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I. RESUMO 
    O presente relatório é elaborado no âmbito da disciplina de Projeto Final em Arquitetura II, inserida no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, no ano letivo 2015/2016. Consiste numa síntese fundamentada e refletida das opções e estratégias seguidas no projeto desenvolvido, ao longo de todo o ano letivo, nas disciplinas de Projeto Final em Arquitetura I e Projeto Final em Arquitetura II. Ao longo dos tempos, a relação entre a cidade e o rio tem vindo a sofrer sucessivas alterações. A existência de cursos de água levava à fixação de população e à génese das cidades, pois oferecia meio de subsistência através da pesca, era imprescindível na agricultura e funcionava como meio de comunicação entre povos permitindo o comércio. Com a revolução industrial, foi junto à linha de água que se alocavam indústrias e armazéns e foram então criadas linhas ferroviárias e rodoviárias que hoje configuram grandes barreiras na cidade.  Com a desindustrialização, estes espaços, anteriormente fulcrais na vida e economia da cidade, são deixados ao abandono, tornando-se obsoletos, vazios e inativos. Com os grandes eventos, tais como os Jogos Olímpicos ou as grandes Exposições Mundiais, as cidades viram a possibilidade económica de recuperar estas áreas, aproximando de novo a cidade do rio. A zona em estudo representa uma frente ribeirinha que se pretende requalificar. É objetivo do presente projeto urbano desenvolver um estudo para a extensa área que medeia entre a foz do Jamor e a Torre de Belém, encontrando pontos de permeabilidade com a cidade, resolvendo os conflitos e as barreiras urbanas criadas pela linha de caminho de ferro e pela rodovia e oferecendo urbanidade à faixa junto do rio.  Um dos objetivos ao qual o projeto pretende responder é dar resposta à necessidade de criação de um local na cidade de Lisboa que possa acolher o ponto de partida da regata Volvo Ocean Race, evento que pode ser responsável pela renovação urbanística. Para tal são criadas as infraestruturas necessárias ao evento, além de espaços públicos que promovem o reencontro da cidade com o rio. Para que este reencontro aconteça propõe-se um novo programa ribeirinho, com uma sucessão de espaços públicos e um novo Parque Urbano. A uma escala mais aproximada desenvolve-se uma unidade hoteleira em conjunto com um “Centro de Mar”, complementando-se um ao outro, onde o espaço público é privilegiado assim como as relações sociais que estes espaços possam oferecer.         Palavras Chave: Intervenção Ribeirinha, Hotel e Centro de Mar, Algés, Dafundo, Cruz Quebrada, Volvo Ocean Race   
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II. ABSTRACT    This report is prepared for the subject of Final Project in Architecture II, entered in the last semester of the Master's degree in Architecture from the Instituto Superior Técnico University in the academic year 2015/2016. Consists of a synthesis based and reflected from the options and strategies followed in the project developed, throughout the school year, in the subjects of Final design in Architecture I and Final Project in Architecture II.  Over time, the relationship between the city and the river has been experienced successive changes. The existence of water courses led to the establishment of the population and the genesis of cities, as provided livelihood through fishing, was indispensable for agriculture, communication and trade. With the industrial revolution, industries, warehouses, railway and highway was allocated near the water line, that today constitute barriers between the city and river.  With deindustrialization, these spaces, formerly central in the life and economy of the city, are left abandoned, becoming obsolete, empty and inactive. With the big events such as the Olympic Games or the World Exhibition, the cities have the economic possibility of recovering these areas, approaching the city and the river again.   The study area represents a Riverfront which is intended to be requalified. It’s objective of the urban Project develop a study for the large area between the river mouth of Jamor and Belém Tower, finding points of permeability with the city, resolving conflicts and urban barriers created by the railway and the highway and creating urbanity to the area along the river. One of the goals to which the project intends to respond is to respond to the necessity of creation of a site in the city of Lisbon that can host the starting point of the Volvo Ocean Race, an event that can be responsible for urban renewal. For such necessary infrastructures are created for the event, such as public spaces that promote the connection of the city with the river. For this connection it is proposed a new Riverside program, with a succession of public spaces and a new urban park.  On a closer scale, a hotel is developed in conjunction with a "Sea Center", complementing each other, where public space is privileged as well as social relationships that these spaces may offer.         Keywords: Riverside Intervention, Hotel and Sea Center, Algés, Dafundo, Cruz Quebrada, Volvo Ocean Race 
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0. INTRODUÇÃO                     O presente capítulo pretende introduzir o tema do relatório, bem como fazer o enquadramento do mesmo no âmbito das disciplinas em que foi realizado. São identificados os principais objetivos, motivações, metodologia adotada na realização do trabalho e a forma como este se irá estruturar ao longo do relatório. 
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0.1. ENQUADRAMENTO E INSERÇÃO NO PLANO DE ESTUDOS O presente relatório é elaborado no âmbito da disciplina de Projeto Final em Arquitetura II, inserida no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, no ano letivo 2015/2016. Consiste numa síntese fundamentada e refletida das opções e estratégias selecionadas no projeto desenvolvido, ao longo de todo o ano letivo, nas disciplinas de Projeto Final em Arquitetura I e Projeto Final em Arquitetura II. PROJECTO FINAL EM ARQUITECTURA I_  Apresenta como primeiro objeto a reflexão crítica de uma área nevrálgica da cidade de Lisboa, traduzida numa proposta de intervenção arquitetónica à escala urbana. Esta temática foi desenvolvida ao longo do 1ºsemestre em Projeto Final em Arquitetura I, cuja Unidade Curricular visa desenvolver conhecimentos teóricos e competências básicas necessárias à prática do Projeto Urbano.  PROJECTO FINAL EM ARQUITECTURA II_  Em continuidade com a proposta urbana definida no primeiro semestre, a segunda abordagem, a uma escala mais aproximada ao objeto arquitetónico, passa pela reflexão e desenho de um equipamento considerado relevante na proposta urbana.  0.2. INTRODUÇÃO AO TEMA ÁREA DE ESTUDO Compreendida entre a torre de Belém e a foz do Jamor, a área de estudo constitui uma extensa faixa Ribeirinha, de cerca de três quilómetros. A abordagem ao território foca-se na relação entre a frente urbana de Pedrouços, Algés, Dafundo e a Cruz Quebrada, e o rio Tejo, onde se pretende dar especial ênfase ao desenho urbano e ao desenho do espaço público.  Esta faixa é fortemente marcada por: diversas infraestruturas urbanas associadas à mobilidade, que geram uma barreira entre a cidade e o rio; heterogeneidade morfológica; descontinuidades e vazios urbanos, marcados pelo crescimento da cidade e pelas alterações sucessivas que a margem ribeirinha veio sofrendo ao longo do tempo.  FRENTES DE ÁGUA URBANAS Em semelhança à área de estudo, muitas outras frentes ribeirinhas, têm vindo ao longo dos tempos a sofrer grandes alterações, devido às mudanças politicas, económicas e tecnológicas, afetando, por isso, a relação existente entre a cidade e a presença da água. Muitas vezes, essa relação, inclusivamente, perdeu-se, e é esta situação que atualmente se pretende reverter. 
Motor da génese das cidades, os cursos de água foram também o estímulo para a evolução e desenvolvimento das mesmas, através da importância económica das atividades comerciais que estes permitem, o que levou ao desenvolvimento de grandes áreas portuárias.  Estas, muitas vezes, desenvolveram-se em sucessivos aterros criados ao longo das faixas ribeirinhas para implantar portos marítimos e outras infraestruturas de caris industrial e de mobilidade de apoio à centralidade funcional do rio, que atualmente criam grandes barreiras nas cidades e geram descontinuidades. Se por um lado a presença de portos e zonas industriais que se localizavam junto ao rio quebravam a ligação dos elementos terra-água, por outro, a sua inativação ou transferência para outras zonas, no pós-industrial, deixaram espaços urbanos vazios e obsoletos.  O regresso às frentes de água é o tema essencial deste projeto, sendo um dos grandes objetivos da atualidade, restabelecer a relação entre a cidade e água e a consequente qualidade urbana que este elemento oferece à população. É assim que surgem as diversas intervenções em frentes ribeirinhas ao longo do país e de todo o mundo, que efetivamente 
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demonstram a importância do projeto urbano no desenvolvimento destes espaços. PROJECTO URBANO Enquanto instrumento de intervenção sobre o território, o Projeto urbano resulta de uma relação entre Projeto e Plano. Este, enquanto regulamenta, desenha a estrutura do território, em especial o espaço publico e os elementos arquitetónicos mais revelantes. Resultado de uma leitura do território e dos elementos que o conformam, o Projeto Urbano, através do seu carácter estratégico é entendido como um processo complexo e multifacetado, que pretende ser o meio condutor da valorização, qualificação e atratividade urbana de todo o espaço urbano e público. No contexto do enunciado, o projeto urbano teve em conta: as vocações turística e de náutica desportiva do território; as atuais necessidades do local e usuários, tais como a falta de espaços públicos e verdes qualificados e espaços amplos que acolham os eventos temporários do Nos Alive e Volvo   
  Ocean Race; resolução de problemáticas, tais como a barreira gerada pela rodo e ferrovia; os contextos ambientais, sociais, económicos e políticos contemporâneos, de forma a criar novos pólos de promoção da cidade colocando-a em competição com outras cidades.  Neste seguimento, são elementos essenciais no projeto urbano: a) A génese de novo espaço público em continuidade e a qualificação do mesmo; b) A racionalização dos sistemas de mobilidade viária e pedonal e a sua articulação com a cidade; c) A proposta de programas, usos e atividades com novas tipologias e morfologias urbanas capazes de requalificar e transformar o território em estudo, tirando partido das potencialidades do local, nomeadamente da sua localização privilegiada sobre o rio e a possibilidade de desportos náuticos; d) Conjugação dos vários interesses, nomeadamente CMO, CML, APL e IMT.  0.3. MOTIVAÇÃO 

