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A proposta arquitectónica centra-se na criação de um con-

junto arquitectónico no nó de Algés que, apesar de ser 

constituído por três elementos - praça, estação de com-

boios e torre – pretende proporcionar a este espaço uma 

leitura unitária. A praça, intersectada pelo eixo ferroviário 

que faz a ligação entre Cascais e o Cais-do-Sodré, acolhe 

na sua periferia norte a estação de comboios que, em con-

junto com os restantes meios de transporte que daí partem, 

constitui um interface na cidade. 

A estratégia de requalificação urbana desta área inclui ainda 

a criação de uma terceira travessia sobre o Tejo. O pilar da 

ponte, implantado a sul da praça, assume outras funções, 

para além da função estrutural. Este pilar habitável acolhe 

um programa privado -  hotelaria, auditório, salas de con-

ferências e escritórios, museu – e um programa público - 

biblioteca, restauração – que oferece diversos serviços a 

quem usufriu do espaço de contemplação que envolve a 

Torre. Será pois este espaço exterior que irá receber even-

tos temporários que actualmente se realizam na frente ri-

beirinha da cidade. 

O presente trabalho pretende assim contribuir para a re-

generação urbana desta área da cidade, dando especial 

ênfase ao desenho do espaço público e das principais in-

fraestruturas ligadas à mobilidade, cultura, lazer, desporto 

e espectáculo.

O presente trabalho insere-se no âmbito da disciplina de 

projecto Final de Arquitectura do Mestrado Integrado em 

Arquitectura do Instituto Superior Técnico e pretende apre-

sentar uma proposta de intervenção urbana e arquitectóni-

ca na área costeira, compreendida entre a Torre de Belém 

e a foz do rio Jamor. 

A partir de um estudo teórico inicial com vista à caracteriza-

ção histórica, morfológica, de usos e de mobilidade/acessi-

bilidade da área de intervenção, identificam-se os desafios 

actuais que são colocados a este lugar, onde a relação ci-

dade rio assume particular relevância. Esta análise permitiu 

destacar três temáticas estruturantes do território que lan-

çam as bases para a proposta de intervenção: as cidades de 

água, os interfaces e as praças. 

A proposta desenvolvida pode ser dividida em duas partes, 

associadas a diferentes escalas de trabalho.

Num primeiro momento apresenta-se uma reflexão global 

sobre a área de intervenção e, em particular, sobre a hete-

rogeneidade morfológica, as descontinuidades urbanas e 

a presença de diversas infraestruturas.  A proposta urbana 

revela os principais elementos com capacidade de trans-

formação desta zona, no sentido de criar espaços públicos 

contínuos, onde a mobilidade pedonal assume um papel 

primordial, contribuindo para vencer as barreiras ferroviá-

rias e rodoviárias que dificultam o contacto directo entre a 

cidade e o rio. 
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The architectural proposal focuses on the criation of a set in 

the centre of Algés. Although it is made of three distinct ele-

ments – square, trains station and tower – it is intended for 

this area to have one single perspective. The square is in-

tersected by the train axis connnecting Cascais and Cais do 

Sodré. It embodies, in its northern bound, the train station 

which, alongside all the other public transports, contributes 

to one of the city interfaces.

The urban requalification strategy also includes the creation 

of a third rivercrossing over Tejo. The bridge pillar, built in 

the south bound of the square has more fuctions besides 

the obvious structural ones. The inhabitable pillar embodies 

a private estate – hotel, auditorium, conference rooms, bu-

reaus, museum – and also public acitivities – Library and 

restaurant – which offers different services to those who 

want to enjoy the contemplation sight around the Tower. 

This outdoor area will welcome sporadic events which alre-

ady take place in the waterfront side of the city.

This proposal is therefore intended to contribute to the ur-

ban regeneration of this area. It gives special emphasis to 

the alignment of the public space and its main infrastruc-

tures, related to mobility, culture, leisure, sports and show 

business.

This work falls within the scope of  final  project done in 

the Master’s degree in Architecture from Instituto Superior 

Tecnico and aims to present an urban and archictetural in-

tervention proposal for the costal area between Torre de 

Belém and Jamor´s river mouth. 

Starting by a theorical study of the history, morphology, uti-

lities and mobility/acessibility, were identified the challen-

ges of the area under intervention, where the relationship 

between river and city plays an important role.   

This analysis highlighted three elements that are the foun-

dations of the intervention proposal: water cities, interfaces 

and squares. 

Firstly, we present a global reflection on the intervention 

area and, more specifically, on the morphological hetero-

geneity, urban descontinuities and the presence of several 

facilities. The proposal is split into two different parts, as-

sociated with different working scales: the urban proposal 

and the architectural proposal. The urban proposition gives 

us the main elements that can transform the area, in order 

to create continuous public spaces. Here the pedestrian 

mobility takes a leading role, becoming a way to overcome 

railway and road barriers that block the connection betwe-

en city and river.
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ENQUADRAMENTO GERAL NA DISCIPLINA

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade cur-

ricular de Projecto Final II, inserida no último semestre do 

Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior 

Técnico. É seu objectivo fazer uma reflexão sobre o trabalho 

de projecto realizado no ano lectivo 2015/2016 e justificar 

as opções tomadas.

PROJECTO FINAL I

O projecto realizado surge na continuidade do trabalho de-

senvolvido no âmbito da unidade curricular de Projecto  Fi-

nal I. Este trabalho correspondeu a um primeiro olhar sobre 

a área de intervenção, a partir do qual foi delineada uma 

estratégia a explorar e definido o programa da proposta. O 

projecto pretende desenvolver competências necessárias 

à intervenção arquitectónica à escala urbana, relacionadas 

com a capacidade de ler o território e os elementos que 

o conformam, com a proposta de modos de intervenção 

capazes de transformar a área em estudo. 

PROJECTO FINAL II

No início do segundo semestre, na disciplina de Projecto 

Final II, foi aprofundada a estratégia de intervenção estabe-

lecida na fase anterior, tendo sido também desenvolvidas 

propostas mais detalhadas para zonas especificas. Procu-

rou sustentar-se as opções tomadas inicialmente, através 

de uma contínua investigação contextual e conceptual.

INTRODUÇÃO

1.1. ENQUADRAMENTO E INSERÇÃO
NO PLANO DE ESTUDOS
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Fig. 1 - Localização da área de intervenção
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ENTIDADES INTERVENIENTES

O tema de estudo de Projecto Final I foi selecionado em ar-

ticulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), com a 

Câmara Municipal de Oeiras (CMO) e com a Administração 

do Porto de Lisboa (APL), no sentido de abordar um terri-

tório e um programa com relevância no quadro das actuais 

dinâmicas da cidade de Lisboa e do concelho de Oeiras e 

da sua vocação atlântica. 

O estuário do Tejo apresenta condições muito favoráveis 

à prática de desportos náuticos, o que permite criar uma 

nova porta atlântica da cidade, trazendo a Volvo Ocean 

Race para Lisboa. Neste sentido, é necessário criar infraes-

truturas onde possam ser instalados centros náuticos de 

excelência que permitam albergar equipas de primeira li-

nha. 

Além da prática de desportos náuticos, a frente ribeirinha 

de Lisboa permite acolher um espaço público destinado a 

receber o evento NOS Alive, que reúne cerca de cinquenta 

mil pessoas durante três dias por ano. A área em estudo 

apresenta também uma vocação cultural, procurando-se, 

através deste projecto, viabilizar a sua utilização no âmbito 

da cultura, das artes, do desporto, do espectáculo e do la-

zer, rentabilizando e oferecendo actividade durante os res-

tantes dias do ano.

1.2. TEMA

LOCALIZAÇÃO

O território referenciado pela Torre de Belém e pela foz do 

rio Jamor, incluindo a frente urbana de Pedrouços, de Algés 

e do Dafundo é alvo de estudo no Projecto Final de Arqui-

tectura. É desenvolvido um projecto de intervenção urbana 

e arquitectónica, que aborda a relação entre a cidade de 

Lisboa e a frente de rio. 

ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A ZONA

A heterogeneidade morfológica, as descontinuidades urba-

nas e a presença de diversas infraestruturas associadas à 

mobilidade assumem particular relevância nesta área nev-

rálgica da cidade de Lisboa.

OBJECTIVOS

Pretende-se, assim, reflectir sobre cada uma destas temáti-

cas, propondo alternativas urbanísticas para a área em estu-

do, e dando especial ênfase ao desenho do espaço público 

e das principais infraestruturas da proposta.

Um dos principais objectivos é encontrar novas formas 

de articulação entre as diferentes infraestruturas ligadas à 

mobilidade, valorizando a continuidade do espaço público, 

e propondo programas de novas tipologias e morfologias 

urbanas capazes de requalificar e transformar a área de in-

tervenção. 

Neste contexto, o programa do projecto visa responder ao 

desafio de compatibilizar as infraestruturas portuárias, e os 

espaços de cultura, lazer, desporto e espectáculo, que dão 

vida a esta extensa área junto ao Tejo e potenciam a relação 

cidade-rio. 

15



Por outro lado, o centro de Algés conta com um nó viário, 

caracterizado por um intenso fluxo automóvel, sendo um 

lugar de acesso a diversos pontos da cidade. Pretende-se 

alterar a vocação deste lugar, facilitando a mobilidade rodo-

viária e reduzindo o tráfego automóvel. Propõe-se um novo 

espaço de encontro, que valorize percursos pedonais e que 

seja capaz de atrair a população residente.

Deste modo, pensa-se ser fundamental o envolvimento 

com a estação de comboios, no processo de requalificação 

deste centro urbano, no sentido de atenuar as consequên-

cias nefastas da presença da linha ferroviária como elemen-

to barreira entre a cidade e o rio.

É com base nestas problemáticas que o projecto se desen-

volve, procurando tirar partido de alguns dos elementos 

que dão identidade a esta zona. 

1.3. MOTIVAÇÃO

O desenvolvimento da extensa frente costeira que caracte-

riza a cidade de Lisboa é um factor determinante na trans-

formação da cidade ao longo do tempo. O seu desenho 

adapta-se às actividades comerciais, industriais e económi-

cas que se instalam junto ao rio, e que condicionam forte-

mente o ambiente que é vivido na frente ribeirinha.

Deste modo, é desenvolvido um projecto de intervenção 

urbana e arquitectónica, que aborda a relação entre a cida-

de de Lisboa e a frente de rio.

Com mais de três quilómetros de costa, a zona em estudo 

apresenta alguns elementos que constituem barreiras entre 

a cidade e o rio, nomeadamente a presença do eixo da linha 

ferro e rodoviária, ou a escassez de espaços de estada e ac-

tividades capazes de atrair os utilizadores à frente ribeirinha. 

Tomando consciência destas fragilidades do território em 

estudo, pretende-se requalificar os espaços exteriores de 

leitura ambígua de Pedrouços, Algés e Dafundo para assim 

potenciar as relações entre a cidade e o rio. 
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Fig. 2 - Frente Ribeirinha entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor
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Ao longo do desenvolvimento do projecto, a escala de tra-

balho foi reduzindo gradualmente, desde as opções toma-

das a nível de implantação, até aos detalhes apresentados 

neste relatório. Assim, podemos dividir a proposta de inter-

venção em dois âmbitos: proposta urbana e proposta ar-

quitéctónica. Ambas pretendem responder aos objectivos 

acima identificados, implementando estratégias concep-

tuais comuns.  

Começou-se por desenvolver a zona interior da área de in-

tervenção, trabalhando sobre a malha urbana e a rede viá-

ria, o que permitiu definir as tipologias edificadas e os equi-

pamentos públicos que poderiam facilitar o acesso ao rio, 

tanto a nível pedonal, como rodoviário. Assim, elegeu-se 

o centro de Algés como local a desenvolver, trabalhando 

sobre uma proposta arquitectónica neste lugar.

Adoptou-se uma postura conservativa em relação à linha 

ferroviária e procurou-se reestruturar a rede viária, os espa-

ços de estada e a mobilidade pedonal. A ideia de criar uma 

nova porta atlântica de Lisboa foi sempre um objectivo que 

moveu o trabalho desenvolvido

Adoptou-se uma metodologia de trabalho que permitiu 

aprofundar cada uma das temáticas apresentadas anterior-

mente e desenvolver uma estratégia de intervenção na área 

em estudo.

A investigação teórica – caracterização da área de interven-

ção e fundamentos teóricos para a intervenção – foi de-

senvolvida a par da concepção do projecto, num processo 

de enriquecimento mútuo permanente. Se, por um lado, a 

investigação teórica pretende garantir a evolução informa-

da e sustentada da proposta projectual, por outro, o desen-

volvimento do projecto vem dar uma resposta prática às 

considerações formuladas no trabalho teórico.

