacionam entre si, por apresentarem um desenho urbano com características semelhantes e outros 

desagregados uns com dos outros por apresentarem malhas urbanas muito heterogéneas que se 

diferenciam entre si, implantados em partes distintas do território. 

Tal como foi referido anteriormente, percebe-se a existência de várias tipologias de malhas urbanas: 

malha regular no Bairro do Restelo que se desfragmenta a sul; malha ortogonal no Bairro de Algés, 

bem definida no centro, que se decompõe a oeste na sequência da superfície topográfica do terreno 

e quebra a este devido à presença de um eixo viário de relevo, formando assim uma descontinuidade 

entre bairros; malha orgânica ao longo da Avenida Marginal e no Bairro do Dafundo. 
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Fig. 25 – Mapa de Malhas na área de intervenção (do autor, 2016) 

2.4.3 | USOS DO LUGAR 

 

A complexidade e as fragilidades que a área de intervenção apresenta, devido á elevada presença 

de infraestruturas de mobilidade e à falta de definição e revitalização de várias zonas, 

respetivamente, influencia os usos e consequentemente as vivências e atmosferas no lugar. 

A descontinuidade urbana existente devido à barreira criada pela linha do comboio e pela dupla via 

automóvel, impede uma relação de ambientes e de usos de centro da cidade para a frente ribeirinha, 

transformando em duas realidades distintas, não só pelo seu carater urbanístico, mas também pela 

potencialidade que o espaço oferece. 

Tal como anteriormente referido, relativamente ao edificado, a área em estudo e a sua envolvente 

integra diferentes tipos de usos, dos quais o uso habitacional é claramente predominante, 

englobando certos casos com comércio de pequena dimensão nos pisos térreos. 

Na área, a presença de espaços com uso de ligação é destacada, não só pelos eixos que marcam no 

território, mas também pelo espaço destinado em função dos mesmos. É considerada uma zona de 

grande aglomerado de pessoas diariamente por ser um lugar de encontro de vários meios de 

transportes que permitem aos utilizadores chegar e sair de Algés.  

No interior dos bairros, percebe-se um clima bairrista característico, do qual encontra-se usos 

variados nos diversos locais, com o destaque para o Mercado de Algés no Bairro de Algés, com 

utilização diária abundante do serviço para a população, ou ainda pequenos espaços de cultura e 

restauração, como a Biblioteca Municipal de Algés no Bairro de Algés e a Pastelaria do Restelo “O 

Careca” no Bairro do Restelo, respetivamente, que são pontos de interesse no lugar em estudo. 

O Jardim de Algés ou o Parque dos Anjos, com o apoio de elementos construídos como o 

Restaurante Caravela D’Ouro ou o Centro de Arte Manuel de Brito, respetivamente, são zonas de 

utilização mais reduzida, sendo maioritariamente utilizado para fins recreativos, como passear, 

descanso e convívio. O pico de atração é no fim-de-semana, que por vezes ocorrem eventos 

temporários, como Feiras do Livro, Feiras de Velharia e Artesanato, ou ainda pequenos concertos 

ao ar livre. 
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O Complexo Desportivo do Vale do Jamor, sendo uma zona muito dedicado à atividade desportiva, 

é utilizado diariamente por atletas de diversas modalidades, como o ténis, futebol, râguebi e 

atletismo nas áreas mais a norte, e a sul na zona de rio da Foz do Jamor por desportista do desporto 

náutico, como a canoagem e remo. Recebe ainda anualmente vários eventos que atraí uma grande 

quantidade de adeptos, como a Final da Taça de Portugal de Futebol ou O Evento de Ténis do 

Estoril Open.  

O Parque Florestal de Monsanto, como grande área arbórea da região, oferece um conjunto de 

atividade de desporto e lazer, como a corrida ou escalada e o descanso em família ou passeios pelos 

trilhos do parque, respetivamente. É ainda um ponto de observação e contemplação da paisagem, 

com a presença predominante do estuário do Tejo o do verde da natureza. 

Relativamente à região ribeirinha, tal como foi referido anteriormente, apresenta um conjunto de 

atmosferas e vivências em contraste com a cidade. A barreira existente entre as duas “margens” 

impossibilita a transição de usos vividos na cidade para a frente de rio. Apesar disso, ao longo da 

extensão de rio apresenta zonas diferenciadas entre si que dão um uso ao lugar. 

Passear ao longo da linha costeiro, é uma das atividades mais comuns, nesta área é possível em 

quase toda a extensão um percurso de passeio de corrida junto ao rio. Um percurso que começa e 

termina fora dos limites da área em estudo.  

A área verde do Jardim da Torre de Belém serve não só, de atração turística, mas também como um 

lugar de contemplação do monumento histórico, zona de descanso ou ainda um palco de receção 

de eventos culturais ou musicais, que proporciona grande afluência de pessoas. 

Junto à Fundação Champalimaud possibilita uma continuação do percurso ribeirinho, com os 

espaços de estada, quer no interior, quer no exterior, com funções aplicadas ao estudo e ao lazer.  

Por origem de arrastamentos, em algumas zonas da frente ribeirinha encontram-se praias fluviais, 

que relembram as praias antigas existentes na zona. A praia de Algés tem uma utilização baixa, uma 

vez que se encontra junto à saída da rede pluvial a cidade, debaixo do troço rochoso que delimita a 

baia. 

Junto a Doca de Pedrouços, pertencentes à Administração do Porto de Lisboa, encontram-se vários 

edifícios de serviços, dos quais se destacam os dois armazéns da antiga Doca Pesca, que que 

atualmente estão inativos da sua utilização real. Parte da área plana, vedada e inutilizada, em 

conjunto a Doca de Pedrouços e o Centro Náutico de Algés, é palco de um dos eventos de grande 

amplitude na região, A Volvo Ocean Race. Trata-se de um evento desportivo à escala mundial, que 

atraí milhares de pessoas ao local, em que a sua atração principal são os grandes veleiros e o estuário 

do Tejo. 

Na margem mais a Oeste do aterro, intitulado de Passeio Marítimo de Algés (Anexo 3), o grande 

vazio urbano local encontra-se desocupado e com a necessidade de definição, tanto do uso como 

da forma. Pontualmente ao longo do ano, dá lugar a grandes eventos festivais, como o Festival 

Musical do Nos Alive, o qual transforma e revitaliza a área durante dos dias do festival. Estes eventos 

de cariz temporário proporcionam ao espaço uma utilização intensificada, embora não ocorrendo 

momentos suficientes para uma dinamização constante da área. 