“Com a construção dos aterros e do Porto de Lisboa, nos finais do século XIX, a cidade ficou privada do seu ancestral convívio com o rio. Recentemente, algumas áreas portuárias e ribeirinhas foram sendo libertadas e estão a ser reconvertidas para serem usufruídas pelas pessoas. 
Finalmente, o Tejo volta a ser nosso.”  (CML, 2013:13)  INTERVENIENTES O tema em estudo foi selecionado pelos docentes da disciplina e pela coordenação do curso em parceria com a Administração do Porto de Lisboa, com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Câmara Municipal de Oeiras. Estas entidades têm demonstrado um grande interesse na reconversão e recuperação das suas frentes ribeirinhas. A área apresenta jurisdição da APL, pelo que a cooperação entre esta, a CML e a CMO, procura revalorizar as áreas onde não se verifica ou prevê o desenvolvimento de atividades portuárias, e definir uma estratégia de integração territorial de áreas portuárias e espaços urbanos ribeirinhos. Trata-se de um tema pertinente pois aborda um território e um programa com relevância para a discussão das dinâmicas atuais da cidade de Lisboa e do concelho de Oeiras, nomeadamente turística, de negócios, náutica desportiva e dos eventos temporários, que se pretendem naquele lugar.  É objetivo deste trabalho dar um contributo para o debate e discussão da cidade, repensando as problemáticas e as potencialidades desta área. 



 

 

4 

CIDADE NÁUTICA E TURÍSTICA  A intenção de retornar Lisboa “a cidade do mar” e de Algés a 

“nova porta de Lisboa”, intensifica-se com a vontade de trazer para Lisboa a sede da Volvo Ocean Race, a maior regata de vela e um dos cinco maiores eventos desportivos a nível mundial.  Lisboa, uma cidade de vocação marítima por excelência, apresenta no estuário do Tejo, condições de vento e de mar muito favoráveis à prática de vela e de diversos desportos náuticos.  Eventos da dimensão da Volvo Ocean Race apresentam uma importância ímpar na promoção e competitividade das cidades, e na dinamização da base económica, turística e de negócios. Para albergar estes eventos é essencial desenvolver as infraestruturas necessárias, com a criação de espaços amplos e multifuncionais que possam acolher o evento e um grande número de visitantes, nomeadamente centros náuticos, marinas e oferta hoteleira. Este é um dos fatores de motivação, em consonância com o interesse pessoal, em desenvolver, a uma escala mais aproximada, uma unidade hoteleira associada a um equipamento náutico.  ESPAÇOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS É ainda motivo de estudo, um espaço público capaz de dar suporte aos eventos do NOS ALIVE, que decorre durante três dias, e que permita também viabilizar outros usos durante os restantes dias do ano no âmbito da cultura, das artes, desporto, do espetáculo e do lazer.   0.4. METODOLOGIA DE TRABALHO A metodologia adotada para este trabalho caracteriza-se por um processo de duas fases de trabalho distintas, realizadas ao longo do ano letivo, cuja abordagem ao território foi concretizada pela gradual redução da escala de trabalho. 1ªFase_A primeira fase, em grupo de 3 elementos, correspondeu à fase de proposta urbana. O método de trabalho desta fase consistiu inicialmente na leitura do território e reconhecimento das principais problemáticas e fragilidades do local, tal como as oportunidades do mesmo. Apoiado em casos de estudo, desenharam-se estratégias para novas continuidades e relações entre a cidade e o rio.  Complementariamente, e em simultâneo, ocorreram a análise e caracterização do território, através do estudo da morfologia, fisiografia, usos e mobilidade.  Neste ponto, e conhecendo o lugar presencialmente, foi possível fazer uma leitura das vivências urbanas, e perceber as dinâmicas da área. Em concordância com as temáticas contidas no enunciado de projeto, foi possível desenhar a 
proposta urbana. Esta focou-se na articulação da cidade e do rio, através do estudo de novas soluções de espaço público, de mobilidade, de novos usos e programas. No final propôs-se o desenho de uma nova malha urbana, articulando espaço público e privado, de forma a transformar o lugar e oferecer uma nova dinâmica à frente ribeirinha e à restante cidade. 2ªFase_Na segunda fase, também em grupo, mas de 2 elementos, desenhou-se um conjunto edificado considerado com significado relevante no projeto urbano desenvolvido. Selecionou-se uma área a ser desenvolvida até à escala 1:200. A área selecionada abrange uma área de marina, onde se insere uma unidade hoteleira e uma área de eventos náuticos, complementada por um conjunto de espaços públicos. Foi previamente necessária uma investigação em termos programáticos com vista á compreensão da organização e exigência funcional interna destes equipamentos.   
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0.5. ESTRUTURA DO RELATÓRIO O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos principais. O primeiro capítulo, faz o enquadramento das temáticas apresentadas no enunciado e a identificação e análise de casos de estudo. O segundo capítulo, apresenta uma síntese da fase de análise da área de estudo, listando, por último, as principais problemáticas e oportunidades encontradas e concebendo uma estratégia a adotar. Por último, o terceiro capítulo apresenta a proposta de Projeto Urbano e de Arquitetura. CAPITULO 1 _ ESTADO DA ARTE_ O TEMA  Intitulado “O TEMA”, introduz a vertente das grandes temáticas inerentes à área de estudo. Aborda em primeiro lugar, a relação cidade-rio e a questão da reinterpretação das frentes de água na cidade. São aqui apresentados os principais casos de estudo, que nos serviram de referência nas diferentes fases do projeto.  CAPITULO 2_ O LUGAR Dedica-se à caracterização do lugar e à sua análise, contribuindo para uma reflexão sobre o território em estudo, identificando não só as problemáticas do lugar, como “as âncoras” e o seu potencial.  Inicia-se com a identificação da localização da área de estudo e uma consequente descrição, através da evolução histórica, da caracterização da fisiografia do local, da leitura do espaço público e espaços verdes, da identificação da estrutura edificada e das morfologias existentes, da caracterização dos usos e das vivências e do estudo da mobilidade, pedonal, ciclável e de transporte público. Faz ainda um enquadramento legal da área de estudo e a análise dos planos e projetos já elaborados para a área ou para a sua envolvente. Este capítulo termina com uma síntese que permite traçar objetivos específicos, uma estratégia e elaborar o programa de transformação do local. 
          CAPITULO 3_ A PROPOSTA O último capítulo consiste na apresentação da proposta e na sua justificação.  Este capítulo divide-se em dois subcapítulos. O primeiro apresenta a proposta urbana, desde a Torre de Belém à Foz do Jamor e o segundo apresenta o conjunto arquitetónico composto por um Hotel, Centro de Mar, marina e uma praça na Cruz Quebrada. 
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1. O TEMA                   No presente capítulo, aborda-se a temática principal de regeneração de frentes de água. O objetivo é perceber de que forma a cidade e os fluxos de água interagem. Apresentam-se ainda casos de Estudo que se revelaram importantes na definição do projeto.   
“No período longo da história moderna, as cidades foram substituindo as velhas barreiras das suas fortificações, alfândegas ou estaleiros, pelos novos entramados das ferrovias, das vias rápidas, dos cais e entrepostos, de graneis ou contentores: as frentes de água sobre as quais se debruçavam as cidades constituíam cada vez mais uma fronteira logística tão vital para as funções económicas quanto reservadas ao 