Numa primeira fase foi feita uma caracterização da área de 

intervenção, através do estudo das suas componentes his-

tórica e morfológica e da identificação dos diferentes usos 

atribuídos ao lugar. Esta leitura global da área de interven-

ção e da sua evolução ao longo do tempo permite identifi-

car as suas potencialidades e fragilidades, assim como os 

desafios que são colocados ao projecto. 

Num segundo momento, identificaram-se os elementos 

estruturantes do lugar que servem de mote para a interven-

ção. Neste sentido, pensou-se ser pertinente estudar cada 

uma destas temáticas - cidades de água, estações ferroviá-

rias e praças - a sua origem, evolução histórica e as refe-

rências projectuais que atestam o carácter regenerador da 

estrutura urbana. Estas referências informam as decisões 

tomadas na intervenção na área de estudo. A estratégia 

conceptual apresentada na proposta baseia-se, pois, nestas 

temáticas.  

1.4. METODOLOGIA
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1.5. ESTRUTURA DO RELATÓRIO

O relatório está organizado em três capítulos, associados a 

cada uma das fases do processo projectual.

No capítulo 2 – Caracterização da Área de Intervenção – 

é apresentada a área de estudo, definindo as suas poten-

cialidades e fragilidades, assim como os elementos que a 

caracterizam. É feito um enquadramento histórico, que per-

mite avaliar a forma como a frente ribeirinha tem evoluido 

ao longo das épocas e apresentadas as suas características 

morfológicas e sistemas de acessibilidade e mobilidade.

O capítulo 3 – Fundamentos Teóricos – aborda as temáti-

cas que suportam e justificam a estratégia delineada para a 

elaboração da proposta, debruçando-se sobre, em primeiro 

lugar, o tema das cidades costeiras, em segundo lugar, o 

estudo da influência da estação de comboio na cidade; e, 

por último, a importância da praça para a requalificação do 

espaço urbano.

No capítulo 4 – A Proposta – é descrita a proposta de in-

tervenção na frente ribeirinha, apresentando cada um dos 

espaços que integram o plano urbano, e detalhando a solu-

ção arquitectónica para o centro de Algés.  
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O presente capítulo pretende identificar os elementos que 

compõem a área em estudo, evidenciando as suas po-

tencialidades e fragilidades, e avaliar a sua capacidade de 

transformação a nível urbano. Pretende-se estudar a área 

de intervenção do ponto de vista histórico, morfológico e 

dos usos, dando a conhecer a evolução deste lugar e a sua 

vocação funcional. 

O capítulo encontra-se organizado em três partes. Apresen-

ta-se, em primeiro lugar, o enquadramento histórico, onde 

é descrito o processo de formação e de evolução desta área 

da cidade. Identificam-se os elementos estruturantes desta 

transformação urbana e o seu papel no crescimento do ter-

ritório, em cada momento. 

Em seguida, procede-se à caracterização morfológica da 

zona em estudo, segundo três vertentes: fisiografia, estru-

tura edificada e usos do espaço. Sublinham-se as relações 

entre a topografia e a malha urbana, e entre a morfologia 

urbana e a forma como são utilizados cada um dos espa-

ços.

Num terceiro momento, apresenta-se o sistema de acessi-

bilidade e mobilidade da área de intervenção.
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1 A empresa marítima portuguesa estimulou o desenvolvimento das actividades portuá-
rias, devendo a cidade estar apta para receber mais e maiores embarcações. A partir de 
um grande cais de aterro, concretizado numa proposta de Carlos Mardel.

Assim, Lisboa oferece à margem do rio diversas infraes-

truturas, entre as quais os seus principais palácios, quintas 

senhoriais e praças, como a Praça do Rossio e o Terreiro do 

Paço, substituindo a antiga praia por uma extensa frente ur-

bana. Esta zona assume-se como centro politico, comercial 

e social da cidade.

Apesar da zona oriental da cidade ter sido um dos focos do 

crescimento aquando da instalação da família real no terrei-

ro do paço o Terramoto de 1755 veio inverter o processo de 

urbanização da frente ribeirinha desta zona, à semelhança 

do resto da cidade. A zona de Belém acabou por assumir 

um papel de destaque na expansão da cidade e da sua in-

dústria para Ocidente, uma vez que esta foi uma das áreas 

menos afectadas pela catástrofe natural.

Como resposta ao estado de destruição da cidade3, foram 

elaborados diversos projectos de reconstrução urbana. Para 

além do plano de reconstrução da Baixa, desenvolveram-se 

projectos de reconstrução da frente ribeirinha, Pretendia-se 

regularizar a foz da ribeira de Alcântara - permitindo a liber-

tação de espaço para a posterior instalação da indústria -, 

a zona a poente da antiga praia da Boavista, a Praça dos 

Remolares – actual Cais do Sodré – e o Terreiro do Trigo.

O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

O impulso económico gerado pela segunda Guerra Mundial 

determinou o desenvolvimento industrial da cidade. Tanto 

em Lisboa como na margem sul do estuário do Tejo foram 

instaladas indústrias que alteraram a vocação original do 

território e conferiram ao rio novas funções. Quintas e espa-

ços de indústrias tradicionais deram lugar a infraestruturas 

industriais, contribuindo assim para o envelhecimento dos 

bairros adjacentes, bem como para o afastamento entre a 

Lisboa cosmopolita e o Tejo. 

Para responder aos avanços da industrialização intensifi-

cou-se o processo de modificação da margem do rio. 

Lisboa caracteriza-se pela extensa frente de rio que a deli-

mita e é marcada pela constante evolução da sua linha cos-

teira. O seu desenho adapta-se às actividades comerciais, 

industriais e económicas que junto dela se desenvolvem. 

De forma semelhante ao que acontece noutras cidades 

costeiras, Lisboa é uma cidade comercial, que ganhou pro-

tagonismo mundial com os Descobrimentos Portugueses, 

tendo sido no sec. XIX a capital de um vasto império colo-

nial fortemente dependente do porto da metrópole1. Ainda 

hoje subsiste essa dependência da actividade portuária e 

industrial na margem ribeirinha, factor determinante na re-

lação da cidade com o rio. 

A frente ribeirinha de Lisboa foi evoluindo de forma gradual, 

de acordo com as necessidades das actividades portuárias, 

passando por processos de formação bastante diversifica-

dos, quer pelos momentos históricos em que ocorreram, 

quer pelas suas motivações.

Num processo de aterros graduais que terá começado há 

cerca de dois milénios, o esteiro do Tejo deu origem à zona 

plana que conhecemos actualmente e que está três me-

tros acima do seu nível original. Através da deposição de 

materiais como pedras, areias e terras foram sendo criados 

aterros sobre esteiros, praias e mais tarde inclusivamente 

sobre o leito do rio. Um dos primeiros aterros a ser feito 

foi o Largo do Corpo do Santo, representado no anexo 1 

na planta de 1650 de João Nunes Tinoco, reflectindo os 

primeiros redesenhos da costa.

É a partir do sec. XVI que surgem as maiores transforma-

ções na cidade, com o início dos principais processos de 

reconfiguração da frente de rio. A fixação da família real na 

zona ribeirinha impulsionou a instalação das famílias mais 

nobres neste território2.

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ÁREA 
DE INTERVENÇÃO

2.1.1. A FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA

3 Para além do abalo sísmico, a cidade foi atingida por um tsunami e pelos incêndios que 
se desencadearam em diversas frentes. 

2 FOLGADO, Deolinda; CUSTÓDIO, Jorge: Caminho do Oriente: Guia do Património
Industrial. Lisboa: livros Horizonte, 1999 p.06
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Entre as décadas de sessenta e noventa, o transporte marí-

timo evoluiu no sentido de uma maior especialização e au-

mento de dimensão dos navios. Esta evolução tecnológica 

do sistema de transportes de cargas exigiu a modernização 

de algumas áreas portuárias. O transporte marítimo conten-

torizado, a inclusão da cidade nos trajectos dos cruzeiros 

turísticos, a prática da náutica de recreio e ainda o cres-

cente tráfego fluvial de passageiros e de mercadoria foram 

alguns dos desafios colocados ao Porto de Lisboa.

O DESENVOLVIMENTO PÓS INDUSTRIAL

Numa altura em que a cidade se fragmentou em polos de 

desenvolvimento, fragilizando a relação cidade-rio, preten-

deu-se atribuir novas funções às zonas costeiras, de forma 

a atrair a população para o estuário do Tejo. Neste senti-

do, algumas estruturas portuárias e industriais das zonas 

nobres da cidade foram transferidas para a zona oriental 

da cidade, que se transforma na zona industrial de Lisboa, 

permitindo libertar o território a ocidente.

Uma das grandes operações de renovação urbana da fren-

te ribeirinha foi a Exposição Universal em 19985. Com o 

tema “Os Oceanos: Um património para o Futuro”, este 

evento possibilitou não só a projecção mundial da cida-

de de Lisboa, dando a conhecer a sua vocação marítima, 

como constituiu também uma oportunidade para requali-

ficar  a zona Oriental de Lisboa. A construção de grandes 

infraestruturas com diversas funções – tais como a Gare do 

Oriente, o Pavilhão de Portugal e a nova linha de metro – re-

velou-se determinante para a criação de uma nova centra-

lidade metropolitana. Pela relação de proximidade e pelas 

condições de acessibilidade priviligiadas, nomeadamente 

ao aeroporto e à nova Ponte Vasco da Gama6, este lugar 

tornou-se foco de desenvolvimento da frente ribeirinha, for-

tificando a relação entre a cidade e o rio.

No século XIX foram feitos novos aterros de grande exten-

são e profundidade e construíram-se novas infraestruturas, 

como docas, molhes, armazéns e edifícos de apoio ao por-

to e às instalações industriais.

Numa primeira fase, foram aterradas zonas a oriente do 

Terreiro do Paço que permitiram a instalação da estação 

de comboios de Santa Apolónia. A implementação deste 

sistema ferroviário em 1856 representou uma das grandes 

transformações do território, uma vez que implicou a des-

truição de diversos palácios e infraestruturas industriais, al-

terando assim o funcionamento da cidade.

A segunda fase de aterros incluía o aterro da Boavista, que 

até então era uma praia, e onde foi criada a estação de 

comboios do Cais do Sodré. Este aterro é considerado uma 

das maiores obras públicas do país no século XIX, e faz a 

ligação entre Cais do Sodré e Alcântara, permitindo a aber-

tura da actual Av. 24 de Julho. 

Os grandes trabalhos de desenvolvimento da indústria e do 

porto de Lisboa iniciaram-se na segunda metade do século 

XX, com a implementação das infraestruturas ferro e rodo-

viária e das infraestruturas portuárias e industriais ao longo 

da regularizada frente ribeirinha. Um dos principais motores 

do desenvolvimento industrial foi a criação do serviço dos 

caminhos-de-ferro que garante também o acesso ao porto 

e às indústrias. Com o transporte marítimo de passageiros 

e de mercadorias entre a cidade e o Ultramar4, as infraestru-

turas do Porto de Lisboa ganham importância e dimensão 

entre os anos quarenta e sessenta.

Aquando da nacionalização da distribuição das pescas, a 

doca de Pedrouços recebeu as instalações da Docapesca. 

Subsitituindo as antigas lotas de Santos e da Ribeira Nova, 

tornou-se o único ponto para a recepção do primeiro pes-

cado e posterior distribuição.

4 Colónias europeias situadas for a do continente europeu

5 Evento de carácter efémero com o propósito de comemorar os 500 anos dos Desco-
brimentos Portugueses.

6 Ponte sobre o estuário do Tejo que liga o Montijo e Alcochete a Lisboa e Sacavém
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Beneficiada pela sua proximidade a Lisboa e à praia de 

Pedrouços, a zona de Algés é constituída, desde finais do 

século XII, pelo território compreendido entre a ribeira de 

Algés7 e o vale da ribeira do Jamor. Grande parte destes 

terrenos eram inicialmente utilizados para o cultivo, con-

tando-se apenas algumas quintas e um reduzido número 

de edificações, como apresenta o anexo 2. No entanto, tal 

como toda a zona ocidental da frente ribeirinha, também 

a frente de Ribamar (denominação da actual localidade de 

Algés) sofreu transformações a partir do século XIX.