A Torre VTS é um dos elementos com mais destaque na paisagem, pela sua verticalidade que rivaliza 

com o plano horizontal do rio, esta é um culminar de um dos percursos pedonais onde é possível 

um contato muito próximo com o rio. Junto à entrada do pontão, está implantado o Heliporto que 

possibilita aos utilizadores, não só um olhar de outra perspetiva para área em análise, como também 

para toda a Cidade de Lisboa e o Rio Tejo. (Fig. 26 e 27) 
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Fig. 26 – Mapa de Usos permanentes na área de intervenção (do autor, 2016) 
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Fig. 27 – Mapa de Usos Temporários na área de intervenção (do autor, 2016) 
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2.4.4 | MOBILIDADE 

 

Com o crescimento da cidade ao longo deste último século, proporcionou um desenvolvimento a 

nível das infraestruturas rodoferroviário, o que resultou num aumento progressivo do número de 

utilizadores e por consequente em maior número de possibilidades em termos de mobilidade. (Fig. 

28) 

 

Fig. 28 – Planta de Vias existente nas duas margens do rio Tejo (do autor, 2016) 

 

Relativamente ao lugar em análise, destacam-se três importantes eixos, que pela sua implantação 

no desenho urbano, definem alguns limites no território: a linha ferroviária paralela ao rio, que 

permite a ligação de Lisboa a Cascais e vice-versa, sendo Algés um ponto de paragem; a dupla linha 

rodoviária, uma do lado citadino, constituída pela Avenida da India e Avenida Marginal, outra do lado 

ribeirinho titulada de Avenida de Brasília; troço final da Circular Regional Interior de Lisboa “CRIL”. 

As três avenidas acima referidas são classificadas como estrada como 2º nível, integrantes na rede 

rodoviária municipal, aquando do acesso e caraterísticas enquanto vias principais. As Avenidas da 

India e Marginal e a Avenida de Brasília fazem a distribuição do fluxo automóvel para a restante 
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malha urbana da cidade e frente ribeirinha, respetivamente. Já a “CRIL”, é classificada como estrada 

de 1º nível integrante na rede rodoviária nacional, faz a ligação da cidade para a frente do rio, através 

do viaduto que se encontra no último troço da infraestrutura viária. Este eixo de ligação é de extrema 

importância para a área, na medida em que é através do mesmo que os veículos pesados, com ou 

sem reboque, têm a possibilidade de transitar do interior para a frente ribeirinha. (Fig. 29) 

 

Fig. 29 – Mapa do Sistema de Vias na área de intervenção (do autor, 2016) 

 

Relativamente aos transportes (Fig. 30), para além da circulação automóvel, Algés como limite dos 

concelhos de Lisboa e Oeiras, apresenta uma série de meios de transporte que permite o acesso e 

a mudança dos diferentes modos de transporte, tais como o comboio, autocarro e elétrico, sendo 

que os dois últimos modos de transportes transitam principalmente pelas Ruas de Pedrouços e 

Damião Góis e pela Avenida Dom Vasco da Gama. 

 

Fig. 30 – Mapa de Sistema de Transportes Públicos (do autor, 2016) 
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3 | PROPOSTA 

3.1 | ESTRATÉGIA  

Toda a análise e reflexões previamente realizadas enunciam que a proposta a apresentar tem de 

partir de uma solução à escala urbana, com uma nova definição e melhoramento das várias 

infraestruturas e definição e geração de espaços e equipamentos. 

“Pelo facto da presente proposta integrar dois municípios, a solução urbana desenhada é 

apresentada como una e interligada, demonstrando que os limites administrativos deverão cada vez 

mais desvanecer ao nível das soluções urbanas, estando, no entanto, a proposta destacada ao nível 

de valores de edificabilidade e usos, sendo apresentada nos dois municípios para análise”. (Falcão 

de Campos, 2015) 

De forma a relacionar a proposta com os objetivos anteriormente traçados, encontram-se definidas 

as preocupações ao valorizar-se a requalificação do espaço urbano, através de uma intervenção que 

transforme o lugar num tecido urbano homogéneo, focando nas infraestruturas de mobilidade e 

interfaces existentes; ao serem criados novos espaços, revitalizando o lugar, de maneira a potenciar 

as qualidades do mesmo; na criação de ligações diretas, quer pedonal, quer viária, entre a cidade e 

o rio, tornando esta permeabilidade cada vez mais ampla. 

Através desta fórmula de atravessamento, o projeto urbano, relativamente à frente ribeirinha, vai 

atribuir uma nova unidade urbana, que procura simultaneamente consolidar a relação da cidade com 

o rio, como também reocupar a margem ribeirinha com um uso à medida das capacidades do 

território. 

A frente ribeirinha, para além de lhe ser conferido uma unidade consolidada, tem de ter a capacidade 

de receber grandes eventos, quer desportivos, quer culturais ou ainda de outros géneros. Ser capaz 

de gerar uma unidade urbana, reconhecendo a potencial do lugar, como a de ocupação mais interior, 

como simultaneamente devolver o usufruto da margem costeira. 

A reocupação da margem, através do seu uso público, não deve perder a marca histórica de ser uma 

cidade com a utilização intensa do rio. A atribuição de uma imagem portuária terá de permanecer, 

apesar de as diversas utilizações, não devem afastar o carater simbólico da importância do rio na 

cidade. 

Assim foram definidos os lugares a intervir, procurando sempre uma linguagem coesa e interligada. 