comum dos cidadãos.” (PORTAS,1998:4)  
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1.1. ENQUADRAMENTO TEMÁTICO  
“A reconversão das frentes marítimas tem o efeito de eliminar barreiras entre a cidade e o mar, trazendo de novo as pessoas para a frente de água – enquanto indivíduos, grupos, organizações, espectadores e de participantes em eventos desportivos, clientes, residentes e pessoas que simplesmente gostam de estar próximas da ou sobre a água.” (HOYLE, 1997:150).       1.1.1. REQUALIFICAÇÃO URBANA  ________________________________________________________________ A requalificação urbana surge como uma das temáticas de maior visibilidade no contexto das políticas de desenvolvimento urbano na Europa. Através de uma qualificação e integração dos diferentes espaços é possível obter uma melhoria da qualidade de ambiente e de vida nas cidades. Esta qualificação envolve a articulação e integração de diversas componentes como, por exemplo, a habitação, a cultura, a coesão social e a mobilidade, contribuindo decisivamente para uma nova dinâmica funcional, mais coerente, inclusiva e sustentável.   De entre as ações mais inovadoras de requalificação urbana, destacam-se as intervenções nas frentes de água, como intervenções prioritárias, dado as “potencialidades paisagísticas e lúdicas destes lugares e revalorização mediática 

do seu valor simbólico”, assim como as “potencialidades 

politicas e económicas” (PORTAS, 1998: 23), que permitem colocar as cidades em competição.  1.1.2. WATERFRONT E CIDADES DE ÁGUA  _________________________________________________________ O aproveitamento das vantagens criadas pela proximidade com a água surge como motivo de génese de inúmeras cidades e da dinâmica do seu desenvolvimento urbano, que justifica muitas vezes a sua organização espacial.  O rio torna-se parte integrante da paisagem urbana, assim como a cidade pertence imprescindivelmente à paisagem fluvial. Desta maneira, são os rios que atribuem uma identidade específica a muitas cidades, tais como o rio Tamisa a Londres, o Sena a Paris, o Tejo a Lisboa, entre outros. (COY, 2013).   Com a evolução dos tempos, as relações entre o rio e a cidade alteraram-se, devido à evolução do Homem e das suas necessidades ao longo da história. O poder económico da atividade portuária e a evolução dos seus portos em relação à cidade justifica em grande parte estas alterações.  Hoyle, 1989 estabelece um modelo de 5 etapas referentes à análise da evolução da interface cidade-porto.  A primeira etapa corresponde ao surgimento do porto que, no seu estágio inicial de desenvolvimento, mantinha um íntimo vínculo físico/morfológico e funcional com o tecido urbano dentro de uma relação simbiótica de beneficiamento mútuo. As fronteiras que delimitam atividades portuárias e urbanas ou o uso das infraestruturas técnicas eram então particularmente fluidas. (MONIÉ, 2012) A segunda etapa corresponde ao período durante o séc. XIX, quando a zona portuária começa a ter um papel comercial cada vez mais importante e surgem as primeiras indústrias, momento em que se dá uma expansão tanto do porto como da cidade. 

http://confins.revues.org/7683
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A terceira etapa, relata o período industrial. A Inter-relação entre rio e cidade transforma-se de maneira significativa. A disponibilidade de água é um fator localizável importante, causando a concentração de inúmeras indústrias perto dos rios (COY, 2013), intensificando a funcionalização do solo urbano. É então que se criam as primeiras descontinuidades espaciais entre a cidade e o rio, no entanto não rompe a coerência socio económica entre ambos (MONIÉ, 2012).    Com a desindustrialização, entre 1960 e 1980, quarta fase do modelo de Hoyle, as mudanças na tecnologia marítima induziram o crescimento das áreas de desenvolvimento industrial e marítimo de forma separada (HOYLE, 1898). A mudança de escala na produção, no transporte e no consumo estimula a relocalização das estruturas produtivas e das infraestruturas portuárias para fora dos centros urbanos (MONIÉ,2012).  A reorganização do transporte marítimo e da atividade 
portuária provoca uma “remodelação da frente marítima”, que constitui a última fase do modelo de Hoyle (1989). 1.1.3. INTERVENÇÕES EM FRENTES DE ÁGUA _______________________________________________________ Com as mudanças tecnológicas no transporte marítimo e na atividade portuária, surgiram territórios e infraestruturas funcionalmente obsoletos e vazios. Este fato deu origem a operações de reconversão que parecem ter em comum a vontade de integrar as frentes de água nas cidades e de as resgatar para os cidadãos, mediante a criação de novos tecidos urbanos e de espaços públicos de qualidade (OCHOA, 2014). Estes vazios e áreas industriais encontrados ao abandono, estão prontos para receber novos usos e investimentos, que através destas intervenções, resultam numa diversidade de soluções, funcionando como um “laboratório de ensaio 

urbanístico” (PORTAS, 1998:106), substituindo antigas áreas industriais e comerciais ribeirinhas por novos espaços de serviços, habitação, áreas de lazer e equipamentos. As cidades parecem ter redescoberto as enormes potencialidades políticas e económicas das suas frentes de água.  As renovações de frentes de água correspondem a uma intenção de: solucionar problemas urbanos, eliminando barreiras entre a cidade e o plano de água, como determinadas infraestruturas ferroviárias, rodoviárias, portuárias, geradas na época industrial; de favorecer uma relação mais íntima entre os cidadãos e as paisagens aquáticas; criar novas centralidades e uma nova imagem para a cidade, através muitas vezes da indução de novas funções relacionadas com 
a cultura, o lazer e o turismo (CARVALHO,2012), integrando e relacionando as novas propostas na cidade já existente.  O turismo, o comércio e o sector de serviços, definem o conjunto das atividades que caracterizam o conjunto programático mais recorrente nestes novos espaços urbanos. O processo de renovação urbana de frentes de água remonta para os finais dos anos 50, nos Estados Unidos da América, nas cidades de Boston e Baltimore, estendendo-se posteriormente às cidades canadianas de Toronto. Toronto é um dos casos de estudo e de influência ao projeto desenvolvido. (ver 1.2.11)  Mais tarde, nos anos 80, estende-se para a Europa, em Londres, no projeto das Docklands (ESTEVENS,2005). Estas posteriormente serviram de referência a outros projetos em cidades como Helsínquia, Barcelona e Lisboa (CARVALHO,2012). Em Portugal a (re)descoberta das frentes de água, como paisagens de valorização urbana, manifesta-se com a realização da Exposição Universal de 1998 no Projeto urbano para o Parque das Nações, em Lisboa.  A cidade e a sua frente de água tornam-se os cenários do espetáculo ou do evento ocasional, frequentemente assinalados como pretextos e motores de grandes projetos 
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urbanos, tais como exposições mundiais, olimpíadas, congressos, feiras internacionais (PORTAS, 1998). As revitalizações em frentes de água oferecem, de forma contemporânea e atual, momentos de reflexão e repensamento sobre o espaço urbano. Proporcionam assim, oportunidades únicas de definir novas centralidades, e preencher vazios urbanos. Atualmente, em Lisboa, tem se observado algumas intervenções ribeirinhas pontuais, como é o caso do novo Terminal de Cruzeiros, o Museu MATT, o Museu dos Coches, que tem em comum o valor arquitetónico e a intenção de se integrar na estrutura urbana pública, resolvendo problemas urbanos, tais como o atravessamento das linhas ferro e rodoviárias. 1.1.4. ESPAÇO PÚBLICO COMO ELO DE LIGAÇÃO CIDADE-RIO  ___________________________________________ 
“O bom desenho do espaço público, além de assegurar em muitos casos um adequado contributo para a valorização do património arquitetónico e urbanístico, para a reconversão das zonas ribeirinhas, para a recuperação do comércio tradicional, ou para a recuperação de áreas urbanas degradadas, torna-se cada vez mais uma parte própria da cultura urbana, da 
cidadania.” (BRANDÃO,2002:16) O espaço público é nestas intervenções o grande elo de ligação e articulação entre a cidade e o rio. É através das suas formas e desenho, que este é capaz de “(…) organizar um território capaz de suportar diversos usos e funções, deve ser um espaço de continuidade e da diferenciação, ordenador do bairro, articulador da cidade, estruturador da região urbana, referência urbanística, manifestações da história e da vontade do poder, símbolo de identidade coletiva” (BRANDÃO, P.; REMESSAR, A., 2000:84) O espaço público não é apenas o espaço que resta entre o edificado, mas sim definido pelo seu domínio público, com caracter social e coletivo, de encontro e trocas quotidianas, de estada e contemplação, local de comércio, de acessibilidade e tráfego. É assim possível perceber a importância da sua continuidade, organização e integração na malha urbana já existente. Este cria uma nova imagem urbana e assume uma grande relevância no seu destaque e competitividade urbana.  Atualmente nas intervenções ribeirinhas os espaços públicos apresentam-se com dimensionamentos generosos, qualidade e inovação arquitetónica, por vezes com desenho icónico. 