Até meados do século XIX, a praia de Algés era uma das 

praias mais frequentadas pela população Lisboeta. A sua 

proximidade à cidade, beneficiando do acesso a meios de 

transporte público como o comboio e o eléctrico, propor-

cionava o acesso à praia a milhares de banhistas durante o 

Verão. A praia deixou de ser exclusiva das classes sociais 

mais nobres que possuiam residência na zona e passou a 

estar mais acessível a todos aqueles que até ali se desloca-

vam diariamente.

Foi realizado o aterro da zona ribeirinha, destinado à instala-

ção da via-férrea, inaugurada em Outubro de 1889 e que ia 

inicialmente de Pedrouços a Cascais. 

Os carris do caminho-de-ferro passavam na zona onde veio 

a ser implantada a Avenida Marginal em 1940. Mais tar-

de, em 1895, a linha ferroviária foi concluída, possibilitan-

do a ligação ao Cais do Sodré. Nesta zona, existiam duas 

estações em Algés – uma adjacente à praia e outra junto 

ao Chalet Miramar - e na Cruz Quebrada. No Dafundo foi 

construído apenas um apeadeiro junto ao Aquário Vasco 

da Gama.

No início do seculo XX, com o crescimento da população 

residente na zona e o consequente aumento da oferta de 

alojamentos, foram criadas diversas infraestruturas de lazer, 

como a Praça de Touros9 de Algés, junto à Estrada da Cir-

cunvalação, e o Aquário Vasco da Gama, inaugurado em 

1898, assinalando o quarto centenário da descoberta do 

caminho marítimo para a Índia. 

Os recortes topográficos provocados pelas diversas ribeiras 

dão lugar a longos muros de contenção dos novos aterros 

e novas docas que se estendem sobre o rio. À semelhança 

do que acontece na zona oriental, é feito o assoreamento 

do vale de Algés e o encanamento da ribeira, que assim 

completam o processo de reconfiguração da margem de 

Lisboa. 

2.1.2. A FRENTE RIBEIRINHA DE ALGÉS

7 Ao longo dos seus cinco quilómetros, a Ribeira de Algés, que nasce a norte da serra 
e Monsanto, passava pelas antigas quintas das Romeiras e do Duque de Cadaval, desa-
guando no rio Tejo, perto do Palácio da Conceição. 

9 A Praça de Touros foi demolida em 1950, mantendo-se a sua forma circular, que hoje 
dá lugar à rotunda rodoviária existente.

1889

Aterro na zona ribeirinha:
Construção linha ferroviária

Cascais - Pedrouços

1895 2002195019401898

Construção troço da CRIL 
entre Algés e Miraflores

Demolição
Praça de Touros

Construção
Av. Marginal

e
Encanamento

Ribeira de Algés

Construção
Aquário Vasco da Gama

Construção linha ferroviária
Pedrouços - Cais do Sodré

Fig. 3 - Barra cronológica de acontecimentos que marcam

a evolução da área de intervenção

8 Denominação da actual localidade de Algés
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Fig. 4 - Caracterização de Algés nos séculos XIX e XX

(1) Comboio a vapor na estação de Algés - 1890, (2) Ribeira de Algés - 1930, (3) Vista aérea sobre Algés - 1933, (4) Praia de Algés - 1940, (5) Av. Marginal -1940 

1

2

3

4

5
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A análise dos cartogramas permite identificar que as zonas 

de cotas mais baixas – a Ribeira de Algés, coincidente com 

o vale afluente do Tejo, e a margem ribeirinha – estão asso-

ciadas à presença, circulação e acumulação de água1. Es-

tas zonas, geralmente planas ou côncavas, correspondem 

ao conjunto das linhas de água e suas áreas adjacentes, 

bem como bacias de recepção de águas pluviais (4). As 

zonas adjacentes das linhas de água são caracterizadas por 

uma maior humidade do solo, que aumenta à medida que 

desce para a zona inferior. A jusante, a zona adjacente é 

mais larga, mais húmida e directamente influenciada pela 

toalha freática, sendo que é aqui que frequentemente ocor-

rem cheias2. Assim, verifica-se que as zonas de aterro, bem 

como os vales afluentes ao Tejo são zonas de maior per-

meabilidade e bastante mais susceptíveis a riscos naturais. 

Por outro lado, os materiais transportados das cotas mais 

altas acumulam-se nas zonas adjacentes a linhas de água, 

dando origem aos solos de aluvião, que apresentam maior 

aptidão para produção de biomassa e alguma permeabili-

dade à água. As zonas de aterro são também constituídas 

por matéria aluvionar, que leva a que o nível de consolida-

ção do solo seja bastante baixo, maximizando os riscos em 

catástrofe sísmica. Estas correspondem igualmente à área 

de susceptibilidade directa ao efeito de maré, tal como se 

verifica em (5). Esta análise tem por base a subida anual 

do nível médio das águas do mar, assim como alterações 

no caudal do rio, e outros fenómenos naturais que possam 

provocar uma agitação marítima de grandes dimensões.

Compreendida entre a foz do Jamor e a Torre de Belém, 

acompanhando a margem ribeirinha do Tejo ao longo de 

mais de três quilómetros, a área de intervenção está incluí-

da nos Concelhos de Oeiras e de Lisboa. Com o intuito de 

analisar as características biofísicas da zona em estudo con-

sultaram-se os Planos Directores Municipais, bem como al-

guma documentação existente relativa aos dois concelhos.

Tal como descrito no capítulo anterior, a frente ribeirinha foi 

sofrendo diversas alterações físicas ao longo dos tempos, 

resultado de factores distintos ao longo da história. 

Caracterizada por vales e colinas que oscilam entre os cin-

co e os oitenta metros de altitude, esta área apresenta um 

enorme contraste entre a zona plana de aterro na frente de 

rio – ocupada pelas extensas infraestruturas ferro e rodo-

viárias – e a zona interior, caracterizada por uma topografia 

mais irregular e de maiores declives. 

A carta de declives apresenta a correlação entre a topogra-

fia e a malha urbana, contribuindo para a definição dos bair-

ros existentes na área de intervenção, tal como veremos no 

capítulo 2.2.2. A zonas com declive mais acentuado apre-

sentam uma malha urbana irregular – caso do Dafundo e 

Miraflores -, enquanto as de menor declive estão associa-

das a malhas urbanas regulares, como é o caso do bairro 

do Restelo e Algés.

É possível constatar também que é nas zonas de cota su-

perior que se encontram as áreas verdes mais densifica-

das, parte integrante da estrutura ecológica fundamental, 

nomeadamente o Alto do Duque (a nascente) e o Parque 

Urbano do Jamor (a poente).

2.2. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA

2.2.1. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

1 Câmara Municipal de Lisboa, Caracterização Biofísica, PDM Lisboa, 2012

2 Câmara Municipal de Lisboa, idem
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Fig. 5 - Cartogramas de análise do território

(1) Carta Topográfica, (2) Carta de Declives, (3) Carta de Estrutura Verde, (4) Carta de Risco de Inundação, (5) Cara de Efeito de Maré, (6) Carta de Risco Sísmico

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

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

<2% 2-6% 6-12% 12-18% >18%

Espaços verdes Zona arborizada Nível baixo Nível médio Nível alto Linhas de água

Efeito de maré directo Nível baixo Nível médio Nível alto

1 2

3 4

5
6

27



Com base na análise feita no capítulo anterior, verifica-se 

que existe uma estreita relação entre a morfologia natural 

e os traçados urbanos. Na figura 7, estão representados os 

diferentes tipos de malhas existentes na área de interven-

ção, cuja delimitação se assemelha às manchas topográ-

ficas que apresenta a figura 6. Os seis tipos de traçados 

encontrados na área de estudo caracterizam-se pela sua

(ir)regularidade e pela sua correlação à topografia do lugar.

 

No caso do traçado do tipo A, presente nas zonas de cota 

superior, e principalmente nas zonas de Miraflores e zona 

norte do Dafundo, verifica-se que a malha se adapta às cur-

vas de nível, dando origem a um traçado bastante irregular, 

fortemente marcado nas zonas com declive mais acentua-

do. Na zona do Alto do Duque, não é destacado nenhum 

tipo de traçado, uma vez que esta é uma zona de grande 

densidade arbórea e não é destinada à construção de edifi-

cado, como veremos no capítulo seguinte.

Os traçados do tipo B, são característicos das zonas corres-

pondentes aos vales. Adaptam-se também à topografia e 

caracterizam-se igualmente pela sua irregularidade. 

O traçado do tipo D, paralelo à infraestrutura ferroviária 

abrange a zona do Dafundo, Algés, e Pedrouços, acompa-

nhando a Avenida Marginal. Trata-se de um traçado tam-

bém irregular, presente na zona aplanada de cota inferior, 

onde se começam a acentuar os declives.

Este traçado delimita os traçados do tipo E, que apresen-

tam uma maior regularidade. No Bairro do Restelo, a cida-

de estende-se para Norte e está definida por radiais, vindas 

da Avenida do Restelo, de onde surgem outros eixos con-

cêntricos até à cota mais baixa.

Em Algés, predomina uma malha de quarteirões regulares, 

que é interrompida pelo traçado do tipo C, onde se verifica 

a existência de um centro, envolvido por edifícios que apre-

sentam uma forma concêntrica.

2.2.2. TRAÇADOS URBANOS

Traçado tipo A Traçado tipo B Traçado tipo C Traçado tipo D Traçado tipo E 

Fig. 7 - Traçados urbanosFig. 6 - Esquema topográfico
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USOS TEMPORÁRIOS

consitui uma mais-valia para a área de intervenção, rece-

bendo inúmeros visitantes para passear ou usufruir da es-

planada deste equipamento.

Na zona envolvente à doca de Pedrouços, encontram-se as 

instalações da Docapesca, actualmente sem actividades de 

recreio náutico, assim como o Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera, e a oeste desta, o heliporto e a torre de con-

trol, projectada pelo arquitecto Gonçalo Byrne. Dispersos 

pelo espaço marginal à frente de rio, estes equipamentos 

não proporcionam diariamente actividades de lazer à po-

pulação.

Em Algés encontram-se já equipamentos públicos - como 

o Aquário Vasco da Gama, a Biblioteca Municipal (Palácio 

do Ribamar), o Centro de Saúde, a Estação de Comboios 

de Algés, o Mercado de Algés, ou o Sport Algés e Dafundo 

- que são visitados diariamente, e que oferecem diversos 

serviços e actividades culturais.

Alguns destes edifícios, nomeadamente o Palácio do Ri-

bamar, o Mercado de Algés e o Aquário Vasco da Gama, 

constituem Património Construído na zona de intervenção. 

Na categoria de Património Construído destacam-se ainda 

a Torre de Belém e o Museu dos Combatentes.

O Forte Oitocentista do Alto do Duque, erguido num dos 

pontos mais altos da area de intervenção, tem uma locali-

zação estratégica e priveligiada, integrando a categoria do 

Património Militar.

Neste trabalho, o edificado é classificado em quatro cate-

gorias: edifícios de habitação, equipamentos, património 

construído e património militar. Na figura 8 é possível ler 

a distribuição destas quatro categorias na área de interven-

ção. 

Constata-se a predominância de equipamentos na frente 

marginal do rio, assim como a ausência de edifícios de 

habitação. Com base na informação adquirida através das 

Câmaras Municipais destes concelhos, a construção de 

edifícios destinados ao uso habitacional é apenas permitida 

na zona pertencente ao Concelho de Oeiras, sendo que em 

Lisboa, tais projectos não são permitidos. Este constrangi-

mento constituirá uma das premissas da intervenção pro-

jectual, tal como veremos adiante.

Situado numa zona interior da área de intervenção, o Bairro 

do Restelo é uma zona maioritariamente habitacional, ca-

racterizada por um ambiente de calma e proximidade entre 

os seus habitantes, justificada essencialmente pela ausên-

cia de grandes equipamentos e infraestruturas públicas.

Nesta área, e em contacto directo mais directo o rio, identi-

fica-se a presença de diversos equipamentos, entre os quais 

se destacam a fundação Champallimaud, as instalações da 

Docapesca, o Instituto do Mar e da Atmosfera, o heliporto 

e a torre de controlo. A fundação Champallimaud, veio criar 

um novo ponto de interesse na cidade. Este equipamento 

que acolhe uma fundação que se dedica a desenvolver a 

sua atividade nas áreas das neurociências e do cancro

2.2.3. ESTRUTURA EDIFICADA
E USOS DO ESPAÇO

Património Construído Património MilitarEquipamentosHabitação

Fig. 8 - Estrutura Edificada
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Como se pode observar na figura 10, a frente ribeinha não 

é totalmente ocupada por equipamentos e infraestruturas, 

dispondo de espaços que se destinam a grandes eventos 

que acontecem pontualmente na área. Assim, embora não 

se tratem de usos permanentes dos espaços, a dimensão 

destes eventos e o seu impacto na vivência espacial e fun-

cional da  área de intervenção justifica a sua referência no 

estudo dos usos do espaço.