O plano estratégico passou por delinear um conceito através de uma série de pontos centrais que 

ajudaram a organizar uma solução estruturada: pelo novo desenho da linha de costa; 

desmantelamento das infraestruturas no nó de Algés, libertando o espaço para a implantação de um 

eixo estruturante e de uma praça central no plano. O eixo é ainda mais acentuado pela construção 

da ponte que liga Algés à Trafaria. A praça, como centro urbano e transportes, permite ainda a 

ligação com frente ribeirinha; A ocupação da frente ribeirinha com equipamentos de diversos usos 

e ainda espaços públicos capazes de receber uma panóplia de eventos e atmosferas com interação 

com o rio. (Fig. 31) 

Sendo este um território tão alargado, a necessidade de definir um fio condutor é essencial. A 

solução, no modo geral apresenta uma base delineada segundos os vários tópicos anteriormente 

referidos, a um nível de um projeto urbano. Assim foi possível a integração de outros contributos, 

nomeadamente em questões relacionadas com os elementos estruturantes da solução. Sendo 

possível assim incorporar um nível de detalhe, que simultaneamente ajuda a definir os limites e 

processos construtivos dos diversos espaços, como também a perceber as vivências e atmosferas 

que eles oferecem à sociedade. 
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Fig. 31 – Esquema ilustrado da estratégia da proposta (do autor, 2016) 
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3.2. | PROJETO URBANO 

3.2.1 | FRENTE DE ÁGUA 
 

Lisboa conta no seu território com diversas abordagens no desenho da linha costeira da cidade, que 

ao longo dos anos foram sofrendo alterações com novos projetos implementados.  

Percebe-se que em alguns tramos da linha de costa de Lisboa, foi pensada em fazer parte da cidade, 

dando-lhe uma linguagem da qual se percebe uma relação direta com os espaços mais no interior, 

tal como acontece na frente ribeirinha de Belém. De forma a prolongar este conceito, é proposto 

um novo desenho de linha de costa para a área a intervir.  

Um dos principais objetivos é que esta nova solução de linha de costa faça parte integrante da 

cidade, sendo esta uma nova frente de água que procure enaltecer a proximidade com o Rio Tejo. 

O prolongamento do pontão que se estende deste a Fundação Champalimaud e o pontão da Torre 

TVS vão permitir um novo desenho à Doca de Pedrouços, com consideráveis melhorias de 

condições, bem como um aumento da área de doca. O seu desenho simples, através da regularização 

do limite interior, pela repetição de uma linha paralela à linha do comboio, atribui um carater 

homogéneo que proporciona novos usos à frente de água. Ainda na Doca de Pedrouços, são 

introduzidos a este uma rampa de acesso à água, enquanto a oeste uma baía de perímetro circular. 

É replicado o afunilamento existente entre a Fundação Champalimaud e o Museu dos Combatentes, 

no prolongamento do pontão da Torre TVS, de forma a criar um grande espaço uno e consolidado, 

delimitado pelos dois afunilamentos. 

A oeste na zona de intervenção, paralelo à linha do comboio, é construído uma nova faixa de aterro, 

enquadrado entre a Foz do Jamor e o pontão da Torre VTS.  
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3.2.2 | USOS DO LUGAR E ESPAÇO PÚBLICO 

 

O conceito gerador do plano urbano identifica-se como um conjunto de medidas consequentes e 

interligadas de forma coesa, com impactes, quer a nível da mobilidade, quer a nível de espaços 

públicos, que vão dar uma nova qualidade de vivências, práticas e relações aos utilizadores do lugar, 

sendo esta uma definição e objetivo para o novo projeto urbano implantado. 

As grandes alterações a nível das infraestruturas de mobilidade, permitiram dar um desafogo à área, 

libertando espaço, que possibilitou a origem de um novo centro de extrema relevância para a 

estruturação do projeto, foi o caso do desmantelamento do último troço do viaduto da “CRIL” e os 

espaços destinados aos autocarros e comboio, que vão dar origem, não só à passagem da terceira 

ponte sobre o Tejo, consequentemente com o pilar como elemento estrutural, bem como a grande 

praça, destacam-se como os três elementos de maior importância no plano urbano.  

A implantação da praça permite uma melhoria na definição do nó de Algés. Sendo esta um centro 

que transforma e serve a cidade na medida em que: pela capacidade de organização urbano, através 

definição das malhas, principalmente no bairro de Algés com o seu prolongamento até às Avenidas 

Marginal e Boulevard. Esta última apresenta um extenso boulevard com áreas verdes e espaços de 

lazer; como centro das infraestruturas de mobilidade, não só com a melhoria e organização dos 

fluxos viários, como também com a construção da estação de comboios sobre a praça; pela 

capacidade de ligação simultaneamente ampla e discreta entre os dois lados da linha férrea, através 

da sua forma geométrica que apresenta, semelhante a uma taça, com ligeira inclinação, que assenta 

sobre o terreno; e como ponto gerador de usos, no seu interior com a estação de comboios e 

espaços de estada, na sua envolvente, que ajudam a definir com mais rigor os limites da praça, com 

a implantação da estação de autocarros e equipamentos de restauração e lazer, mas principalmente 

com o grande pilar situado a sul da praça. (Anexo 1) 

O pilar, para além do seu domínio vertical, a sua implantação central no terreno torna-o como o 

elemento de maior destaque na frente de rio. Com a inovação de presentear a cidade, não só pela 

função primordial de grande estrutura de suporte do tabuleiro da ponte, mas também pela 

capacidade de ser um equipamento, cuja função vai mais além do que apenas “estrutural”.  

É o primeiro elemento de passagem para o rio, pelo monumental arco definido pelos dois lados do 

pilar e o tabuleiro da ponte, que constituem uma porta emblemática para o rio. A sul porta, na grande 

área livre de edificado, está planeado um espaço com capacidade para receber múltiplos eventos e 

várias tipologias, como os exemplos do Festival de Música do Nos Alive, ou ainda o Evento Náutico 

da Volvo Ocean Race, com o apoio, quer da Doca de Pedrouços, quer dos edifícios da Doca Pesca. 

Trata-se de um espaço único, não só, pelas grandes infraestruturas que o delimitam, mas também 

pela proximidade que tem com o rio, propicio a criar atmosferas de valor único. 

O conjunto da Doca Pesca, localizada junto da Doca de Pedrouços, é agora reabilitada como o novo 

Centro Náutico de Algés. É assim construída, nesta zona da intervenção, uma área dedicada ao 

desporto, principalmente à prática da atividade náutica. São construídos vários equipamentos de 

apoio ao desporto, localizados a norte da Doca Pesca. De referir os cinco novos edifícios, em 

conjunto com espaços de água, um tanque que permite os iniciantes das várias modalidades náuticas 

estreia-se com o contato com a água, e ainda um grande espelho de água que faz a separação física 

de dois edifícios, com o objetivo de lhe atribuir um ambiente semelhante à de um edifício situado 

no limite da linha costeira e ainda campos de padel e ténis 

Ainda a norte, encontra-se um pavilhão desportivo, com capacidade de receber os mais variados 

desportos indoor.  
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A Sul, para além da Doca de Pedrouços, agora redesenhada e ampliada, situa-se uma rampa de 

acesso ao longo dos dois edifícios da Doca Pesca. Esta tem como objetivo ser utilizada para entrada 

e saída dos barcos no rio, sendo esta essencial para o bom funcionamento de um Centro Náutico. 