Na cidade de água, o espaço público é fundamental e existe todo um conjunto de acontecimentos que se sucedem ao longo da sua frente de água, desde praças, praças de água, passeios marítimos, miradouros, parques, praças, zonas de repouso, praias e cuja maior ou menor apropriação proporciona diferentes graus de contacto da própria cidade com a água (OCHOA,2014).  A praça é um elemento fundamental na cidade, pela sua multifuncionalidade, sendo um local de encontros, de permanência, de circulação, ou para eventos, feiras. A praça, junto à linha de água, oferece um espaço livre de encontro com o rio. Temos o exemplo da Praça do Comércio, em Lisboa, que através da Rua Augusta permite penetrar na cidade.  De forma a tratar a relação cidade-rio, deve ler-se o rio, não como um limite, mas sim como um espaço público concebido em continuidade com a cidade e onde podem acontecer inúmeros acontecimentos públicos (OCHOA, 2011). São exemplos destas intervenções o Parque Urbano do Flamingo, entre outros, analisados no capítulo seguinte. 
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1.2. CASOS DE ESTUDO De forma a desenhar uma solução coesa e instruída estudaram-se vários projetos e várias soluções em termos de desenho, estratégia, programa e organização. Destacam-se os seguintes casos de estudo, que influenciaram direta ou indiretamente a proposta. Também alvo de estudo foram as propostas de intervenções para a mesma área em estudo, que serão analisadas posteriormente na secção 2.3.  1.2.1. INTERVENÇÕES EM FRENTES DE ÁGUA 1.2.1.1. CENTRAL HARBOURFRONT PROJECT, TORONTO _________________________________________________  Tal como muitas outras cidades de água, também Toronto viu a sua frente de água aumentada através de aterros para poder alocar o crescimento do transporte marítimo e infraestrutura industrial e ferroviária. Com a desindustrialização, por volta de 1970, as cidades começaram a redescobrir as suas frentes de água, não só reconstruindo, mas utilizando os projetos de regeneração para se promoverem no cenário mundial. Com a desativação destas áreas surgiu, em 1972, uma nova visão para um centro de uso misto, comercial e cultural para remodelação do Central Waterfront. Os planos originais para o Harbourfront visavam espaços radicais de parque público e as principais instituições culturais.   Com a proposta de Toronto para os Jogos Olímpicos de 2008, foi desenvolvido um novo plano beira-mar, o que prometeu não apenas um cenário para o evento de duas semanas, mas também a infraestrutura necessária para a revitalização. Finalmente em 2001, houve a reconstrução do frontão marítimo de ponta a ponta, onde foram deixados edifícios patrimoniais e paisagens culturais relacionadas aos anteriores e introduzidas novas áreas verdes. A estratégia dos aterros e o desenho desta frente marítima, como é possível observar na fig.1 caracteriza-se por um desenho contínuo de um conjunto de docas articuladas, mas separadas por braços de água, que vão definindo diferentes áreas antigamente ocupadas por indústrias. Esta configuração vai influenciar o desenho da proposta, por se caracterizar numa dinâmica entre a água e a cidade, de frentes e recuos, ao mesmo tempo que oferece forma de atracagem dos barcos e um contacto mais próximo com a cidade.  1.2.1.2. FRENTE MARÍTIMA DE PONTA DELGADA, AÇORES  ______________________________________________  Esta intervenção, datada de 2002-2008, da autoria do atelier RISCO, consiste numa reconversão da marginal de Ponta Delgada, que acompanha a longa avenida marginal da cidade desde o Forte de S. Brás até às piscinas de São Pedro.   
Figura 1 | Central Waterfront Toronto Fonte |  http://www.amritthukral.com/photo-gallery/ten-york/003.jpg 
Figura 2 | Frente Marítima de Ponta Delgada  Fonte | Fernando Guerra - http://www.risco.org/pt/02_04_pontadelgada.jsp# 
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Este projeto constituiu a oportunidade para revitalizar a frente marítima da cidade histórica e da sua relação com o porto e com o mar, através da reorganização geral e ampliação do Porto de Ponta Delgada e incluindo a construção de um novo cais para Cruzeiros e ferries (RISCO, 2010). Consistiu na reestruturação das instalações portuárias, separando as atividades pesadas (transporte de mercadorias e pesca industrial) das atividades turísticas (áreas de transporte de passageiros e de recreio marítimo), contribuindo estas últimas para a revitalização da marginal através de atividades culturais, lúdicas e comerciais associadas. (RISCO, 2010)  As novas infraestruturas incluem uma nova gare marítima com uma marina de recreio, zona comercial e de serviços, um pavilhão para eventos e usos diversificados, uma nova piscina oceânica e equipamentos de apoio, restaurantes, zonas verdes, parque de estacionamento e lojas, e por fim um novo passeio marítimo. A nova paisagem edificada surge com uma morfologia mais complexa, através do alargamento e desnivelamento da Marginal, transformando-a num amplo passeio pedonal, através de dois níveis distintos, um à cota da cidade e outro à cota mais baixa, do porto. Estes níveis encontram-se correlacionados e a sinuosidade do desenho permite uma maior variedade de situações ao longo da orla marítima e novas relações entre os espaços edificados e o mar.  Este conceito foi transferido para a proposta do projeto urbano, objecto do presente relatório, essencialmente como forma de rematar a estrutura edificada da frente urbana da Cruz Quebrada e Pedrouços, através do desenho de novos aterros e do alargamento da frente urbana. Este sistema 
permite não só a implantação de novos usos ao longo de toda a frente ribeirinha, sem quebrar a relação visual e física entre a cidade e o rio, como acentuar as relações entre estes dois elementos. (ver s. 3.1.3.2.) Em Ponta Delgada, o anfiteatro exterior é o único volume que se destaca orientando a sua vista sobre a cidade e criando um miradouro no seu topo. Esta intenção de criar relações de observação para a cidade e para o mar através de espaço percorrível é transmitido ao projeto urbano através de praças que se debruçam sobre o rio e através das plataformas inclinadas e percorríveis que estabelecem diferentes relações entre a cidade e o rio.  Através da reformulação paisagística, em conjunto com a expansão de atividades lúdicas e comerciais é possível aproximar as atividades citadinas das atividades junto do rio ou mar, criando uma frente mais vivenciada. Por este motivo, o projeto urbano define um conjunto de espaços, públicos, verdes, e actividades interligadas. (s. 3.1.2.).             