O NOS Alive - denominado em tempos como Optimus Ali-

ve – é um festival de música anual que reúne cerca de cin-

quenta mil pessoas durante três dias por ano. Este evento é 

realizado no Passeio Marítimo de Algés, na zona assinalada 

na figura 10. Ocupa uma área à qual não foi atribuída uma 

função permanente, o que permite a instalação pontual dos 

equipamentos necessários para a realização do evento. 

Realizado de três em três anos, a Volvo Ocean Race, é a 

mais antiga e conhecida regata em torno do mundo. 

Com escala em Lisboa, é organizado um evento de re-

cepção dos barcos na doca de Pedrouços que requer 

condições espaciais para a instalação das infraestruturas 

necessárias para acolher barcos de grandes dimensões. 

Pelo facto de estes equipamentos serem temporários, no 

período em que não se realiza nenhum evento, esta área 

não acolhe nenhuma função e está inacessível ao público.

O jardim da Torre de Belém é um lugar onde são realiza-

dos também eventos pontuais, como é o caso do Meo Out 

Jazz, um evento que pretende levar música ao vivo a vários 

pontos da cidade, entre eles jardins, miradouros, praças e 

alamedas. O jardim da Torre de Belém é um dos locais que 

promove o ambiente de convívio e descontracção ao som 

da música, durante um certo período de tempo. 

Contrariamente aos espaços que acolhem o NOS Alive e a 

Volvo Ocean Race, o jardim da Torre de Belém permanece 

com actividade, acolhendo centenas de turistas diariamen-

te, pelo seu tratamento e abertura ao público.

A

USOS TEMPORÁRIOS

B C

USOS TEMPORÁRIOS

Fig. 9 - Espaços de realização de eventos

(A) NOS Alive, (B) Volvo Ocean Race, (C) Meo Out Jazz 
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A

B

C

Fig. 10 - Retrato da zona de intervenção

(1) Parque Urbano do Jamor, (2) Av. Marginal, (3) Jardim de Algés, (4) Estação ferroviária de Algés, (5) Terminal rodoviário, (6) Nó viário, (7) Acesso CRIL,

(8) Passeio Marítimo de Algés, (9) Praia de Algés, (10) Torre de Controlo VTS, (11) Praia de Algés, (12) Docapesca, (13) Fundação Champallimaud, (14) Torre de Belém
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Actualmente, os edifícios da Docapesca (12) já não têm a 

função de recepção e venda de pescado que tiveram em 

tempos, dando lugar agora a um armazém, onde se en-

contram guardados diversos materiais e um dos barcos de 

grandes dimensões do Volvo Ocean Race. Assim, a doca 

de Pedrouços raramente é utilizada para actividades náu-

ticas, com excepção de alguns eventos pontuais. Na zona 

envolvente à doca de Pedrouços, para além das instalações 

da Docapesca, actualmente sem actividades de recreio 

náutico, e também o Instituto Português do Mar e da At-

mosfera, o heliporto e a Torre de Controlo VTS, projectada 

pelo arquitecto Gonçalo Byrne. Dispersos pela frente mar-

ginal do rio, estes equipamentos não proporcionam diaria-

mente actividades de lazer à população.

Na frente ribeirinha de Algés são os equipamentos ante-

riormente referidos - Aquário Vasco da Gama, a Biblioteca 

Municipal (Palácio do Ribamar), o Centro de Saúde, a Es-

tação de Comboios de Algés, o Mercado de Algés, ou o 

Sport Algés e Dafundo – os responsáveis pela atracção de 

visitantes que usufruem dos diversos serviços e actividades 

culturais oferecidas por estes equipamentos.

A figura 10 apresenta a forma como são utilizados alguns 

dos espaços que compõem a zona de intervenção. Procu-

ra-se caracterizar com maior detalhe os usos associados 

aos espaços da frente ribeirinha e do centro de Algés, onde 

se focará a proposta arquitectónica desenvolvida. 

A frente de rio na zona de Belém é frequentemente visitada 

por turistas, que passeiam ao longo da margem do rio e 

usufruem das actividades culturais e de lazer que alguns 

equipamentos oferecem. É o caso da Torre de Belém (14), 

que, pela sua dimensão histórica e cultural, acolhe grupos 

de visitantes diariamente. Muitas delas continuam o percur-

so até à Fundação Champallimaud (13), a fim de disfrutar 

da esplanada ou apenas para passear ao longo da frente 

ribeirinha.

No entanto, o percurso pedonal muitas vezes termina por 

aqui. Uma vez que não é possível continuá-lo junto à mar-

gem – por razões de inacessibilidade à Docapesca – e sem 

valências na zona capazes de atrair os utilizadores, muitos 

regressam para Belém, onde existe uma passagem pedo-

nal.

RETRATO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
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com larguras de pequenas dimensões que dificultam a 

acessibilidade pedonal. O automóvel se apropria-se quase 

inteiramente deste eixo paralelo à linha ferroviária (2), colo-

cando a mobilidade pedonal em segundo plano. 

Destaca-se também a atmosfera natural que o jardim de 

Algés (3) oferece, bem como os espaços onde se localizam 

alguns cafés e restaurantes que contribuem para a vivência 

de lazer e fruição do espaço de jardim. 

Por fim, a estação de comboios de Algés (4), com acesso 

subterrâneo através de uma grande rampa localizada por 

trás do terminal de camionetas, encontra-se relativamente 

afastada da actividade urbana, o que leva a distanciar da 

cidade a passagem pedonal que conduz à frente ribeirinha.

Neste centro, por baixo da CRIL está um espaço destinado 

ao terminal rodoviário (5) e ao automóvel, onde se cruzam 

diversas vias de trânsito. Sendo este um lugar de acesso a 

diversos pontos da cidade, possui um nó viário (7) carac-

terizado por um intenso fluxo automóvel, que estigmatiza 

o peão.

Apesar da presença de resíduos no areal e descuido no seu 

tratamento, o troço que resta da praia de Pedrouços (11), 

é por vezes frequentado por alguns banhistas no verão, ou 

utilizado apenas como espaço de contemplação do rio. 

Pela sua arquitectura e localização no pontão, a Torre de 

Controlo VTS (10) é um elemento marcante do território. 

Contudo, uma vez que não é aberto ao público, poucas 

são as visitas ao seu espaço envolvente, nomeadamente ao 

pontão e à doca seca.

O passeio marítimo que acompanha a linha de comboio 

até à Cruz Quebrada (8) é apenas utilizado para a prática 

de jogging e passeios de bicicleta, sendo que, devido ao 

tratamento do pavimento, esta extensa frente pedonal não 

constitui um espaço de permanência. No final deste percur-

so, a foz do Rio Jamor, a uma cota superior, é um espaço 

dedicado ao desporto e à fruição da natureza, como apre-

senta a figura (1).

Como foi constatado anteriormente, o edificado localizado 

junto à Avenida Marginal, destinado à habitação, encontra-

-se bastante próximo da via, o que dá origem a passeios 
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Fig. 11 - Esquema de mobilidade 
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O sistema de mobilidade e transportes assume particular 

relevância na área de intervenção. Para além do atravessa-

mento da linha ferroviária que circula entre Cascais e o Cais 

do Sodré, esta zona é também de um local de convergência 

de alguns dos principais eixos rodoviários da cidade.

A partir do centro de Algés partem diversas vias – CRIL 

(Circular Regional Interior de Lisboa), Avenida D.Vasco da 

Gama, Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés – que 

garantem o acesso ao centro da cidade de Lisboa e a Al-

gés. Tratando-se uma área que acolhe vias de diferentes 

níveis hierárquicos, tal como mostram as figuras 12 e 13, 

geram-se frequentemente situações de congestionamento. 

A complexidade é agravada pela coexistência do sistema 

rodoviário e ferroviário neste ponto nevrálgico de mobilida-

de da cidade. 

Através da figura 14, verifica-se que é uma zona de con-

fluência de transportes públicos, onde se localizam os 

terminais de eléctricos, autocarros da Carris e camionetas 

Vimeca, assim como a estação ferroviária de Algés. Este 

equipamento é o único ponto na área de intervenção que 

permite o atravessamento pedonal da linha de comboio. 

O protagonismo que o sistema de transportes adquire nes-

ta área, privilegiando a rede viária, em detrimento dos per-

cursos pedonais, acentua a barreira cidade-rio criada pela 

linha ferroviária. 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nivel 4+ Linha ferroviária Percurso autocarros Linha do eléctrico e percurso autocarros
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Fig. 12 - Rede viária (aproximação ao centro de Algés)

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nivel 4+

Fig. 13 - Rede viária Fig. 14 - Rede de transportes públicos
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CENTRO DE ALGÉS

EIXO DA CRIL

LINHA FERROVIÁRIA

MARGEM DO RIO

melhorar mobilidade rodoviária
valorizar percursos pedonais
criar um espaço de encontro
agregar meios de transporte

acentuar a axialidade na direcção do rio
pôr fim à barreira visual que cria entre o 

centro de Algés e o rio
libertar espaço a Sul da linha ferroviária

criar passagens pedonais
facilitar o acesso rodoviário entre os 
dois lados da linha
protagonizar uma passagem 

criação de espaços atractivos
continuidade de um percurso pedonal
relação morfológica com a malha urbana 

Fig. 15 - Síntese dos elementos estruturantes da área de intervenção
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Este capítulo tem como objectivo apresentar algumas te-

máticas que suportam e justificam a estratégia delineada 

para a intervenção na frente ribeirinha da cidade de Lisboa. 

A partir da caracterização da área de intervenção do ponto 

de vista histórico, morfológico e de acessibilidade, iden-

tificaram-se os elementos estruturantes do território com 

capacidade regeneradora da área em estudo.  A leitura do 

lugar, quer numa perspectiva histórica, quer através da ca-

racterização da realidade actual, apontou para a presença 

de alguns temas centrais que lançam o mote para a pro-

posta de intervenção.

Assim, este capítulo debruça-se sobre três temáticas iden-

tificadas na zona de intervenção: em primeiro lugar, cida-

des com predominância de água e processos de regene-

ração de áreas industriais e portuárias; em segundo lugar, 

o estudo da influência da estação de comboio na cidade; 

e, por último, a importância da praça para a requalificação 

do espaço urbano. Propõe-se apresentar uma radiografia 

histórica de cada uma destas temáticas, bem como apre-

sentar referências de outras propostas assentes sobre estas 

temáticas. Pretende-se assim compreender a multiplicida-

de de vias de desenvolvimento do projecto, identificando 

as potencialidades e fragilidades de cada uma.

Cada um destes elementos – a água, o comboio e a praça 

– assumem grande importância numa cidade, adquirindo 

um forte impacto na qualidade de vida da população.  Do 

ponto de vista urbanístico, as áreas portuárias, as frentes 

ribeirinhas, os interfaces e as praças desempenham um pa-

pel determinante na estruturação do espaço público, e na 

organização territorial dos centros urbanos. 
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A estratégia a desenvolver depende da situação do país, 

assim como das características espaciais que se pretendem 

criar ou reforçar, de acordo com imagem pretendida para 

cada espaço e o valor que se atribui ao desenvolvimento do 

comércio marítimo2. 

A partir dos anos sessenta, grande parte dos projectos em 

curso nas grandes cidades estão assentes na requalificação 

das frentes de água, através da regeneração das áreas por-

tuárias. É o caso de cidades como Baltimore e Boston, que 

atestam o papel das frentes de água na génese da reestru-

turação da imagem da cidade. O processo de requalifica-

ção das áreas portuárias passa por definir os modelos de 

intervenção a adoptar, assim como as funções a privilegiar, 

de forma a propôr um modelo de frente de água relaciona-

do com a vertente económica das actividades portuárias. 

As cidades costeiras são caracterizadas pela frente de água 

que as delimita. O seu desenho adapta-se às actividades co-

merciais, industriais e económicas que aí se desenvolvem, 

acabando por condicionar fortemente a atmosfera que é 

vivida na frente de água. Neste sentido, o desenvolvimento 

económico e tecnológico gera transformações nas activi-

dades portuárias e nas suas infraestruturas, influenciando 

assim a evolução das cidades. 