Mais a oeste da Doca de Pedrouços está implantada uma nova Estação Fluvial, esta faz parte do 

novo conjunto de interface na cidade, que vai permitir ser mais um ponto de chegada e partida à 

zona. O edifício tem uma relação volumétrica semelhante a um dos edifícios pré-existentes da Doca 

Pesca, procurando assim impor uma linguagem uniforme e interligada na margem interior da Doca 

de Pedrouços. Junto à estação fluvial, encontra-se um espaço de lazer, com uma zona de jardim, 

ladeado por água, quer do rio, quer de um espelho de água, com o apoio de um equipamento de 

restauração. 

A norte da Estação Fluvial e próximo da linha do comboio é projetado um quarteirão, no qual se 

ergue o Centro Cultural de Algés. Este oferece à região uma diversidade de espaços culturais, tais 

como salas de exposição, auditórios, zonas de convívio e de lazer. O conjunto edificado é constituído 

por um grupo de edifícios, que se interligam e relacionam pelo seu desenho espacial e arquitetónico 

que apresenta. A ideia de o conjunto fazer parte integrada da cidade é conseguida através da 

organização da implantação dos volumes edificados, com uma relação de semelhança, através do 

alinhamento com os edifícios imediatamente acima da linha do comboio e ainda a forte relação com 

o exterior, através dos percursos que procuram sempre o enquadramento paisagístico a cidade e o 

rio. 

No centro deste grande conjunto desporto cultural, eixo organizador e distribuidor de para os 

variados espaços e desenhado por uma alameda ladeada de árvores, cujo início situa-se junto à 

Fundação Champalimaud, atravessa o pilar e culmina num anfiteatro ribeirinho, do qual o pano de 

fundo tem como paisagem o grande espelho de água natural do Tejo e o pôr-do-sol de Lisboa. 

A oeste do Centro Cultural é construído um Hotel, cujo desenho oferece uma geometria simples e 

regular, implantado perpendicularmente à linha de costa. Pela sua grande dimensão horizontal, o 

volume estende-se para fora dos limites do terreno, possibilitando a cada hóspede uma sensação 

de flutuar sobre as águas do Tejo. A oeste, sendo limitado por água, possibilita a atracagem de 

pequenas embarcações, enquanto a Este existe uma área de lazer constituída por um jardim e uma 

piscina, cujo rebordo parece que se envolve com o estuário do Tejo. 

Entre a Foz do Jamor e o Hotel é projetado um conjunto residencial, constituído por 10 volumes de 

edificado. Este fará a conexão com o bairro do Dafundo através do atravessamento subterrâneo em 

dois sentidos e ainda o dinamismo ribeirinho pela proximidade que estabelece com o rio. As 

principais preocupações de implantação foram, não só o distanciamento entre eles, proporcionado 

zonas privadas de lazer, como também do prolongamento do desenho urbano do bairro 

imediatamente acima, quer na ligação física de acesso, quer na relação visual das ruas com o Tejo. 

Este novo tecido urbano ribeirinho, para além dos usos aplicados aos vários equipamentos e 

espaços, tem a intencionalidade de oferecer percursos de passeio, de corrida, ou de bicicleta ao 

longo de toda a linha costeira.  

Em várias zonas do plano estão desenhos novos espaços verdes, uns agrupados a equipamentos, 

outros em áreas urbanas. O elemento arbóreo é igualmente abundante na região, com uma 

distribuição de mancha controlada. Estes novos espaços verdes, com ou sem árvores têm como 

objetivo de criar espaços de atração, de diversas vivências e atmosferas, não só nas áreas 

desocupadas de construção, como o exemplo da zona de espetáculos, como também nas zonas com 

equipamentos ou infraestruturas. (Fig. 32) 
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Fig. 32 - Planta de localização dos espaços e usos da proposta (do autor, 2016) 
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3.2.3 | MOBILIDADE 

 

Em conclusão da análise acerca as infraestruturas de mobilidade, percebeu-se a necessidade de uma 

intervenção à escala urbano, enfatizando alguns eixos, transformando-os e dando-os uma nova 

importância. (Fig. 33) 

 

Fig. 33 – Planta de Vias proposto nas duas margens do Rio Tejo (do autor, 2016) 

A “CRIL”, relativamente ao seu último troço, permitia a passagem, ainda que débil, de um lado para 

o outro da linha de comboio, interferindo no restante desenho da mobilidade na região. Tendo em 

consideração esta fragilidade e com um olhar atento sobre as necessidades da grande cidade de 

Lisboa, em aliviar o trânsito que ocorre na cidade, principalmente na Ponte 25 abril, surge o plano 

de construir a terceira travessia sobre o Tejo, através de uma nova ponte que liga Algés - Trafaria, 

desmantelando o viaduto da “CRIL”, libertando o espaço para implantar uma nova rede de 

mobilidade na cidade. Para além da construção desta grande infraestrutura, no lado de Lisboa, junto 

a Miraflores, construiu-se mais um troço do trevo que permite a saída para Algés, no sentido de sair 

da ponte. Nesta zona são ainda acrescentados dois tramos que possibilita a entrada para a ponte 

com sentido à Trafaria e a saída para Algés de quem segue do interior de Lisboa. Na margem a sul, 

é construído um novo troço de via até ao nó situado na A38, junto à Costa da Caparica. É ainda 
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projetado um trevo com dois tramos de volta perfeita e dois tramos curvos, que permitem a entrada 

e saída para ambos os sentidos desejados. Na Avenida Boulevard é criado um nó que permite 

distribuir os fluxos que vêm da ponte, para as diversas saídas possíveis, bem como o cenário inverso. 

Através da libertação e transformação do espaço a nível térreo, proporcionou a criação de um 

grande nó, que permite, não só uma melhor organização das vias de trânsito e dos meios de 

transporte, como também criar novos pontos de passagens viários e pedonais para a frente 

ribeirinha. Trata-se de um nó de geometria circular, que funciona simultaneamente como uma 

continuação das Avenidas da Índia e Marginal e intersecção com as Avenidas Dom Vasco da Gama 

e Boulevard.  