Figura 3 | Vista frente Marítima de Ponta Delgada Fonte | Fernando Guerra - http://www.risco.org/pt/02_04_pontadelgada.jsp# 
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1.2.2. ESPAÇOS PÚBLICOS Como vimos no capítulo anterior, o espaço público é um dos especiais elos de ligação entre a cidade e o rio, pelo que a análise de casos de referência foi fundamental. O espaço público assume especial ênfase, tanto na proposta urbana como na proposta arquitetónica, e permite a interligação destas escalas.  1.2.2.1.  ÓPERA DE OSLO, NORUEGA, SNOHETTA ______________________________________________________  A Ópera de Oslo apresenta-se como um conjunto arquitetónico, onde existe uma integração total de um programa privado com o espaço urbano e público.    Este edifício envolve os visitantes e os ocupantes não apenas como objeto arquitetónico, mas também como proposta urbanística, facto que o levou a ser uma referencia no desenvolvimento do presente trabalho. A proposta desenvolvida surge em semelhança, num contínuo de coberturas públicas percorríveis e inclinadas que surgem em relação com o rio e com a cidade e direcionam a espaços públicos. O desenho da ópera e as direções do seu traçado, direcionadas ao rio influenciaram o desenho da proposta, através do desenho de uma praça que surge na cidade e afunila direcionando-se ao rio.     1.2.2.2. PLATAFORMA TEJO, SANTOS, LISBOA, PEDRO RESSANO GARCIA  ____________________________________ Este projeto para a área entre Alcântara e Santos, do Arq. Pedro Ressano Garcia consiste, segundo o autor, consiste num novo conceito, que propõe uma nova morfologia urbana passível de ser aplicada a qualquer cidade portuária que queira retomar a ligação com o rio e/ ou mar, através da transposição a baixo custo das barreiras ferro e rodoviárias, sem as afetar. Pretende através da construção de um aterro, uma passagem aérea acrescentada à cidade, viabilizando a fácil transição e criando espaço público contemporâneo.  Este projeto influência a proposta através da sua estratégia de passagem aérea, que permite acolher um programa e um conjunto de espaços públicos, nunca perdendo a relação com o rio e efetivamente estabelecendo a ligação física pedonal entre a cidade e o rio. Esta estratégia foi implantada no projeto urbano, mais concretamente no nó de Algés. (ver 3.1.3.3.).  
 

  

Figura 5 | Plataforma Tejo Fonte | http://www.ressanogarcia.com 
Figura 4 | Ópera de Oslo Fonte | http://www.archdaily.com.br/br/759855/oslo-opera-house-snohetta -snohetta 



 

 

13 

1.2.3. PARQUES URBANOS 1.2.3.1. PARQUE IBIRAPUERA, SÃO PAULO  __________________________________________________________ Este parque situado em São Paulo, no Brasil apresenta-se como a resposta a uma cidade que carece de espaços verdes. Este foi concebido para a comemoração do IV Centenário da fundação de São Paulo, em 1954 em terras devolutas. O parque apresenta uma área total de 1 584 000m2 e foi projetado como um espaço público.  Este projeto foi dotado de um novo lago, e equipado por um conjunto de edifícios interligados por uma “marquise”, desenhados pelo arquiteto Óscar Niemeyer, destinados a abrigar exposições comemorativas.  
“É o imenso vazio que ocupa o centro do conjunto, fazendo as formas puras gravitarem em seu redor, sugerindo uma atitude de reverência para com os edifícios.” (BARONE, 2007: 101) A arquitetura, o urbanismo e o paisagismo dialogam e constroem, em conjunto, um discurso comum. (BARONE, 2007). Pretendeu-se transmitir esta simbiose ao projeto urbano em que o Parque Urbano se pretende conjugar com o desenho urbano envolvente e com a arquitetura constituindo estes diversos elementos um projeto integrado.  Este parque representa ainda o contacto entre a vegetação e o curso de água, que se tocam de diferentes formas. O desenho do parque define espaços verdes de maior ou menos densidade vegetacional, cria clareiras junto ao lago ou cria clareiras ladeadas por vegetação densa, definindo e delimitando diferentes áreas do parque. Como referência ao projeto desenvolvido, este projeto influenciou em grande parte a organização e programática do parque urbano, conduzindo à existência de espaços dedicados ao lazer e à cultura, interligados por percursos no parque, possibilitando também o usufruto do espaço exterior para eventos. O desenho dos espaços verdes perante o rio, tendo como principal enfoque a importância do “vazio” no parque.  O desenho simples e geométrico do auditório foi também levado para o projeto e o desenho livre e espontâneo da “marquise” transposta para os percursos no parque. 1.2.3.2. CASTELO DE CHENONCEAU, FRANÇA  ________________________________________________________ O castelo de Chenonceau foi um dos casos analisados, e constituiu uma inspiração ao projeto desenvolvido. Trata-se de um harmonioso conjunto, entre o espaço construído que se espelha sobre o plano de água e o arranjo vegetal e natural onde se insere.  O castelo de Chenonceau construiu-se sobre o rio Cher, no século XVI em França. O desenho do espaço construído desenvolve-se entre a relação entre as duas margens do rio, formulando uma ponte. No enfiamento da Alameda verde da entrada surge uma praça ladeada por água e que se encaminha para a entrada do Castelo. Este desenho influenciou o desenho de determinados espaços no Projeto de Algés, que se foram desenvolvendo ao longo da frente ribeirinha em contacto direto com a água, nomeadamente praças que surgem como se estivessem 

“flutuando”.  Figura 7 | Fotografia Aérea do Castelo de Chenonceau Fonte | www.chenonceau.com 