Os portos e frentes de água têm sofrido diferentes trans-

formações ao longo das épocas, estando a sua evolução 

marcada por quarto momentos históricos de aproximação 

e afastamento entre a cidade e a água, tal como apresenta 

o esquema em cima.

As frentes de água passaram a ser um local que conduziu 

à restruturação da imagem das cidades portuárias, criando 

novas centralidades na margem costeira. Os seus proces-

sos de regeneração são complexos e variam de cidade para 

cidade. 

3.1. AS CIDADES DE ÁGUA

Porto como anexo da cidade

No período industrial, com o desenvolvimento de infraes-

truturas como as linhas ferro e rodoviária, a relação entre 

a cidade e água torna-se mais frágil. Os comboios eram 

“capazes de interligar as cidades por via terrestre e distri-

buir mais rapidamente as mercadorias que chegavam ao 

porto”1, o que levou a que a área portuária se afastasse 

da estrutura urbana, passando a ser um ponto onde se 

fazia escala na corrente de transportes. Uma vez facili-

tado o transporte de mercadorias, o porto deixa de ser 

o destino final destes produtos comerciais, perdendo a 

função de encontro e convívio social.

século XIX

Porto como parte integrante da cidade

Na primeira metade do século XIX, o transporte maríti-

mo era a principal rede de ligação entre cidades. Assim, 

o porto tornou-se no entreposto comercial de ligação 

entre a cidade e o rio onde eram recebidas as merca-

dorias que seriam posteriormente vendidas dentro da 

cidade. Desta forma, os portos assumiam-se como um 

meio de comunicação entre outras cidades. A zona de 

localização do porto tomava a função de interface de 

ligação entre a rede local e internacional, um lugar de 

vida cosmopolita, onde era notória uma grande diver-

sidade cultural.

FASE 1 FASE 2

1 FERREIRA, Vítor Matias - Lisboa, a Metrópole e o Rio. Lisboa: Bizâncio, 1997, p.26

2 FERREIRA, idem
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Áreas portuárias destroem a imagem de cidade

O abandono das áreas portuárias por parte da popula-

ção leva ao isolamento do porto, e, consequentemente, 

à vontade de afastar este espaço do contexto urbano. 

Aqui são instalados os novos complexos industriais, 

sistemas autonómos com grande necessidade espa-

cial. Deste modo, além da função de distribuição da 

mercadoria, este passa a ser também um espaço de 

produção de bens.

século XX

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

As primeiras iniciativas de regeneração das frentes de água 

surgem nos Estados Unidos da América, no início dos anos 

sessenta. O modelo estratégico adoptado assentava numa 

ocupação dedicada aos equipamentos de lazer, cultura, tu-

rismo e desporto, priveligiando percursos pedonais junto à 

água. Em 1963, o projecto do porto da cidade de Baltimore 

foi o primeiro a ser elaborado, e teve como objectivo tor-

nar a cidade mais atractiva, destino turístico de preferência, 

através da devolução do porto aos cidadãos, substituindo 

as velhas edificações abandonadas por novos espaços de 

uso essencialmente recreativo e cultural em torno do por-

to3. Este projecto tornou-se numa referência “para todas as 

grandes operações urbanísticas em frentes de água, ligadas 

à temática da promoção do lazer, turismo cultural e do ter-

ciário avançado” 4.

LONDRES

As estratégias aplicadas nos projectos de requalificação 

das frentes de água tiveram como base o modelo ame-

ricano, embora tivessem variado ao longo das diferentes 

épocas, nas diversas cidades. No final da década de se-

tenta, a estratégia passava por criar na frente de água um 

centro monofuncional, demolindo aquilo que existia nos 

portos de forma a criar novas infraestruturas, promovendo 

especialmente o sector terciário. Na cidade de Londres, por 

exemplo, a intervenção urbana das Liverpool Docklands 

em 1981, foi o primeiro plano de regeneração da frente de 

água, cujo objectivo era substituir uma zona industrial por-

tuária  - abandonada pela incapacidade de responder ao 

avanço tecnológico posterior à Segunda Guerra Mundial - 

por uma área de habitação, lazer e trabalho. Este plano deu 

origem a projectos como a London City Airport em 1987, 

a Docklands Light Railway em 1987, assim como o Canary 

Wharf, projectado em 1988 e concluído em 1991.

FASE 3 FASE 4

Declínio das indústrias situadas nas cidades 

No final do século XX assiste-se a um declínio das in-

dústrias localizadas nas cidades, expresso pela pas-

sagem destes lugares de produção para lugares de 

transacção. As mercadorias são processadas na zona 

portuária e distribuídas para o local de venda sem terem 

de passar pela cidade. Além disso, estas infraestruturas 

necessitam de grandes áreas disponíveis, o que torna 

impossível a sua permanência no centro da cidade. As-

sim, os equipamentos industriais são transferidas para 

a periferia das cidades, abandonando o local onde se 

encontravam. Aparecem espaços devolutos na frente 

de água, criando uma oportunidade de requalificação 

urbana assente na oferta de zonas públicas de comér-

cio, desporto, cultura e lazer.

Fig. 16 - Evolução do porto na cidade

3  TEIXEIRA, Luís Miguel – Reconversão de áreas urbanas obsoletas localizadas em fren-
tes de água. Porto: Faculdade de Engenharia, 1998. Dissertação de Mestrado

4 PORTAS, Nuno – Cidades e Frentes de Água / Cities and Waterfronts. Porto: Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto, 1998, p.32
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Na década de noventa, os eventos de escala internacional 

encontram-se na origem da regeneração de algumas fren-

tes de água. Surgem planos estratégicos que têm como 

objectivo acolher eventos desportivos a nível mundial, 

capazes de reunir grandes multidões, como é o caso da 

cidade de Barcelona, que em 1992, acolheu os Jogos Olím-

picos, ou a cidade de Valência, que mais tarde, em 2007 

deu lugar ao America’s Cup. No caso particular de Barce-

lona, os eventos de carácter internacional tiveram especial 

impacto na requalificação da cidade. Os Jogos Olímpicos, 

assim como o Fórum Internacional de Culturas em 2004, 

foram eventos especialmente importantes para a frente de 

água, dando origem a projectos como o centro comercial 

Diagonal Mar, no litoral da cidade. A relação entre o porto 

e a cidade foi sempre distante, no entanto, veio a ser rees-

tabelecida e unificada com a realização dos grandes even-

tos, que impulsionaram o investimento na requalificação da 

frente ribeirinha.

De uma forma global, o processo de requalificação das fren-

tes marítimas e ribeirinhas passa por um reconhecimento 

das actuais necessidades de cada cidade, que, a partir de 

meados do século XX, se baseiam numa maior atractivida-

de junto à água, onde surgem espaços destinados ao tu-

rismo, lazer, cultura e crescimento económico. Em alguns 

casos, estes projectos partem de um processo de marke-

ting urbano , esquecendo-se, por vezes, as infraestruturas 

e usos portuários que fazem parte da evolução histórica e 

económica do lugar.

Fig. 17 - Cidades de água

(1) Baltimore, EUA (2) Canary Wharf, Londres (3) Diagonal Mar, Barcelona

1

2

3

5 Desenvolvimento de projectos urbanos que permitem satisfazer as necessidades do 
público alvo
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O INTERFACE

Um interface é “um ponto de uma rede de transportes, em 

geral um nó, onde o passageiro inicia ou termina o seu per-

curso, muda de modo de transporte ou faz conexões entre 

diferentes linhas do mesmo modo.”1 Trata-se de um espaço 

de concentração de fluxos associados à mobilidade, que 

garante a ligação entre os diferentes meios de transporte.

Neste sentido, para assegurar o bom funcionamento do in-

terface, é particularmente relevante o papel desempenhado 

pelos espaços de circulação e a sua relação com os espa-

ços de permanência. Pretende-se assim garantir um rápido 

e fácil acesso aos diferentes meios de transporte.

Acedido diariamente por um grande número de visitantes, 

este equipamento tem associados espaços com múltiplas 

valências que caracterizam a vivência social dentro da es-

tação, e que garantem a utilização contínua do espaço ao 

longo do tempo, tornando-a num lugar de encontro. Deste 

modo, o interface assume-se como uma zona específica da 

cidade, uma nova centralidade, com a capacidade de criar 

uma continuidade entre o espaço público e a envolvente 

urbana: 

“Tomemos por boa, a ideia de que a cidade é a obra de 

estar junto, noção em que o vazio oferece, por excelência, 

o lugar potencial do encontro, e a deslocação apela à atrac-

ção para o encontro. Hoje os espaços de encontro – da 

centralidade – ampliam-se, com as oportunidades geradas 

pela mobilidade: as interfaces, como locais de cruzamento 

de fluxos, reúnem o potencial de novas centralidades.”2

3.2. O INTERFACE NA CIDADE

RELAÇÃO COM A ENVOLVENTE URBANA

Tal como é descrito no capítulo anterior, o aparecimento 

de infraestruturas ferroviárias marcou fortemente o desen-

volvimento das grandes cidades. As estações de comboios 

apresentam-se como espaços de centralidade de grande 

importância para a cidade, não só por serem um espaço 

que permite o acesso aos meios de transporte, como tam-

bém por serem um lugar de encontro, caracterizado por di-

versas vivências sociais. São espaços que estão associados 

a uma elevada ocupação do território, normalmente em 

zonas onde existe uma grande concentração de infraestru-

turas. 

A implementação de uma infraestrutra ferroviária na cidade 

pode ter a capacidade de transformar a realidade urbana 

em que se insere. Em Barcelona, por exemplo, na zona 

de La Sagrera, foram elaborados planos de requalificação 

urbana para espaços deixados ao abandono, em que a im-

plementação do interface foi o elemento protagonista da 

regeneração.

1  D.G.T.T. – Manual de Planeamento e Gestão de Transportes. Lisboa: Direcção Geral de 
Transportes Terrestres, 1986 
2  BRANDÃO, Pedro – Ética e Profissões, no Design Urbano – Convicção, Responsabi-
lidade e Interdisciplinaridade. Barcelona: Universidade de Barcelona, Departamento de 
Escultura, 2004, p. 166
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O CASO LISBOETA

Inaugurada em 1998, a estação do Cais do Sodré carac-

teriza-se por ser uma das estações mais emblemáticas do 

sistema de transportes de Lisboa, não só por permitir a 

correspondência entre o transporte metropolitano, fluvial 

e ferroviário, como também pela sua localização. Além de 

se situar na frente ribeirinha, este espaço encontra-se num 

dos pontos centrais da cidade de Lisboa, onde convergem 

importantes vias que levam a diversos pontos da cidade. 

O Cais do Sodré assume-se como um centro de concen-

tração de fluxo automóvel e pedonal, um lugar de acesso 

à margem do rio, nomeadamente à Ribeira das Naus e à 

Praça do Comércio.

No âmbito da Exposição Mundial de 1998, a Gare do Orien-

te foi projectada com o intuito criar espaços públicos de 

qualidade que transformem a sua envolvente, numa zona 

onde o plano de urbanização era recente. Intersectado por 

um eixo direccionado para o rio que faz a ligação entre duas 

praças de entrada, o edifício principal acolhe a estação de 

comboios e a estação de metro, assim como espaços co-

merciais e de serviço. Apesar do terminal rodoviário se 

encontrar fora do edifício, o interface é lido como um só 

espaço, pelas suas características estruturais, e pela sua 

axialidade. 

Fig. 18 - Estações de comboio

(1) Estação do Cais do Sodré (2) Estação do Oriente

1

2
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3.3. A PRAÇA NA CIDADE

Tal como os interfaces, também as praças são elementos 

marcantes da identidade dos lugares e da caracterização 

das cidades. São espaços públicos associados ao encontro 

e à vivência social e contribuem significativamente para a 

qualidade de vida dos cidadãos.

“A praça é um elemento morfológico das cidades ociden-

tais e distingue-se de outros espaços, que são resultado aci-

dental de alargamento ou confluência de traçados (…). (…) 

A praça é o lugar intencional do encontro, da permanência, 

dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações 

de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, consequen-

temente, de funções estruturantes e arquitecturas significa-

tivas (…). A praça reúne a ênfase do desenho urbano como 

espaço colectivo de significação importante. Este é um dos 

atributos principais que a distingue dos outros vazios da 

estrutura das cidades.”1

Ao longo da História, as praças têm desempenhado um pa-

pel fundamental na definição dos traçados urbanos, e, con-

sequentemente, na formação das cidades. Durante muito 

tempo, as praças eram espaços fechados, delimitados por 

edificações em todo o seu perímetro. As praças medievais 

- como é o caso da Praça de Siena, em Itália - eram pontos 

centrais que contribuiam muito para a vida pública urbana. 