A passagem viária para a frente ribeirinha pode ser feita em diversos pontos: junto à praça, através 

de 2 túneis (entrada e saída) que servem em simultâneo de acesso ao parque de estacionamento; 

pelo viaduto que liga a Rua Damião de Góis para o espaço de desporto localizado junto à Doca 

Pesca. É neste viaduto que vão transitar os camiões de carga devido à facilidade o percurso que 

impões já dentro da cidade; pelos 2 túneis (entrada e saída) que liga o Bairro do Dafundo à zona 

residencial; e ainda por um viaduto junto à Foz do Jamor que liga a mesma zona residencial à Avenida 

Marginal. 

Com a implantação de novos equipamentos e usos na frente ribeirinha, a necessidade de distribuição 

viária é notória, sendo importantes transpor simultaneamente um carater funcional e discreto. É 

desenhada uma rede viária com um eixo principalmente paralelo à linha do comboio, e vias de menor 

dimensão na distribuição para os diferentes espaços. De destacar o nó criado junto ao Pilar, que 

recebe ao mesmo tempo o fluxo do eixo principal da frente ribeirinha, bem como o escoamento de 

trânsito originado pelo túnel de atravessamento da linha do comboio. 

Relativamente aos meios de transportes, a posição da estação dos autocarros nos limites da 

envolvente da praça permite uma ligação eficaz com a estação de comboio que se constrói sobre a 

praça. Assim, este interface impõe na cidade um modelo organizado de meios de transportes, que 

possibilita a rápida transição, chegada e saída de pessoas ao lugar. (Fig. 34) 

 

 

Fig. 34 – Planta de mobilidade proposta para a área de intervenção( (do autor, 2016) 
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3.3 | PROJETO ARQUITETURA 

3.3.1 | A PONTE 

 

 

Fig. 35 – Planta da Ponte proposta (do autor, 2016) 
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A ponte, como obra de engenharia, pode ser pensada como uma peça monumental de arquitetura 

na cidade. Esta ponte tem como função primordial a ligação de duas zonas (Algés e Trafaria) 

separados pelo estuário do Tejo. Em Lisboa, a origem desta infraestrutura provém do 

desmantelamento do último troço da “CRIL”, proporcionando a terceira travessia sobre o Tejo. (Fig. 

35) 

O conceito de criar os 2 grandes pilares em terra que delimita a extensão do tabuleiro entre as 

margens do rio, pretende recriar uma parte da história ligada à proteção da entrada de Lisboa. Tal 

como é referido no contexto histórico, Lisboa era defendida no rio pelas 2 margens através da 

presença da Torre de Belém (Torre Velha) na margem norte e a Torre de São Sebastião na margem 

sul. Estas serviam de defesa do estuário do Tejo formando uma porta de entrada para a cidade de 

Lisboa.  

Trata-se de uma ponte constituída por oito tramos atirantados (3,7 quilómetros), em que o tabuleiro 

é desenhado por um arco de circunferência. 

Como estrutura vertical, existem quatro pilares de betão armado, dois deles assentes em terra, um 

em Lisboa e outro na Trafaria, sendo que os outros dois estão fundados no perfil natural do Tejo. 

São nestes quatro pilares que se vão fixar os tirantes, que tencionados suportam o tabuleiro da 

ponte. Este após atravessar os pilares em terra na direção ao rio, transforma-se em dois troços 

fisicamente, mas suportados por uma estrutura metálica entre os dois. (Fig. 36) 

 

Fig. 36 – Fotomontagem da Ponte – vista aérea de um dos pilares no rio (do autor, 2016) 

 

O tabuleiro encontra-se a 70 metros relativamente ao nível médio da água do Tejo, com 27 metros 

de largura. Destinada ao trânsito rodoviário, constituído por 6 faixas de rodagem, 3 sentido Algés 

Trafaria e 3 no sentido oposto, com faixa de berma em nos dois lados do tabuleiro e separador físico 

como eixo central. 

Apesar de ser uma grande infraestrutura, apresenta uma leveza sobre o Tejo, uma vez que a 

estrutura de betão emerge sobre a água com uma presença subtil e enquadrado na paisagem. A 

forma como a ponte é projetada sobre o rio, permite que qualquer embarcação tenha a possibilidade 

de atravessar, quer sob o tabuleiro, quer sob o arco dos pilares de betão. (Fig. 37) 
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Fig. 37 – Fotomontagem da Ponte – Pôr-do-sol visto do rio Tejo (do autor, 2016) 

 

3.3.2 | O PILAR 
 

O conceito do pilar surge na oportunidade de experienciar uma atmosfera única de habitar dentro 

de um grande pilar de betão, que serve simultaneamente como estrutura à ponte e a ele mesmo, 

mas também oferece um conjunto de vivências, sem nunca perder o carater maciço que o define. 

(Fig. 38) 

 

Fig. 38 – Fotomontagem da proposta com vista para o Pilar e a Ponte (do autor, 2016) 

Trata-se de um edifício inovador e curioso pela sua definição de pilar, em simultâneo pela capacidade 

de receber um conjunto de funções num elemento estrutural e ao mesmo tempo albergar um cariz 

funcional. 
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O pilar situa-se na frente ribeirinha, numa zona central do projeto, cuja importância se divide pelo 

facto de ser um elemento estrutural da ponte e pelo programa que abriga, o Hotel. Relativamente à 

forma, esta constitui-se em dois corpos de secção retangular com 22mx17m, separados por 74m na 

zona em contato com o solo, intersetando-se aos 129,5m de altura. Como se pode observar nas 

Figs. 39 e 40, estes dois corpos desenvolvem-se num troço curvilíneo, finalizando com a mesma 

secção retangular da base, quando atinge o topo – 267m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 – Esquema ilustrativo da geração da forma (do autor, 2016) 

Fig. 39 – Planta do Pilar à cota 00; 129,5; 267 (do autor, 2016) 
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A estrutura do pilar é composta por vários elementos de betão armado, composto por um conjunto 

constituído por paredes, vigas e lajes. Como se pode observar na Fig. 30, a distribuição dos 

elementos estruturais verticais é feita, em cada corpo, com 2 blocos com 4mx17m, seguindo o 

mesmo troço curvilíneo que define a forma. Estes são construídos por paredes de betão armado 

com 50cm ao longo do perímetro exterior e ainda no centro do bloco formando um pilar com 