Figura 6 | Vista aérea Parque Ibirapuera Fonte | http://turismoetc.com.br/sao-paulo-possui-o-melhor-parque-urbano-do-planeta/ 
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Na sua envolvente para além dos Jardins românticos, caracterizados por formas geométricas dos seus canteiros inclui também um grande Jardim Verde, na perspetiva de um jardim inglês, com um conjunto de diferentes arvores que criam jogos de sombra e de luz. (CHENONCEAU, 2017) Este Jardim verde acaba por desenhar os contornos do Castelo. O conhecimento deste conjunto levou para a proposta um conjunto de ideias de relação água-terra, em que os cursos de água penetram na cidade, criam caminhos e definem diferentes espaços em contacto direto com o rio e ladeado por estes.  Ao mesmo tempo e apesar da diferente escala relativamente ao parque urbano que se pretendeu desenhar, foi-nos possível perceber como são feitos o desenho e a organização dos espaços verdes arborizados. Percebe-se que, neste contexto, o tipo de vegetação e a sua disposição podem criar e desenhar diferentes espaços e relações destes com os espelhos e cursos de água, criar espaços de clareiras, ou alamedas que encaminham a visão ou constituem o percurso para um determinado lugar. Os traçados dos percursos entrelaçam-se e cruzam-se entre a vegetação, criando diferentes caminhos e ligações entre diversos pontos de interesse na área pertencente ao Castelo.  1.2.3.3. PARQUE DO FLAMENGO, RIO DE JANEIRO  ____________________________________________________  Este caso de estudo foi selecionado por apresentar semelhantes características à área em estudo. Implanta-se num grande aterro ao longo de uma extensa linha ribeirinha acompanhada por uma linha viária longitudinalmente, que, no entanto, permite um sistema eficiente interrelacionado cidade-linha viária-rio.  Este parque vai influenciar, como veremos nos capítulos seguintes a proposta urbana, quer pela solução de atravessamento da linha viária, quer pela criação de um novo parque urbano, pelo seu programa e estratégia de disposição deste longitudinalmente entre novos espaços verdes, ao longo de toda a frente ribeirinha. Resolve a carência de espaços verdes e dá continuidade aos já existentes, criando um sistema articulado de diferentes espaços.  O parque do Flamengo desenvolve uma solução de espaço verde disposta longitudinalmente, ao longo da frente de água, de forma fragmentada. Acolhe diferentes programas, tais como, equipamentos culturais, centros náuticos, espaços de lazer, skate parque, restaurantes, campos de jogos. Este aterro envolve ainda, através do seu desenho, uma grande marina.  Os percursos desenvolvem-se transversal e longitudinalmente, permitindo através de pontes áreas 
pontuais o atravessamento da linha viária. Este fato é transmitido ao projeto, de forma a poder conservar a linha ferroviária.          Figura 8 | Vista aérea do Parque do Flamengo Fonte | http://diariodorio.com/historia-do-parque-aterro-do-flamengo/ 
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1.2.4. HOTÉIS E CENTRO DE EVENTOS 1.2.4.1. HOTEL ALTIS BELÉM, LISBOA O Hotel Altis Belém, da autoria do atelier RISCO, situa-se na frente ribeirinha da Lisboa na Doca do Bom Sucesso, teve como promotor a APL e a data do projeto à construção datou 1999 a 2008 (RISCO, 2017). O facto de ser um hotel recente, arquitetonicamente bem concebido e em total relação com a linha ribeirinha levou-nos a perceber que se trata de um projeto com semelhantes intenções às do conjunto arquitetónico a desenvolver. Este fato levou-nos a procurar visitar e perceber as relações existentes entre o edifício arquitetónico, o visitante, o rio e a cidade. Foi também possível através desta visita perceber o funcionamento interno, nomeadamente percursos hóspede/funcionário, que não se cruzam, a disposição programática e espacial, e a perceção de áreas ideais. A implantação do Altis Belém perpendicularmente ao Tejo valoriza as vistas da cidade para o rio assim como a perceção do eixo ribeirinho Torre de Belém - Padrão dos Descobrimentos. Este conceito que se pretende reforçar no desenho da nova frente ribeirinha favorece a ligação e permeabilidade cidade-rio, pelo que, na proposta, o edificado se dispõe perpendicularmente ao rio e remata a construção existente (ver s.3.1.3.1.).  Este facto retrata também a posição dos volumes do conjunto arquitetónico proposto relativamente à marina e perpendicularmente à linha ribeirinha (ver 3.2.4.).  Este hotel, de 5 estrelas, oferece 50 quartos, espaços destinados a reuniões, um conjunto de espaços mais públicos, nomeadamente restaurantes e bar e instalações de apoio à atividade náutica.    O projeto do Altis Belém teve como objetivos: estabelecer uma relação de escala apropriada com a doca, criando uma espécie de praça aquática; estabelecer uma relação formal com o edifício do Museu de Arte Popular, através da caracterização volumétrica da fachada nascente; abrir, formal e 
funcionalmente, o hotel para o passeio ribeirinho, através de um piso térreo totalmente permeável e acessível ao público, com um programa de lojas, restaurante, cafetaria e bar, e zonas exteriores de esplanada (RISCO, 2017). Este projeto foi a grande referência do conjunto arquitetónico aqui proposto, influenciando: a posição e escala dos volumes e a relação equilibrada entre estes e a linha de passeio ribeirinho; a escala do programa; a organização programática, espacial e funcional; a organização interna percetível onde os quartos só se desenvolvem nos pisos superiores (de maior privacidade); posicionamento da piscina na cobertura; a permeabilidade do nível térreo, com programas mais públicos e acessíveis; a importância e imponência da zona do lobby de entrada, que representa o primeiro contacto entre o cliente e o hotel; e a relação da praça-passeio ribeirinho- hotel-marina (Fig.9). A importância que o Hotel Altis dá aos eventos náuticos e apoio à pratica desportiva influencia o programa da proposta arquitetónica, da qual surge a ideia de “centro de mar”, que aglomera apoio às atividades náuticas, conferencias, eventos e ensino.   
Figura 10 | Fotografias: Fernando Guerra / FG + SG –  Fonte| http://www.risco.org/  Figura 9 | Planta Piso Térreo Hotel Altis Belém     Fonte| https://www.dezeen.com/2010/03/20/altis-bele%CC%81m-hotel-by-risco/ 
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2. O LUGAR                   ANÁLISE DA ÁREA DE ESTUDO_  A compreensão e análise do território em estudo torna-se um exercício fundamental e essencial, pelo que no seguinte capítulo se procede a uma vasta análise, procurando entender toda a área de estudo e envolvente, de forma a obter uma proposta concisa, informada, coesa e bem inserida na pré-existência. Destacam-se as análises fisiográficas do território, mobilidade e acessibilidade, atuais espaços públicos, usos e vivências. Através da identificação das potencialidades deste lugar, tal como das suas fragilidades, será posteriormente possível, através do desenho urbano estratégico, elaborar um programa que transforme o lugar de forma sustentável e objetiva. Para tal conjugaram-se os dados existentes de cada município.  
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2.1. LOCALIZAÇÃO A área de estudo compreende o território referenciado pela Torre de Belém e pela foz do Rio Jamor, que se caracteriza pela sua extensa faixa ribeirinha, de cerca de 3 km. Este território encontra-se legalmente em dois municípios distintos, a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Oeiras e está entregue à jurisdição da Administração do Porto de Lisboa. A frente ribeirinha em estudo é essencialmente definida pela frente urbana de Pedrouços (1), de Algés (2) e do Dafundo (3) (ver fig. 12), pelas infraestruturas ferro e rodoviárias que delimitam a frente urbana e pelo amplo aterro junto do rio, onde se localizam áreas de apoio à atividade pesqueira, atualmente desativadas e obsoletas. Atualmente esta área encontra-se rematada a nascente pelo edifício da Fundação Champalimaud (4) e a poente pela praia da Cruz Quebrada (5), onde está previsto um novo projeto urbano (ver 2.9.1). A área de aterro junto à Torre de Controlo (6), do arq. Gonçalo Byrne, acolhe anualmente, devido à sua amplitude e falta de uso diário, grandes eventos como o Festival Nos Alive. Também o evento da Volvo Ocean Race, ocorre nas antigas instalações da doca de Pedrouços (7).     2.2.  CONTEXTO HISTÓRICO 
“A razão de ser de Lisboa resulta, antes de mais da sua excelente localização, na foz do rio Tejo, a meio da fachada atlântica da Península Ibérica, vocacionada para atrair o estabelecimento de populações e desenvolver atividades relacionadas com a interface mar/terra, potenciadas pela navegabilidade do Tejo.” (GASPAR,2012). Com os Descobrimentos, a atividade portuária, comercial e financeira de Lisboa desenvolveu-se, porque passou a ser das cidades comerciais mais importantes da Europa (DURÃO, 2012). Este desenvolvimento originou o surgimento junto do Tejo dos principais Palácios e Praças de Lisboa, tais como o Terreiro do Paço, que permitiram, não só pelo assoreamento 

Figura 12 | Identificação da área de estudo Fonte | Adaptado Google Maps 
Figura 14 | Praia de Pedrouços – 1937 Fonte | http://lisboadeantigamente.blogspot.pt/2016/07/os-alfacinhas-vao-banhos-praia-de.html 

Figura 11 | Enquadramento Geográfico da área de estudo no estuário do Tejo Fonte | Adaptado Google Maps 6 4 5 
2 3 1 7 