Um espaço de vocação social, lugar de mercado, ponto de 

reunião política e espaço destinado a espetacularização do 

quotidiano.2

Contudo, a partir do final do seculo XIX, no início do Movi-

mento Moderno e da era industrial, este lugar foi deixando 

de ser um elemento principal a considerar no programa do 

projecto, passando a ser uma questão alheia à cultura do 

planeamento. A atenção foi desviada para as grandes ave-

nidas e boulevards haussmanianos, que se assumem como 

lugares de excelência na requalificação das cidades. Neste 

período, com o crescimento da população nas cidades, va-

loriza-se o progresso, a rapidez e, portanto, a mobilidade, 

as infraestruturas ferro e rodoviárias, o que veio a contribuir 

para a desvalorização dos espaços pensados para a vivên-

cia social.

Na segunda metade do século XX, a temática da praça 

ressurge no planeamento urbano, reflexo das preocupções 

com as condições de vida da população. Multiplicaram-se 

os concursos, assim como os projectos para a recuperação 

das praças. A praça deixou de ser um espaço monofuncio-

nal, passando a ter múltiplos significados, um espaço com 

grande diversidade de funções, que o tornam num espaço 

de encontro e de grande actividade.

1  LAMAS, José – Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2000, pp. 100 – 102

2  CALDEIRA, Junia – A Praça Brasileira: trajectória de um espaço urbano – origem e mo-
dernidade. Brasil: Universidade Estadual de Campinas, 2007. Tese de Mestrado.
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Em Lisboa, temos o exemplo do Terreiro do Paço, um lugar 

carregado de história, que existe desde antes do grande 

terramoto. Esta era a zona do poder, onde se encontrava o 

palácio real, e de onde partiram as naus dos Descobrimen-

tos, assumindo-se desde sempre como um dos espaços 

mais nobres da cidade.

Ladeada pelo actual complexo ministeral com arcadas no 

nível térreo, esta é uma das maiores praças da Europa com 

cerca de 36 000 m² - 180 por 200 metros – e é caracteriza-

da pela sua regularidade e proximidade ao rio. Além de ser 

privelegiada pela sua localização ribeirinha, a praça situa-se 

no culminar de um eixo direccionado para o rio, materializa-

do pela Rua Augusta, que tem como porta de entrada para 

a Baixa o seu Arco Triunfal. No centro encontra-se a estátua 

de D. José I3, um elemento de destaque e estruturante des-

te espaço, enaltecido pela escala da praça. A sua presença 

tem a capacidade de reunir grupos de pessoas que ali se 

encontram, promovendo o convívio social.

Na década de oitenta, a Praça do Comércio chegou a ser 

um lugar destinado ao automóvel, constituindo-se como 

um parque de estacionamento. No entanto, a praça é hoje 

um lugar de encontro, turismo e lazer, onde são realizados 

inúmeros eventos culturais e diversos espectáculos, o que 

prova a grande diversidade de funções que podem ser atri-

buídas a este lugar.

Neste contexto, a praça tem uma dimensão social que a 

leva a poder agregar múltiplas valências de modo a po-

tenciar a vida em comunidade. Uma vez que a principal 

função da praça é a agregação social, torna-se necessário 

que este espaço público se adapte ao uso e às exigências 

contemporâneas4. Assim, na requalificação de uma praça, 

pretende-se responder às necessidades da população, no-

meadamente a temas relativos à mobilidade, segurança, 

usos e infraestruturas.

3 Erguida em 1775 por Joaquim Machado de Castro.
4 ALMEIDA, Ana – Sustentabilidade dos espaços públicos na reabilitação de núcleos 
urbanos: questão das praças. Lisboa: Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 2006. Tese 
de Mestrado

O CASO LISBOETA Fig. 19 - Os diferentes usos do Terreiro do Paço

(1) Passeio, (2) Lugar do poder, (3) Estacionamento, (4) Eventos

1

2

3

4
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A PROPOSTA

Neste capítulo é descrita a proposta urbana e arquitectóni-

ca para a área entre a Torre de Belém e a foz do rio Jamor. 

É descrito o plano urbano e os espaços que o integram, 

detalhando especificamente a proposta arquitectónica para 

o centro de Algés. Pretende-se, neste capítulo, justificar as 

opções tomadas e apresentar soluções capazes de respon-

der aos objectivos identificados anteriormente.

O capítulo está dividido em duas partes. Na primeira, é 

apresentada a proposta urbana, onde é explicado o pro-

cesso criativo que conduziu à solução adoptada para o pla-

no urbano da área de estudo, descrevendo sucintamente 

as motivações e metodologia que estiveram na origem da 

criação de cada um dos espaços. De seguida, é descrito o 

sistema de mobilidade adoptado, tanto a rede viária, como 

os percuros pedonais propostos.

Na segunda parte, apresenta-se a proposta arquitectónica 

para o novo centro de Algés, com base nas três componen-

tes que a caracterizam: a praça - o novo espaço público que 

vem evidenciar a centralidade deste espaço – e a maneira 

como se relaciona com a envolvente; a estação ferroviá-

ria, onde são descritos os espaços que acolhe, bem como 

os percursos estabelecidos; e, por último, o pilar da ponte, 

que recebe no seu interior diversas funções. O recurso a 

alguns destes elementos  - praça e estação ferroviária – é 

fundamentado pela pesquisa teórica apresentada no capí-

tulo anterior. 

4

45



A proposta é desenvolvida a partir do centro de Algés com 

o objectivo de criar um espaço público contínuo e promo-

ver a mobilidade rodoviária e pedonal, facilitando o sistema 

de acessos a diversos pontos da cidade e concebendo es-

paços destinados ao peão.

A estratégia passa por redesenhar a malha urbana, criando 

uma praça1 com um desenho adaptado ao edificado exis-

tente, que agrega a estação de comboios, a estação termi-

nal rodoviária e um parque de estacionamento subterrâneo, 

assim como espaços de restauração, comércio e lazer. Este 

espaço apresenta-se como um lugar de conexão de meios 

de transporte, um lugar de encontro, permitindo assim a 

criação de um interface2 onde os percursos pedonais e o 

espaço público são valorizados. Intersectada pela linha de 

comboio, esta praça tem uma inclinação descendente até 

ao seu centro que permite o acesso pedonal à margem do 

rio. É seu objectivo criar um espaço de convívio, que fun-

ciona como porta de entrada para a frente ribeirinha.

O redesenho do traçado urbano originado pela regulariza-

ção do centro de Algés  cria um novo afastamento da Ave-

nida Marginal em relação à linha ferroviária, uma vez que 

Avenida passa a contornar a praça. A quadrícula que carac-

teriza a malha regular do bairro de Algés é trazida para a 

frente da Avenida Marginal, originando novos quarteirões 

que proporcionam uma nova relação axial com o rio. 

Propõe-se o prolongamento da CRIL (Circular Regional In-

terna de Lisboa) até à margem Sul do Tejo, de modo a dire-

cionar a sua axialidade não para o centro de Algés, mas sim 

na direcção do rio, criando uma ponte sobre o Tejo. Pos-

sibilita-se assim a criação da praça e promove-se a relação 

visual com o rio. Ao elevar a cota a que a CRIL se encontra, 

surgem oportunidades de criação de espaço livre, sem per-

turbações visuais no interior da praça, libertando também a 

zona a sul da linha ferroviária de maneira a tornar contínuo 

o percurso pedonal em direcção à frente ribeirinha.

O eixo evidenciado pela ponte é também projectado para a 

cota do nível térreo, onde é criado um “boulevard haus-

smaniano” que conduz à praça. Além de desenhar um 

novo sistema viário capaz de melhorar a acessibilidade a 

diversos pontos da cidade, este espaço surge como pro-

motor de vivência social, através da criação de infraestru-

turas de comércio e restauração ao longo de uma estrutura 

arborizada. 

4.1. PROPOSTA URBANA

4.1.1. O PLANO

1 Ver capítulo 3.1.

2 Ver capítulo 3.3.
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Entre a linha de comboio e a margem do rio, à direita do 

pilar, pretende-se criar espaços destinados ao desporto, 

agregando os edifícios da Docapesca destinados à náuti-

ca e novas infraestruturas desportivas ligadas à prática do 

ténis, padel, e ainda um pavilhão de apoio às actividades 

náuticas. À esquerda do pilar encontram-se espaços des-

tinados à cultura e ao lazer, propõe-se a criação de um 

centro cultural – desenhado junto à linha ferroviária, com 

um desenho originado pela malha urbana a norte – assim 

como uma zona de restauração junto à margem e uma 

nova estação fluvial.

É feito um alargamento da margem, proporcionando um 

percurso contínuo ao longo do Tejo, onde é criada uma 

área habitacional ligada ao bairro do Dafundo. Os alinha-

mentos entre o edificado e passagens subterrâneas de um 

lado ao outro da linha do comboio exploram a relação entre 

o bairro e o rio. Este é um espaço distante da zona central 

de Algés, que se situa num lugar isolado dos equipamentos 

públicos comerciais e dos espaços públicos de lazer, trans-

portes e recriação náutica, a fim de que lhe seja atribuído 

um carácter residencial.

O pilar que suporta a ponte encontra-se junto da margem 

do Tejo, no remate da praça. Este pilar, para além da sua 

função estrutural, acolhe diversas funções, espaços e va-

lências. Pretende-se que esta seja um elemento gerador 

de uma nova dinâmica social, oferencendo actividades di-

versas, capazes de atrair a população para margem do rio. 

Propõe-se, assim, um pilar habitável, utilizado por todos os 

que pretendem disfrutar da paisagem sobre a cidade de 

Lisboa e o Tejo.

O percurso axial feito desde o boulevard, passando pela 

praça e atravessando o pilar da ponte, culmina num espaço 

de contacto directo com o rio. Trata-se de um espaço de 

contemplação, um lugar público, e que permite a realiza-

ção esporádica de eventos como o NOS Alive ou a Volvo 

Ocean Race, ou outros eventos relacionados com a náutica 

de recreio.

Fig. 20 - Estratégia para a área de intervenção
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CONJUNTO HABITACIONAL

HOTEL

ANFITEATRO

RESTAURAÇÃO

CENTRO CULTURAL

ZONA DESPORTIVA

BOULEVARD

ESTAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIA

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

PILAR DA PONTE

DOCAPESCA

Fig. 21 - Plano urbano para a área de intervenção
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Vias principaisVias Acessos entre os dois lados da linha

BUS Via residencial Acesso CRIL Estação

Fig. 22 - Esquema de proposta para o sistema de mobilidade na área de intervenção

4.1.2.1. ESTRATÉGIA PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO

 

Um dos grandes objectivos do projecto é melhorar a mobi-

lidade e acessibilidade na área de intervenção. Neste senti-

do, concluiu-se no capítulo 2 que existem quatro questões 

a responder no novo programa de mobilidade: privilegiar o 

peão, melhorar a mobilidade rodoviária no centro de Algés, 

potenciar a acessibilidade de um lado ao outro da linha do 

comboio e, por fim, agilizar as conexões entre meios de 

transporte distintos. 

O esquema apresenta uma proposta para o sistema de 

mobilidade nesta zona, que visa responder aos objectivos 

enunciados. 

Numa primeira fase, foi pensada a estratégia de modo a 

privilegiar o peão, concebendo espaços de encontro, não 

só ao longo da frente ribeirinha, como também a norte da 

linha do comboio. Tanto o desenho da praça como do bou-

levard têm por objectivo criar espaços de permanência para 

o peão, garantindo também um acesso facilitado à margem 

do rio. Além destes dois espaços, é proposto um aumento 

do passeio ao longo da Avenida Marginal, de modo a criar 

um maior afastamento entre edificado e a avenida, priveli-

giando assim o percurso pedonal.

A criação da praça vem também contribuir para a resolução 

do nó viário que caracteriza Algés actualmente. A praça é 

contornada pela nova avenida, marcada a azul escuro na 

figura 22. Perpendicularmente a esta, são criadas duas vias 

que delimitam o boulevard, cada uma com um sentido de 

trânsito, o que permite entrar e sair da Avenida Marginal. É 

também através destas vias  que é feito o acesso à CRIL, a 

Miraflores, a Algés ou ao Restelo.