3mx4m, cujos tirantes da ponte se vão fixar. Os vazios internos do bloco de betão, para além de 

reduzir o peso da estrutura e permitir um melhor funcionamento, são ainda atribuídos usos técnicos 

no programa do pilar, que funcionam em espelho invertido entre os dois corpos: casas de banho de 

serviço; áreas de arrumos; áreas técnicas; e distribuição vertical através dos elevadores, das escadas 

de emergência e das escadas de acesso técnico que se encontram dentro do pilar central. Os 

elementos horizontais, que as lajes ou vigas, posicionadas no espaço entre os dois blocos, vão fazer 

a divisão dos pisos em altura e ainda funcionar como travamento horizontal dos elementos verticais 

de betão armado. (Figs. 41 e 42) 

 

 

  

Fig. 41 – Esquemas ilustrativos da estrutura do Pilar (do autor, 2016) 
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Fig. 42 – Esquema explodido da estrutura de betão armado do Pilar (do autor, 2016) 
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É a próprio estrutura de betão que origina o corpo dos alçados, quer nos alçados norte e sul 

desenhados pelas paredes com 17m de comprimento, em cada bloco de cada corpo, quer nos 

alçados este e oeste com as paredes de 4m de cada um dos blocos em conjunto com a sequência 

de vigas com 14m de comprimento e 1,5m de altura, distribuídas numa matriz de 5m ao longo da 

altura total do pilar. Os alçados Este e Oeste são completados pela integração de dois elementos 

(vidro e metal), formado por uma grelha regular na fachada, permitindo que sejam os lados com 

permeabilidade visual. (Anexo 8) 

O acesso para o interior do pilar é feito pelo piso térreo, nos lados nascente e poente, em ambos ou 

corpos da base, ou ainda pelo piso subterrâneo com o mesmo sentido. Tal como referido 

anteriormente, a distribuição vertical é feita por 8 elevadores (4 em cada corpo), com a capacidade 

máxima de 8 pessoas em cada um, até piso com cota 150m. Nesta altura, é chegado a um espaço 

de transição, reduzindo o número de elevadores para 4 da mesma tipologia. (Figs. 43 e 44) (Anexo 

9) 

As escadas de emergência (1 em cada corpo) estão projetadas para funcionar principalmente em 

casos de necessidade auxiliar, mas que podem ter um uso diário, permitindo a ligação entre pisos.  

 

 

Fig. 43 - Esquemas ilustrativos da circulação vertical no Pilar (do autor, 2016) 
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Fig. 44 - Esquema explodido dos blocos de circulação vertical no Pilar (do autor, 2016) 
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Como se pode observar nas Figs. 45 e 46 (Anexo 10 a 14), o pilar propõe um vasto programa de 

espaços interiores (Anexo 12 a 16), uns de cariz mais privado, outros de natureza pública, 

funcionando como um grande Hotel na cidade. Na base dos dois corpos, como entrada principal 

para o Pilar estão dois átrios de zonas de duplo e triplo pé direito, que para além de serem um 

prolongamento da rua para o interior, permite o acesso para os pisos superiores. Entre o piso de 

entrada e a altura estabelecida pelo tabuleiro da ponte, encontram-se vários espaços de natureza 

pública. Estes são distribuídos pelos dois corpos ao longo dos vários pisos, sendo o corpo a este 

predominado por usos sociais e a oeste por usos culturais. O corpo este é constituído: um auditório, 

sala de espetáculo com zonas de camarins e áreas técnicas; sala de convívio comum; sala de 

conferências; sala de jogos composta por 2 pisos. Enquanto o corpo oeste é constituído: museu da 

vela, desenho por volume de vidro centrado num grande átrio; biblioteca e sala de estudos com 3 

pisos ligados entre si. Acima do nível do tabuleiro, os dois corpos funcionam em simetria, constituído 

por 4 pisos de escritórios e 11 pisos de quartos, sendo que cada piso de cada corpo é composto por 

4 quartos duplos, fazendo um total ao longo dos 10 pisos de 80 quartos. Na junção dos dois corpos 

o espaço é formado pelos espaços de cozinha, balneários de funcionários e sala de refeições. Por 

cima, o átrio faz a divisão para os pisos superiores a nível da distribuição vertical. Acima encontra-

se um ginásio com um volume de balneário central que serve de apoio simultâneo ao ginásio e a 

piscina. Esta é construída por um piso de água que se estende até aos limites dando a ideia do 

prolongamento o espelho de água sobre a cidade e o rio. A piscina é um dos espaços de maior 

interesse no Pilar, para além de se situar a uma altura que permite uma visão sobre a Lisboa, quer 

dentro ou fora de água. É ainda um espaço com a particularidade de receber luz de uma claraboia, 

situado no topo e formado por um túnel de luz e atravessada pela estrutura que suporta a ponte. 

Esta claraboia divide ao longo dos 11 pisos superiores as 2 suites por piso (total de 22 suites). A 

suite é composta por um amplo quarto com casa de banho e closet, 1 sala e casa de banho de 

serviço. Acima, o restaurante e bar, apoiado por uma cozinha, compõe um espaço de elevado 

interesse, pela sua posição que se encontra no Pilar e atratividade que oferece. No topo, o miradouro 

proporciona uma atmosfera incrível, pela vista 360º sobre a paisagem, partilhando ainda a sensação 

de estar no topo de um pilar da ponte, sendo este o ponto mais alto de Lisboa. (Figs. 47 a 50) 

Todos os espaços do Pilar têm as vistas direcionadas para este e oeste, sendo estes dos lados que 

vão iluminar todos os pisos. 
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Fig. 45 – Corte Longitudinal do Pilar (do autor, 2016) 
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Fig. 46 – Corte transversal do Pilar (do autor, 2016 
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Fig. 47 – Fotografia de Drone a 267m de altura (simulação da vista do topo do Pilar para este, com a Ponte 
25 de Abril em segundo plano) (do autor, 2016) 

 

Fig. 48 - Fotografia de Drone a 267m de altura (simulação da vista para o bairro do Restelo do topo do Pilar) 
(do autor, 2016) 
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Fig. 49 - Fotografia de Drone a 267m de altura (simulação da vista do topo do Pilar para a Trafaria e Rio Tejo) 
(do autor, 2016) 

 

Fig. 50 - Fotografia de Drone a 267m de altura (simulação da vista para o bairro de Algés e Dafundo do topo 
do Pilar) (do autor, 2016) 



62 
 

Relativamente aos materiais utilizados, o betão à vista é predominante de forma a proporcionar ao 

utilizador do espaço um ambiente envolvido num grande bloco de betão armado, apenas criado pela 

estrutura, que transmite a sensação de força e estabilidade. (Anexo 17) 

 

3.3.3 | A PRAÇA 

 

Fig. 51 – Fotomontagem da proposta com vista para a Praça, Estação de Comboios, Pilar e a Ponte (do autor, 
2016) 

A praça (Fig. 51) resulta de uma solução que estabelece uma organização espacial no desenho 

urbano. A sua geometria circular com 180m de diâmetro estabelece, enquanto nó, um ponto de 

encontro de vários eixos importantes e de distribuição da rede viária local. A forma geométrica (Fig. 