Figura 13 | Lugar de Praias – faixa ribeirinha entre Algés e Cruz Quebrada - 1848 Fonte | "O Veraneio da Família Anjos" ed C.M.Os – 1937 
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do próprio rio, (DURÃO, 2012), mas também pelos sucessivos aterros sobre o Tejo, o aumento da frente ribeirinha e a substituição da antiga praia por uma frente urbana. A origem de Algés remonta ao tempo da ocupação árabe, até ao século XIV, num pequeno aglomerado que se localizava na parte mais elevada da atual vila, hoje conhecida por Algés de Cima. Por volta do século XVI, dá-se a ocupação dos terrenos da encosta até ao vale da Ribeira de Algés, iniciando-se a construção de fortificações ao longo da margem do Rio Tejo (UNIAO ALCD, 2017). Este território nos séculos XVIII até XIX foi inicialmente ocupado com atividades agrícolas, cujos produtos hortícolas serviam para o abastecimento de Lisboa.  No ano de 1806, era local para os terapêuticos banhos de mar, atraindo a aristocracia, que aí construía palácios e quintas de recreio, especialmente na época de veraneio (ANTUNES,2011), dos quais ainda podemos presenciar o Palácio dos Anjos. Nesta altura a faixa ribeirinha era um extenso areal (Fig.13 e 14).  A partir dos anos 50, à semelhança do que sucedeu noutras áreas limítrofes da cidade de Lisboa, a Cruz Quebrada, Dafundo e Algés sofreram uma forte ocupação urbanística, resultante de correntes migratórias internas, decorrentes da geração de emprego na capital. LISBOA INDUSTRIALIZADA Com a industrialização, em meados dos anos 50 do séc. XIX, Lisboa começou a modificar a sua frente ribeirinha. Construíram-se aterros que avançaram sobre o plano de água do Tejo, de forma a integrarem as grandes infraestruturas como a estrada da circunvalação, o caminho-de-ferro e o grande porto, propostos nos novos planos urbanísticos gerais, para que Lisboa ficasse reconhecida e capaz de se afirmar no plano internacional (DURAO, 2012). Construíram-se docas e molhes para atracagem de barcos, a ferrovia, a avenida ribeirinha, e entre esta e o rio surgiram edifícios administrativos do porto de Lisboa, armazéns e outros espaços portuários e indústrias, que funcionando como novas cercas afastaram a cidade do rio e ainda mais a interiorizaram (DURAO, 2012). A cidade desenvolve-se nesse período para o interior norte através da abertura da Avenida da Liberdade e do Plano das Avenidas Novas, e vai perdendo a relação de intimidade com o rio. A zona oriental fica como a parte industrial, Figura 19 | Ortofoto 2016 - Disponível: Geoportal de Oeiras 
Figura 15 | Ortofoto 1947 - Disponível: Geoportal de Oeiras  Figura 16| Ortofoto 1958 - Disponível: Geoportal de Oeiras Figura 17 | Ortofoto 1987 - Disponível: Geoportal de Oeiras Figura 18 | Ortofoto 1996 -  Disponível: Geoportal de Oeiras 
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desequilibrando o usufruto da frente ribeirinha de Lisboa, de Alcântara (ocidente) a Cabo ruivo (oriente) (FIGUEIRA, 2010).  No concelho de Oeiras, este facto assinala o declínio da atividade agrícola, e o surgimento de novas indústrias, nomeadamente a Lusalite e Fermentos Holandeses na Cruz Quebrada (OEIRAS, 2013), e a Fábrica de Gás em Belém. Em 1889 foi inaugurada a linha de caminho-de-ferro de Cascais, ligando Pedrouços a Cascais, e em 1892 o novo ramal de caminho de ferro até ao Cais do Sodré. Este facto coadjuvado pela expansão urbana e pela construção da Marginal Lisboa – Cascais, em 1940, desencadeou uma dinâmica social do movimento balnear, notada em Algés no limiar do século XX (ANTUNES, 2011).  Algés tornou-se num local de recreio e lazer, nas proximidades da cidade de Lisboa, permitindo o acesso a qualquer classe social. Para as novas atividades de divertimento, convívio e lazer, surgem novos edifícios, como a Praça de Touros em 1895, o velódromo em 1896, o Aquário Vasco da Gama em 1898, casinos, tabernas e casas de Pasto (ANTUNES, 2011). Em 1915, é fundado o Sport Algés e Dafundo, um clube desportivo, mostrando desde já a vocação do Tejo, em desportos náuticos, como vela, remo e natação (SAD, 2016). É possível observar através dos registos aéreos a evolução e alterações desta frente ribeirinha.   A praia era caracterizada por um extenso areal, entre a Cruz Quebrada e Algés (Fig.13 - 1848), que devido a uma dinâmica fluvio-marinha, dá lugar a uma “língua de areia que prolongava a praia da cruz quebrada até diante da praia de Algés”, separada da orla ribeirinha pela ribeira do Jamor. O mesmo fenómeno explicava a chegada da corrente da ribeira de Algés a Belém, e o consequente assoreamento envolta da Torre de Belém. Essa barreira de areia e o leito ocasional da ribeira do Jamor, após o seu aterro, dilataram o território da freguesia de Algés para o lado do Tejo, ocorrendo o assoreamento do Vale de Algés (CASIMIRO, 2010). É neste aterro que encontramos 
hoje um ícone da Arquitetura, a Torre do Centro de Controlo do Trafego Marítimo do arq. Gonçalo Byrne, contruída em 1997 e onde decorre o Evento Nós Alive. Em consequência destas extensas transformações, desaparecem as praias a jusante, com significativo recuo da margem no Dafundo e na Cruz Quebrada. (Fig. 13 - 1958) Com a decisão de encanamento da ribeira de Algés, na área ganha, é em 1948 construída a doca de Pedrouços, para implantação da Doca Pesca, com instalações de apoio à atividade pesqueira, e que posteriormente ampliou as instalações na década de 60. (MONUMENTOS,2017).  LISBOA PÓS-INDUSTRIAL O impulso económico gerado pela segunda guerra mundial impulsiona e estende o desenvolvimento industrial da cidade às duas margens do Tejo. Este fato anula o protagonismo do grande aterro da zona oriente. Muitas das instalações industriais e dos armazéns edificados entre Cabo Ruivo e Pedrouços tornam-se obsoletos, são abandonados ou demolidos, dando origem a vazios urbanos, espaços desativados e expectantes. Na área em estudo, a desindustrialização começou a sentir-se em Belém em 1949 com a desativação e demolição da fábrica de gás junto à Torre de Belém, e posterior desativação da fábrica Lusalite, atualmente abandonada e onde se prevê o futuro projeto na foz do Jamor (s.2.9.1.). Em 2003 dá-se a desativação da Doca Pesca, levando à eliminação de algumas infraestruturas e consequentemente, deixando espaços inativados. É numa dessas áreas desocupadas que é construída a fundação Champalimaud. As praias por sua vez deixavam de ser frequentadas, devido à poluição que se fazia ver no rio Tejo.    
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INTERVENÇÕES NA FRENTE RIBEIRINHA Como vimos, a vocação portuária da cidade definiu e condicionou, durante um largo período de tempo, o contacto dos seus habitantes com a frente ribeirinha, acentuando a barreira entre o rio/porto e a cidade (SALGADO,2012). 
“A reorganização das atividades portuárias, respondendo às necessidades emergentes da especialização funcional e concentração de operações, a par da transferência de algumas atividades para outros portos, libertou, entretanto, do sistema industrial portuário vastas áreas ribeirinhas potenciando a sua reconversão e novas oportunidades de fruição da margem do 
Tejo.” (SALGADO,2012)  
Em Portugal, a “redescoberta” das frentes de água como espaços de valorização urbana, deu-se com a requalificação urbanística e ambiental da zona oriental da cidade de Lisboa, com o projeto do Parque das Nações impulsionado pela 
realização da EXPO’98 (ESTEVENS,2005). 
Em semelhança ao enunciado deste projeto, A Expo’98 surge como uma grande intervenção estratégica, onde se pretendeu revalorizar a relação da cidade com o rio, recuperando o ambiente e a paisagem, reconvertendo os usos desta área, assegurando a integração deste espaço no tecido da "cidade" e a participação na sua identidade, de forma a constituir uma nova centralidade na área metropolitana de Lisboa. (ESTEVENS,2005). Permitiu reconverter e qualificar uma área portuária impregnada de lixo industrial, reservatórios e materiais obsoletos, que criavam uma barreira, impedindo que o conjunto de áreas residenciais, desenvolvidas no interior da cidade a partir dos anos 1940, beneficiasse-se do Tejo. Com esta intervenção, dotou-se a cidade de novas infraestruturas culturais, de lazer, comerciais, ferroviárias e de um novo parque habitacional (FIGUEIRA, 2010). O tratamento cuidado do espaço público é um dos grandes trunfos da operação. Desde aí, a APL tem procurado, em conjunto com a autarquia e promotores privados, soluções criativas para a renovação urbana da margem, das quais se destacam intervenções de 