Tal como acontece na Avenida Marginal, a Avenida Brasília 

é desviada da zona da praça e prolongada até ao Dafundo, 

possibilitando o acesso rodoviário à zona de habitação. A 

acessibilidade de um lado ao outro da linha do comboio 

é facilitada pela criação de um parque de estacionamen-

to subterrâneo que se encontra na periferia da praça. Os 

acessos ao parque encontram-se junto das vias principais 

que contornam a praça e funcionam num sistema de rotun-

da, apenas num sentido, permitindo entrar e sair antes ou 

depois da linha ferroviária. Assim, os acessos rampeados 

ao parque assumem-se também como passagens subter-

râneas rodoviárias. Além destas, são também projectados 

dois túneis no Dafundo - que permitem aceder à zona resi-

dencial junto ao rio - , um viaduto junto à foz do rio Jamor, 

e outro que completa o anel rodoviário de Belém, como 

apresenta a figura 22.

Tendo em vista a harmonização da ligação entre diferentes 

meios de transporte, a praça é concebida como um inter-

face de transportes, que agrega a estação de comboio, o 

parque de estacionamento subterrâneo e o terminal rodo-

viário de Algés. O acesso das camionetas e autocarros é 

feito através da Avenida Dom Vasco da Gama, assinalado 

na figura, cuja utilização é exclusiva a transportes públicos 

e residentes. 

 

4.1.2. MOBILIDADE
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Fig. 23 - Esquema de proposta para a mobilidade entre Lisboa e a Trafaria
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4.1.2.2. ESTRATÉGIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA

TERCEIRA TRAVESSIA SOBRE O TEJO

 

A proposta para a terceira travessia surge na sequência de 

uma reflexão global sobre a requalificação do centro de Al-

gés. Pretende-se libertar o espaço atravessado pela CRIL, 

e de forma a tornar possível a implementação da praça e 

promover a relação visual com rio neste lugar.

Apesar desta via de primeiro nível deixar de culminar junto 

do Passeio Marítimo de Algés, e uma vez que os acessos a 

esta via permanecem activos – como se observa na figura 

23 –, esta proposta não prejudica a acessibilidade dos utili-

zadores que se deslocam do centro da cidade até esta área, 

nem o atravessamento da linha de comboio; pelo contrário, 

o facto de permitir o redesenho do centro vem facilitar a 

mobilidade na zona de intervenção, como foi descrito an-

teriormente.

A elaboração de uma proposta detalhada para o desenho  

da ponte não se insere no âmbito deste trabalho, que se 

centra na intervenção na área compreendida entre a Torre 

de Belém e a foz do Jamor. Contudo, a leitura global do 

território sugere a criação desta nova travessia, com vista 

a responder a questões de maior escala no que respeita ao 

sistema de mobilidade em Lisboa, mais concretamente o 

acesso à cidade. Atravessada diariamente por 160 mil car-

ros, a ponte 25 de Abril constitui-se como um dos acessos 

principais à cidade de Lisboa, onde é muito frequente o 

congestionamento de trânsito rodoviário3. Neste sentido, a 

criação desta terceira travessia sobre o Tejo pretende redu-

zir o fluxo rodoviário na Ponte 25 de Abril – criando-se uma 

alternativa de percurso de ligação entre as duas margens 

-, bem como reduzir a percentagem de tráfego de atraves-

samento da cidade uma vez que esta ponte permite não 

entrar directamente em Lisboa.

3  “do conjunto de entradas em Lisboa, os corredores de Cascais, Sintra/Amadora, e Pon-
te 25 de Abril são os maiores geradores de tráfego, com 70% do total. (...) Dos 412.000 
veículos que entram diariamente em Lisboa, 56% terminam a sua viagem na cidade e 
44% constituem tráfego de atravessamento.” (OLIVEIRA, Vítor Manuel – Avaliação em 
Planeamento Urbano. Porto: Universidade do Porto, 2011). 
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Fig. 24 - Maquete da proposta

52



A estratégia delineada para a requalificação da área de 

intervenção foi desenvolvida a partir do centro de Algés, 

como foi descrito anteriormente. É proposta uma praça cir-

cular que atravessa a linha de comboio a uma cota inferior, 

permitindo o acesso pedonal directo à margem ribeirinha. 

Pretende-se criar uma passagem primordial, entendida 

como um lugar de destaque na extensão da linha ferroviá-

ria, numa zona de convergência de eixos de acessibilidade 

a diversos pontos da cidade. 

Tendo por base a criação de uma “porta de entrada” para 

o rio, sugere-se a criação de um novo conjunto, constituí-

do por uma praça pública, uma estação e um elemento 

vertical. 

Na intersecção da praça com a linha ferroviária surge a esta-

ção de comboios de Algés, uma infraestrutura com grande 

permeabilidade visual e que, pela multiplicidade de funções 

que acolhe, se assume como espaço de encontro gerador 

de uma nova dinâmica social. A estação é coberta por uma 

pala que flutua sobre a linha ferroviária e que possui uma 

forma paralela ao declive da praça, de modo a formar uma 

infraestrutura que não se impõe pela sua materialidade e 

que permite criar uma relação visual directa com o rio.

Este conjunto arquitectónico é rematado com o elemento 

vertical de geometria curva e dimensão proporcional à da 

praça, permitindo que o conjunto arquitectónico seja lido 

como um todo e se apresente como uma entrada marcante 

para o rio.

4.2. PROPOSTA ARQUITECTÓNICA

4.2.1. CONCEITO

Fig. 25 - Conceito do conjunto arquitectónico
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Fig. 26 - Planta da Praça
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Descendo seis metros até à cota mais baixa da praça encon-

tra-se a estação de comboios, integrada na linha ferroviária 

que atravessa a praça. O equipamento desenvolve-se ao 

longo desta intersecção praça-linha ferroviária, permitindo 

o acesso ao parque de estacionamento, que se encontra a 

uma cota subterrânea coincidente com os limites da praça.

Além da estação ferroviária, a praça acolhe em seu redor 

diversas funções que a tornam num espaço público de en-

contro. Acessível a partir do termo da Avenida Dom Vas-

co da Gama, o terminal rodoviário encontra-se a norte da 

praça e tem características estruturais semelhantes às da 

estação. Está dividido em dois troços curvos que delimitam 

a praça, de forma a libertar o espaço central na continuida-

de do boulevard. As camionetas estacionam perpendicular-

mente à via de circulação e entre elas são criados espaços 

de espera para os seus utilizadores. 

Ainda do mesmo lado da linha, são propostos espaços 

destinados à restauração, comércio e serviços, rodeados 

de vegetação e zonas arborizadas, que pretendem formar 

uma barreira em relação ao fluxo automóvel que contorna 

a praça. 

Do lado sul, onde é implantado o pilar da ponte, são dese-

nhados apenas espaços naturais de contemplação - como 

lagos rodeados de espaço verde arborizado - que encerram 

os limites da praça e promovem a permanência na zona, 

pela criação de espaços de sombra.

4.2.2. A PRAÇA

Fig. 27 - Conceito do conjunto arquitectónico
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ESTRUTURA

A estrutura da estação respeita os eixos longitudinais da 

linha ferroviária, e é com base nela que são organizados 

cada um dos espaços. Trata-se de uma estrutura pilar-viga, 

em que é usada uma métrica de oito por dez metros para 

o desenho do seu traçado. A distância entre as vigas lon-

gitudinais resulta da largura entre os limites exteriores dos 

carris ferroviários, que se encontram coincidentes com o 

eixo central da estação. Ao longo desta, são desenhadas as 

vigas transversais de dez em dez metros e, na sua intersec-

ção com as vigas longitudinais, encontram-se os pilares de 

trinta centímetros de diâmetro. Os pilares localizados nos 

eixos interiores são construído em betão e dividem os es-

paços da estação; os exteriores são metálicos e a sua altura 

oscila entre os seis e os zero metros, ao longo da inclinação 

da praça, marcando o ritmo da fachada envidraçada.

Nas extremidades da estação são desenhados os núcleos 

de instalações sanitárias assim como os acessos ao piso 

superior, onde passa o comboio.

4.2.3. A ESTAÇÃO

A figura 28 apresenta um esquema da estrutura em corte, 

onde é possível constatar a presença de uma clarabóia no 

espaço central que garante a entrada de luz natural, marca-

da pela geometria dos carris do comboio. Esta entrada de 

luz permite também observar a circulação ferroviária.

No piso superior, de acesso ao comboio, o sistema estrutu-

ral mantém-se e é replicada a métrica estabelecida no piso 

inferior. Os pilares exteriores são coincidentes e possuem 

alturas que variam entre os sete e os catorze metros, de 

acordo com a inclinação da pala que é suportada. 

Trata-se de uma pala pré-esforçada em betão, de trinta 

centímetros de espessura. Contudo, neste piso já não são 

colocadas as vigas e pilares nos eixos centrais, aumentan-

do a distância transversal entre pilares para vinte e quatro 

metros. 

Fig. 28 - Estrutura da estação

(1) Planta, (2) Corte

1

2
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ESPAÇOS E PERCURSOS

A organização dos espaços respeita a malha estrutural de-

finida. Optou-se pela criação de espaços abertos, limitados 

apenas pela métrica de pilares, por uma marcação no pa-

vimento e pé direito mais baixo ao longo do eixo central. 

O átrio constitui uma excepção, no sentido em que ocu-

pa o espaço entre os acessos, integrando seis módulos. 

Nos pilares centrais localizam-se as máquinas de compra e 

venda de bilhetes, garantindo o acesso facilitado a um dos 

locais de maior afluência de utilizadores. Dos lados do átrio 

encontram-se duas zonas de recepção e centro de informa-

ção, que além de prestarem serviços relativos aos transpor-

tes, agregam um posto de turismo.

A estação integra variadas funções e os seus espaços de-

senvolvem-se a partir do átrio, numa distribuição simétrica 

de lugares de encontro, restauração, lazer e comércio. A 

divisão entre cada um é também marcada pelo mobiliário, 

nomeadamento os balcões de serviço de venda, ou bancos 

destinados ao descanso e convívio, que se encontram no 

alinhamento das vigas transversais.

Os percursos entre estes espaços são feitos ao longo dos 

eixos longitudinais laterais, direccionados para os acessos 

verticais que conduzem ao piso superior, assim como para 

a entrada do parque de estacionamento subterrâneo, apre-

sentado na figura 29.

No piso de acesso ao comboio, encontram-se treze bancos 

corridos de cada lado -  cada um com cinco metros de 

comprimento -, onde os passageiros podem permanecer 

durante o tempo de espera pelo transporte. A permeabili-

dade visual da estação permite que este seja também ser 

um tempo de contemplação a paisagem sobre o rio Tejo. 

Uma vez que as plataformas de acesso ao comboio se en-

contram a sessenta centímeros da cota do espaço público 

envolvente, nas extremidades são desenhadas rampas de 

acesso directo ao piso térreo, servindo os utilizadores com 

mobilidade reduzida - como se observa na figura 32.

Espaços de permanência Átrio

Percurso Acessos

Fig. 29 - Espaços e percursos da estação

(1) Espaços, (2) Percursos
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Fig. 30 - Estrutura da estação

Axonometria

Fig. 31 - Corte longitudinal da estação
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Fig. 32 - Plantas da estação

(1) Piso superior, (2) Piso inferior
1

2

Fig. 33 - Corte transversal da estação
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ESTRUTURA

Com 267 metros de altura, a torre é caracterizada por dois 

troços curvos que se vão aproximando à medida que au-

menta a distância ao piso térreo, convergindo num só ele-

mento. Tal como se verifica na figura 34, cada um dos tro-

ços - de dezassete por vinte e dois metros de espessura - é 

constituído por dois blocos maciços de betão - com quatro 

metros de largura e paredes de cinquenta centímetros de 

espessura - que se assumem como elementos estruturais 

da torre e que albergam a circulação vertical da torre e al-

guns serviços. Além das aberturas para a criação destes 

espaços, o bloco, na sua estrutura maciça, apresenta um 

vazio interno que percorre o pilar de cima a baixo, de forma 

a aliviar a carga em toda a sua extensão. Estes dois blocos 

de betão são unidos por lajes de nove metros com diferen-

tes variações de altura ao longo do pilar, onde são criados 

os espaços habitados. 

Assim, os alçados norte e sul são totalmente opacos, com 

fachadas de betão, de modo a que esta infraestrutura seja 

lida como um pilar de suporte da ponte. As fachadas late-

rais, por outro lado, são construídas em vidro, permitindo 

uma permeabilidade visual de um lado ao outro da torre e 

o contacto directo com a paisagem que a cidade de Lisboa 

oferece sobre o rio.