52) que apresenta assemelha-se a de uma taça, cuja leve inclinação, descendo no máximo 6m, 

permite a passagem simultaneamente ampla e discreta passagem de um lado para o outro da linha 

do comboio.  

A praça é revestida a pedra natural (Anexo 16), dando um ar confortável e acolhedor, sendo um 

material caraterístico da região, encontrado em várias praças de referência pela cidade.  

 

Fig. 52 – Corte geral da proposta (do autor, 2016) 
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Fig. 53 - Planta de Implantação central da proposta (do autor, 2016) 
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Na sua envolvente próxima (Fig. 53), para além de estar construída a estação de comboio sobre a 

praça, estão implantados ao longo de perímetro circular vários espaços: a norte está a estação de 

autocarros, constituída por lugares de paragem para as camionetas, cobertos por duas palas curvas 

de betão pré-esforçado, sustenta por pilares metálicos com várias dimensões; a este e oeste ainda 

do lado da cidade da linha do comboio 8 pequenos volumes, construídos por uma estrutura metálica 

com coberturas de uma água de inclinação semelhante à praça, com fachadas de vidro. Estes são 

constituídos por dois pisos sendo que o piso térreo tem funções relacionadas à restauração e lazer, 

com zonas de esplanadas no exterior, enquanto o piso subterrâneo são áreas técnicas e arrumos; e 

no lado ribeirinho tem o Pilar como elemento definidor de limite. Ainda na envolvente, são várias as 

zonas ocupadas por árvores, ladeando a praça oferecendo como proteção visual e espaços de estada 

e ainda ladeando as zonas de lago que criam vários percursos ao longo da praça. 

3.3.4 | A ESTAÇÃO 

 

Tal como foi referido anteriormente, a estação de comboios assente sobre a praça, constituí um 

ponto de ligação dos meios de transporte na cidade. A inclinação da praça permite criar uma 

estrutura sob da linha férrea, simples e leve, sobre uma base (6m abaixo do limite exterior da praça), 

cujo espaço pede uma capacidade de ligação e utilização de forma integrada na unidade urbana. 

(Fig. 54) 

 

Fig. 54 – Corte Longitudinal da Estação de Comboios (do autor, 2016) 

Relativamente à estrutura (Fig. 55), é feita com uma construção em pórtico, constituída por pilares 

circulares metálicos ao longo do perímetro exterior, pilares circulares de betão armado nos 

corredores interiores e vigas de betão armado. Os pilares e vigas são dispostos segundo uma 

quadrícula, definida por linhas paralelas e perpendicular à linha do comboio, sendo que as vigas 

perimetrais exteriores têm a altura de 30cm enquanto as duas interiores 150cm de altura. Esta 

diferença permite que nas entre as duas vigas centrais seja fixo vigas metálicas em I que servem de 

estrutura à linha do comboio, pousadas numa laje de betão armado de 20 cm. A diferença de alturas 

das vigas interiores e exteriores justifica-se a necessidade de altura suficiente para que o cais de 

embarque esteja de nível com a entrada para os comboios. O cais de embarque é feito por uma laje 

de 30cm de betão armado, assente sobre as vigas. (Anexo 15) 

O piso inferior, apesar de ser totalmente fechado, permite um contato direto com a envolvente 

exterior, uma vez que a grande área da fachada é constituída por vidro transparente, em contato 

com as paredes exteriores de betão que seguem a mesma inclinação que a praça, sendo que no 

centro são inexistentes. 
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A cobertura da estação é feita por uma pala curva de betão armado em pré-esforço, assente sobre 

os pilares circulares metálicos que se prolongam desde a base da estação.  

 

 

 

Fig. 55 - Esquema explodido da Estação de Comboios (do autor, 2016) 
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Quer o pavimento do piso inferior e superior são revestidos a pedra, de igual materialidade da praça, 

de forma a criar uma unidade coesa e simples. 

Os acessos à estação podem ser feitos de 3 formas: descendo a praça, pela entrada principal no 

centro da estação; pelas rampas que se encontram do piso térreo juntas aos lados mais pequenos 

da estação (este e oestes); pelo estacionamento subterrâneo nas pontas mais distantes da estação. 

No piso inferior (ver anexo), para além de ser um espaço de compra de bilhetes e ligação para os 

transportes, a área do piso é ocupada por um conjunto de espaços de convívio, lazer, restauração e 

ainda por zonas de serviços como as instalações sanitárias localizadas nos extremos. Os espaços 

interiores não se encontram divididos fisicamente, pretende assim criar a ideia de um grande espaço 

único e bem iluminado que engloba zonas de uso variado. No centro, encontra-se o átrio de entrada, 

amplo e com bastante luz, quer vinda dos lados, quer vinda do topo através da abertura de luz criada 

pelo vazio de laje. Este vazio, para além de projetar efeitos de luz e sombra através da estrutura da 

linha do comboio, proporciona um ambiente sonoro e visual, tendo a presença da “máquina” do 

comboio mais próxima. (Fig. 56) 

 

Fig. 56 – Planta do Piso inferior da Estação de Comboios (do autor, 2016) 

 

O piso superior aberto para o exterior, estabelece uma relação forte com a envolvente. Ao longo do 

cais de embarque, estão dispostos elementos de pedra segundo uma métrica regular e utilizados 

como bancos. Trata-se de um lugar onde se espera grandes fluxos de pessoas pela elevada utilização 

deste meio de transporte. (Fig. 57) 

 

 

Fig. 57 – Planta do Piso Superior da Estação de Comboios (do autor, 2016) 
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A nível de percursos, no piso inferior os corredores encontram-se no perímetro, bem como os 

acessos verticais, elevador e escadas, para o piso superior. (Fig. 58) 

 

Fig. 58 – Fotomontagem do interior da Estação de Comboios no piso inferior (do autor, 2016) 

 

3.3.5 | O ESTACIONAMENTO 

 

O estacionamento subterrâneo é adicionado como um equipamento de apoio às infraestruturas que 

se construem, nomeadamente o Pilar. Para além disso, as suas entradas e saídas são comuns às que 

servem de passagem de um lado para o outro da linha do comboio. 