4.2.4. O PILAR

O pilar completa este conjunto arquitectónico que se inse-

re no plano urbano da área de intervenção. Este elemento 

vertical remata a praça na direcção do rio, assumindo-se 

como um elemento marcante do lugar. Além da sua função 

estrutural de suporte do tabuleiro da ponte, o pilar acolhe 

uma diversidade de funções no seu interior, que o tornam 

percorrível e habitável, tirando partido da paisagem ofereci-

da sobre Lisboa e o Tejo.

Tal como acontece na ponte Vasco da Gama, propõe-se 

uma ponte atirantada, composta por uma torre – desenvol-

vida em detalhe neste projecto -, um tabuleiro, tirantes e 

pilares. “O tabuleiro suporta as cargas e transfere-as para os 

tirantes e para os pilares, funcionando à flexão e à compres-

são. Os tirantes transferem as forças para as torres, que por 

compressão transmitem as forças para a fundação.”1 Neste 

sentido, o pilar da ponte – denominado também como torre 

– recebe dos dois lados as forças suportadas pelos tirantes, 

transmitindo-as depois na sentido vertical descendente, o 

que garante a sua verticalidade e lhe confere estabilidade. 

Neste projecto é analisada apenas em pormenor a estrutura 

do pilar, assim como o modo como são organizados os es-

paços e desenvolvidos os acessos no seu interior.

Fig. 34 - Estrutura da estação

(1), Plantas (2) Esquema zona maciça, (3) Corte, (4) Alçado lateral

1 2 3 4

1  CALADO, Carlos Miguel – Concepção Estrutural das Pontes de Tirantes. Lisboa: Institu-
to Superior Técnico, 2011. Tese de Mestrado, pp. 5
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ESPAÇOS E PERCURSOS

A figura 35 (1) apresenta a forma como os espaços se or-

ganizam ao longo da extensa torre. Cada conjunto de pisos 

acolhe uma função específica, criando espaços de lazer, 

cultura, restauração e hotelaria. 

É no espaço compreendido entre o piso térreo e a altura em 

que os dois troços se unem que se encontram os espaços 

que poderão albergar as equipas participantes de eventos 

como a Volvo Ocean Race. São concebidos oitenta quartos 

de hotel, um auditório, salas de conferências, zona de es-

critórios, e até mesmo um museu destinado a exposições 

de peças relacionadas com a náutica. Além disso, são tam-

bém integrados espaços destinados ao uso público, como 

biblioteca, cafetarias, restaurantes que podem acolher uma 

enorme diversidade de eventos pontuais. 

No nível superior, a partir do átrio que se encontra na jun-

ção dos dois troços do pilar, surgem espaços destinados à 

hotelaria, que acolhem vinte e duas suites, piscina, ginásio, 

cafetaria e todos os espaços de apoio necessários. 

Na zona central, surge um vazio onde são instalados os ti-

rantes que suportam a ponte e que  ilumina naturalmente 

o espaço da piscina, tornando-a num espaço primordial 

do hotel. Para além de permitir observar Lisboa debaixo 

de água, este espaço é único lugar que tem um contacto 

visual directo com os tirantes, adquirindo uma iluminação 

única.

O último piso oferece um novo miradouro à cidade de 

Lisboa, de onde é observável uma vista semelhante à que 

apresenta o anexo 3.

Como foi referido anteriormente, os acessos encontram-se 

nos blocos maciços de betão, acompanhando a curvatura 

do pilar. As escadas permitem o acesso contínuo a todos os 

pisos entre o parque de estacionamento e o topo da torre.  

Os elevadores fazem um percurso que se divide em duas 

partes: dois  elevadores em cada pilar desde o estaciona-

mento até ao piso do átrio de acesso ao hotel, e apenas um 

elevador de acesso aos restantes pisos, tal como é apresen-

tado na figura 35 (2). 

Escadas

Elevador

Fig. 35 - Espaços e percursos da estação

(1) Espaços, (2) Percursos

1 2
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Fig. 36 - Estrutura do pilar

Axonometria

ESTRUTURA MACIÇA DE BETÃO

LAJES
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Fig. 37 - Cortes do pilar

(1) Corte Longitudinal (2) CorteTransversal

1 2

63



64

Fig. 38 - Maquete da proposta



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo das diferentes épocas da História, a frente ribeiri-

nha de Lisboa e o seu desenho costeiro foram sendo adap-

tados às necessidades da cidade. A cidade foi procurando 

responder aos requisitos das diferentes funções presentes 

na frente ribeirinha. Acolhendo praias e infraestruturas por-

tuárias, sendo sede do governo do país ou centro industrial 

da cidade, porta aberta para o mundo português além-mar 

ou pedaço de cidade ao abandono, a frente ribeirinha do 

Tejo é um elemento da cidade em constante mutação.

Este carácter evolutivo não se resume à vertente funcional 

desta zona da cidade. O próprio desenho da linha de costa 

foi sofrendo alterações ao longo dos tempos, fruto de su-

cessivos aterros que fizeram avançar a cidade sobre o rio. 

A área de intervenção caracteriza-se pelo território referen-

ciado pela Torre de Belém e pela foz do rio Jamor, incluindo 

a frente urbana de Pedrouços, de Algés e do Dafundo. A 

área em estudo insere-se nos concelhos de Lisboa e Oeiras. 

Actualmente, a frente ribeirinha de Lisboa e Algés carac-

teriza-se por uma malha urbana fortemente correlada à 

topografia do terreno. A linha de costa conta com alguns 

equipamentos – Fundação Champallimaud, Doca Pesca, 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera ou a estação 

de comboios de Algés – e também edifícios com protegi-

dos com a classificação de Património Construído, como 

é o caso da Torre de Belém  e o Museu dos Combatentes. 

Alguns destes programas públicos oferecem actividades e 

serviços que atraem os visitantes da cidade para a frente 

ribeirinha, dando diferentes valências a este lugar. Os bair-

ros habitacionais localizam-se em zonas interiores à frente 

ribeirinha, como é o caso do bairro do Restelo.

Esta zona acolhe também eventos de carácter temporário 

como o Nos Alive ou a Volvo Ocean Race que, pelo volume 

de espectadores que recebem – portugueses e estrangei-

ros - e pelo impacto espacial, funcional e económico que 

têm nesta área, devem ser referidos no âmbito de uma lei-

tura global do lugar. 

5

CONTEXTO
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As questões referentes à acessibilidade e à mobilidade 

constituem um dos pontos mais relevantes da caracteriza-

ção da área de estudo. A presença da linha ferroviária num 

trajecto paralelo à linha de costa gera diversos problemas de 

acessibilidade à margem do rio, tornando-se um elemento 

barreira entre a cidade e o rio. Além da linha ferroviária que 

circula entre Cascais e o Cais do Sodré, esta zona é também 

de um local de convergência de alguns dos principais eixos 

rodoviários da cidade.  

A confluência de vias rodoviárias de diferentes níveis hierár-

quicos no nó de Algés gera situações de congestionamento 

de tráfego automóvel, transformando este lugar num ponto 

crítico do sistema de mobilidade da cidade. Por outro lado, 

a forte presença do automóvel na zona coloca o peão em 

segundo plano, não sendo assegurados percursos pedo-

nais contínuos ao longo da margem do rio, nem percursos 

de conexão entre o rio e o interior da cidade. 

As propostas urbana e arquitectónica para a área de inter-

venção pretendem, assim, dotar este lugar de um espaço 

publico contínuo, melhorando o sistema e de acessibilida-

de e mobilidade dando para isso um papel de destaque à 

mobilidade pedonal. A proposta apresentada quer mostrar 

novas formas de diálogo entre a cidade e o rio, integrando o 

eixo ferroviário no centro funcional da intervenção. 

Pretende-se também encontrar novas formas de articula-

ção entre as diferentes infraestruturas ligadas à mobilidade, 

valorizando a continuidade do espaço público, e propondo 

programas de novas tipologias e morfologias urbanas ca-

pazes de requalificar e transformar a área de intervenção. 

O trabalho é composto por uma componente teórica e uma 

componente prática. A primeira engloba a caracterização 

histórica, morfológica, de usos e da mobilidade/acessibili-

dade do lugar e a pesquisa de alguns fundamentos teóricos 

sobre elementos-chave da intervenção – cidades de água, 

interfaces e praças.  

A componente prática é composta pelas duas vertentes da 

proposta de intervenção: proposta urbana e proposta ar-

quitectónica.  Partiu-se de uma escala de actuação menos 

detalhada, procurando desenvolver uma reflexão global so-

bre a área de intervenção, englobando as suas vertentes de 

usos e acessibilidade. Num segundo momento do trabalho, 

focou-se o desenvolvimento da proposta arquitectónica do 

conjunto – praça, estação, torre – até uma escala mais de-

talhada do projecto

A proposta desenvolvida pretende criar uma “porta de en-

trada” para o rio, através de um novo conjunto, constituído 

por uma praça pública, uma estação e um elemento verti-

cal. Trata-se de uma praça circular que atravessa a linha de 

comboio a uma cota inferior, permitindo o acesso pedonal 

directo à margem ribeirinha. O atravessamento da praça 

pelo eixo ferroviário surge como oportunidade de criação 

da estação de comboios de Algés, uma infraestrutura com 

grande permeabilidade visual. Pela multiplicidade de fun-

ções que acolhe, a estação assume-se como espaço de en-

contro gerador de uma nova dinâmica social. Este conjunto 

arquitectónico é rematado com o elemento vertical que, 

em diálogo com a praça, contribui para a leitura unitária 

deste conjunto.

METODOLOGIA

CONCEITO

RAZÃO DE SER DA INTERVENÇÃO (MOTIVAÇÃO)
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A proposta de intervenção apresentada neste relatório inte-

gra a definição do desenho de uma praça com cento e no-

venta metros de diâmetro - dimensão próxima do Terreiro 

do Paço (forma quadrada com duzentos metros de lado) -  a 

concepção espacial e estrutural da estação de comboios 

que aí se encontra, e ainda o desenho do pilar habitável da 

nova travessia sobre o Tejo.

Acessível a partir do termo da Avenida Dom Vasco da 

Gama, o terminal rodoviário encontra-se a norte da praça e 

está dividida em dois troços curvos que delimitam a praça. 

Esta opção projectual permitiu libertar o espaço central na 

continuidade do boulevard proposto. Este lugar pretende 

ser um interface de transportes, acolhendo também es-

paços destinados à restauração, comércio e serviços. Na 

sua concepção, teve-se como referência a Gare do Oriente, 

pela sua axialidade em direcção ao rio, e pela separação 

das estações ferroviária e rodoviária em duas construções 

afastadas.

A arborização do exterior da praça garante o isolamento vi-

sual e sonoro do fluxo automóvel que contorna a praça. No 

interior da praça, a introdução de vegetação e arborização 

tem outros objectivos, entre os quais se destaca a criação 

de espaços de permanência e convívio agradáveis com 

zonas de sombra, capazes de atrair os utilizadores.  Outro 

dos aspectos que contribui para enriquecer este espaço de 

estada é a permeabilidade visual da estação sobre o rio, 

proporcionando aos utilizadores diversas zonas de contem-

plação de uma vista privilegiada sobre o Tejo.

Do lado sul da praça é implantado o pilar da ponte que 

alberga oitenta quartos de hotel, um auditório, salas de 

conferências, zona de escritórios, e até mesmo um museu 

destinado a exposições de peças relacionadas com as acti-

vidades náuticas. 

PROPOSTA

Pensa-se que este trabalho responde aos objectivos da re-

qualificação desta área nevrálgica da cidade, no sentido em 

que foram encontradas novas formas de articulação entre 

as diferentes infraestruturas associadas à mobilidade, va-

lorizando a continuidade do espaço público e propondo 

programas de novas tipologias e morfologias urbanas.  O 

programa do projecto compatibiliza as infraestruturas por-

tuárias, e os espaços de cultura, lazer, desporto e espec-

táculo, que dão vida a esta extensa área junto ao Tejo e 

potenciam a relação cidade-rio. 

AUTO-AVALIAÇÃO

67

Tratam-se de espaços com características únicas, quer 

pela sua posição, quer pela sua atmosfera de luz cuidada e 

sistema de vistas. Estes espaços foram pensados de modo 

a poderem dar apoio à organização de eventos como a 

Volvo Ocean Race. 

Contudo, o pilar habitável proposto não conta apenas com 

espaços de utilização privada. São também oferecidos à 

cidade espaços de uso público como biblioteca, cafetarias, 

restaurantes que podem acolher uma enorme diversidade 

de eventos pontuais.
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