A implantação do estacionamento é feita através dos limites da Praça e do Pilar. É constituído por 

várias vias de um sentido apenas. Destaca-se a grande via circular em torno da praça que alberga 

um grande número de lugares de estacionamento, bem como algumas zonas técnicas de apoio aos 

espaços construídos na praça. Estão localizadas duas entradas para a estação de comboios, ao 

mesmo nível, bem como uma saída para o exterior junto à estação de autocarros. 

Na zona próxima do pilar, para além dos lugares de estacionamento, são construídos espaços 

fechados destinados a arrumos e zonas técnicas, de apoio principal ao Hotel. 

No total estão desenhados 806 lugares de estacionamento, sendo que se pretende que 

percentagem dos mesmos seja utilizado como estacionamento de natureza pública, servindo a 

sociedade que reside na região. (Fig. 59) 
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Fig. 59 – Planta do Piso -01 da proposta (do autor, 2016) 
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4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Intervir sobre um território na frente ribeirinha de Lisboa constitui um desafio privilegiado e 

simultaneamente de responsabilidade pelo potencial que o território ribeirinho tem com a relação 

entre a cidade e o rio. Contudo, a área de intervenção carateriza-se como um lugar cuja 

infraestrutura de mobilidade introduz fragilidades na estrutura urbana, ficando fortemente 

condicionada de maneira a influenciar as vivências dos diferentes espaços, bem como enfraquece a 

ligação entre a cidade e o rio. 

Esta premissa revelou a necessidade de intervenção à escala urbana sabendo desde o início que a 

estratégia geral tem de ser composta por um conjunto de medidas pontuais harmoniosamente 

interligadas e de forma articulada com as infraestruturas existentes. Para definir uma proposta 

rigoroso, a interação com as outras disciplinas, engenharia de estruturas, portuária e de planeamento 

urbano, surgem como um ponto essencial para atribuir uma melhor construção da proposta, próxima 

de uma situação real. 

A intervenção da proposta pretendeu, para além da preocupação referentes às infraestruturas de 

mobilidade, procurar alternativas para a reformulação urbana, através da implantação de novos 

equipamentos e usos no espaço, com capacidade e requalificar e transformar o território, 

valorizando a continuidade do espaço urbano e restabelecendo uma melhor ligação entre a cidade 

e o Tejo. 

Libertando o lugar de algumas infraestruturas permitiu a introdução de novas centralidades na 

região, como também vai proporcionar uma melhor organização de mobilidade na cidade em geral 

com a construção de uma nova travessia sobre o Tejo. Esta grande terceira travessia, feita por uma 

ponte, constituí um novo marco na cidade, em conjunto com um dos grandes pilares que a sustenta. 

Este Pilar na frente ribeirinha, dominado pela verticalidade recebe em simultâneo a responsabilidade 

estrutural, como também um conjunto de funções de interesse público. 

Relativamente às novas centralidades, a praça como centro de Algés vai albergar a capacidade de 

receber os meios de transporte público, pela construção de infraestruturas de forma integrada na 

cidade. A praça é ainda o principal elo de ligação com a frente ribeirinha. Esta, agora ocupada por 

um plano organizado e estruturado, que procurar maximizar todo o potencial do lugar, como unidade 

urbana e recetor dos mais variados eventos usufruindo a margem ribeirinha. 

A proposta apresentada estabelece um equilíbrio funcional e ambiental que à atual realidade carece. 

O conjunto urbano integra-se numa cidade em crescente evolução, quer na cidade, quer no rio, 

sendo um novo espaço com uma panóplia de espaços associados à cidade e ao rio. É um elemento 

central na cidade pela capacidade de ligação com a restante envolvente, bem como um marco que 

implanta na passagem pelo rio ou pela cidade, tornando-se na Nova Porta de Lisboa. 
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Fig. 60 - Fotografia da Maqueta da Proposta (do autor, 2016) 

 

Fig. 61 – Fotografia da Maqueta da Proposta (do autor, 2016) 
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Fig. 62 - Fotografia da Maqueta da Proposta (do autor, 2016) 
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Anexo 1 – Fotografia atual da Doca de Pedrouços e dos dois Edifícios da Doca Pesca (do autor, 2016) 

 

Anexo 2 – Fotografia de um dos Edifícios da Doca Pesca (do autor, 2016) 
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Anexo 3 – Fotografia do Passeio Marítimo de Algés (do autor, 2016) 

 

Anexo 4 – Fotografia do viaduto da “CRIL” (do autor, 2016) 
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Anexo 5 – Esquema conceptual do conceito da proposta (do autor, 2016) 

 

 

 

Anexo 6 – Esquema ilustrativo dos edifícios na frente de rio de Lisboa (do autor, 2016) 
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Anexo 7 – Planta de Cheios e Vazios da área de intervenção (do autor, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Esquemas ilustrativos das fachadas do Pilar (Este e Oeste; Norte e Sul) (do autor, 2016) 
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Anexo 9 – Corte longitudinal do Pilar (do autor, 2016) 
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Anexo 10 – Plantas do Pilar (do autor, 2016) 
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Anexo 11 - Plantas do Pilar (do autor, 2016) 
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Anexo 12 - Plantas do Pilar (do autor, 2016) 
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Anexo 13 - Plantas do Pilar (do autor, 2016) 
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Anexo 14 - Plantas do Pilar (do autor, 2016) 
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Anexo 15 – Detalhes construtivos da laje do piso 00 da Estação de Comboios (do autor, 2016) 
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Anexo 16 – Detalhes construtivos da Praça (do autor, 2016) 
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Anexo 17 – Detalhe construtivo da laje de cobertura do Pilar (do autor, 2016) 
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Anexo 18 – Fotografia da maqueta (do autor, 2016) 
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Anexo 19 - Fotografia da maqueta (do autor, 2016) 
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