reabilitação de espaço público, como a obra da Ribeira das Naus, Campo das Cebolas ou de edificações como o novo Terminal de Cruzeiros em Alcântara, Museu dos Coches ou o MAAT. No âmbito desta temática, na área em estudo ocorreu em 2008 a construção da fundação Champalimaud, após a eliminação de algumas infraestruturas da Doca Peca, na qual se entende uma inserção urbana, um grande investimento arquitetónico e de espaço público em continuidade com a zona de Belém e em relação com o rio.  Na sequência anteriormente apresentada, surgem planos e documentos estratégicos de regeneração desta área ribeirinha, nomeadamente com a intenção de recuperação da Doca Pesca, que serão apresentados na s.2.3. Surgem ainda neste contexto, o projeto da foz do Jamor, já aprovado, e analisado na s.2.9.1.                           
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2.3. PLANOS ANTERIORMENTE PROPOSTOS 2.3.1. PLANO DE PORMENOR DA MARINA DE LISBOA, 2003, CONTACTO ATLÂNTICO  _________________________  Este plano foi realizado com a intenção de reorganizar a frente marítima de Lisboa, na zona de Pedrouços, de modo a receber o evento da America´s cup, se a candidatura fosse aceite.  A primeira fase foi dedicada ao planeamento dos equipamentos que iriam suportar a regata, com estádios, marinas, habitação e zonas verdes. Já numa segunda fase, desenvolveu-se um plano para o desenvolvimento de lojas, escritórios, hotéis e estacionamentos. (CAIADO, 2017) O programa estabelecido acaba por influenciar a proposta, em termos programáticos, visto ser um plano com semelhante propósito, um evento mundial de vela. 2.3.2. MARINA TEJO – PEDROUÇOS, 2015, ARQ.FALCÃO DE CAMPOS  ____________________________________ Este projeto visa a requalificação da marina de Pedrouços e áreas envolventes. O seu principal objetivo é, em semelhança 
à proposta desenvolvida, “Dar à margem ribeirinha a capacidade de receber grande eventos náuticos e simultaneamente conferir-lhe urbanidade consolidando-a, tornando-a acessível e restruturada, capaz de gerar unidade urbana e simultaneamente devolver o usufruto da margem à população.” (CAMPOS, 2015) Pretende reocupar a margem e dar-lhe uso público e lúdico, oferece um lastro edificado, que acolhe ao nível do solo espaços de comércio e de restauração, e nos níveis superiores áreas de serviços, habitação e apartamentos turísticos. Prevê a reabilitação dos edifícios existentes da antiga docapesca para usufruto da marina e criação de novos espaços de apoio e áreas técnicas e serviço da marina. O acesso ao centro de Algés seria redesenhado, através do túnel existente. A proposta resume-se assim numa “requalificação do espaço público, dotando-o de homogeneidade e integrando as interfaces existentes”, com ligações diretas, viária e pedonal, entre a cidade e o Rio. (CAMPOS, 2015). O facto deste caso de estudo se situar exatamente na área a intervir, levou a que a proposta se desenvolvesse em grande parte em concordância com os princípios anteriormente identificados, nomeadamente o programa estabelecido, orientação do edificado e a reabilitação dos edifícios da doca pesca.  Figura 22 | Fotografia da Maqueta Fonte | Arq. Falcão de Campos 

Figura 20 | Planta Esquemática do Plano Figura 21 | Fotografia Maquete Fonte | http://contactoatlantico.com/pt-pt/ 
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2.4. ENQUADRAMENTO LEGAL Esta planta foi organizada segundo os PDM de Lisboa e Oeiras, nas Plantas de Qualificação do Solo e Planta de Ordenamento e Classificação do Solo,  respetivamente.   2.4.1. PDM LISBOA  ________________________________________________________________________ O PDM de Lisboa classifica a área liberta pela docapesca como 
“Espaços a Consolidar de Uso Especial Ribeirinho”. Estes integram zonas desafetadas do uso portuário, para as quais se pretende uma reconversão urbana através do desenvolvimento de atividades ligadas ao lazer, cultura e desporto que tirem partido do posicionamento geográfico destes espaços. Aqui é admitida a instalação de atividades do setor terciário, do turismo e equipamento e atividades de âmbito cultural, investigação, desporto, pesca, atividades náutico-turísticas e náutica de recreio, não admitindo usos de indústria, habitação e logística não associada às atividades náuticas designadamente à náutica de recreio, à náutica desportiva, à pesca e às atividades marítimo-turísticas. A altura máxima da fachada é de três pisos, permitindo-se pontualmente quatro pisos, em função do sistema de vistas, não devendo ser superior, respetivamente, a 13 metros e a 17metros. Os novos edifícios e as obras de ampliação respeitam o alinhamento dos arruamentos com enfiamento visual sobre o rio, não podendo constituir frentes contínuas de dimensão superior a 50 m. As aberturas perpendiculares à margem do rio têm que favorecer o sistema de vistas e a fruição da paisagem ribeirinha, podendo estas ser coincidentes com os acessos pedonais e desenvolvidas através do ordenamento e equipamento dos espaços exteriores públicos.2.4.2. PDM OEIRAS      ______________________________________________________________________ Segundo o PDM de Oeiras, no artigo 44º, “a Unidade operativa de planeamento e gestão do litoral visa a prossecução dos seguintes objetivos: a) Qualificar a área em causa com vista à promoção de atividades ligadas ao turismo, ao lazer e ao desporto, com especial incidência nas atividades náuticas; b) Criar as condições necessárias para que se desenvolvam atividades náuticas de recreio e desportivas, de âmbito nacional e internacional; c) Promover a instalação de outras atividades complementares, designadamente de comércio e serviços, que permitam assegurar a sua vocação.” A área ribeirinha é, segundo o artigo 34, classificada como de Espaço de Uso Especial para Turismo Ribeirinho, sendo 

“especialmente vocacionadas para uma fruição livre pela população destinando-se a acolher atividades, equipamentos 
Figura 23 | Planta de Qualificação do Solo/ Planta de Ordenamento e Class. Do Solo Fonte | PDM Lisboa, PDM Oeiras e Google Maps - Adaptado pelo autor Uso Ribeirinho 
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e infraestruturas indutoras da ocupação turística do espaço em causa e também outros usos complementares e compatíveis e que confiram àqueles espaços um caráter multifuncional 
determinante para a sua qualificação”. O uso dominante do espaço ribeirinho corresponde às atividades ligadas ao turismo, ao recreio e lazer, ao desporto e a outras atividades recreativas, sendo admissíveis os usos complementares ou compatíveis que contribuam para o reforço da sua qualificação e promoção e admite-se a realização de operações urbanísticas. O terrapleno de Algés é ainda caracterizado, no Artigo 46.º, como Área de Desenvolvimento Estratégico, que constitui uma área especialmente vocacionada para atividades de lazer, designadamente a náutica de recreio ou desportiva, as atividades turísticas, a localização de equipamentos e a realização de eventos, bem como para todas as atividades que contribuam para os objetivos previstos no artigo 44.º.    2.4.3. PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE O EP E A CML  _______________________________________________  2.4.3.1. RELATIVO À FRENTE RIBEIRINHA - DOCUMENTO ESTRATÉGICO_ DOCA DE PEDROUÇOSEste protocolo estabeleceu a forma de transição de um conjunto de áreas, atualmente sem uso portuário, e sob jurisdição da APL, passando a sua gestão para a autarquia, onde uma das áreas prioritárias de intervenção é a Doca de Pedrouços. Os objetivos são: requalificar uma zona atualmente desqualificada, dotar Lisboa de uma marina de recreio e respetivas infraestruturas com condições para receber importantes eventos nacionais e internacionais de vela oceânica e grandes embarcações de recreio, nomeadamente a Volvo Ocean Race; estabelecer articulação com os espaços exteriores públicos reconvertidos no âmbito das operações contiguas, em particular as áreas envolventes da fundação Champalimaud.  Entre as intenções, pretende-se também requalificar “O 

Edifício da Lota”, da década de 60, devido à relação singular que este mantém com a doca. Os usos admitidos para ambas as áreas são: terciário, turismo, cultura, investigação, equipamentos, desporto, pesca, atividades náutico-turísticas e náutica de recreio. Estas intenções são refletidas e posteriormente impostas no projeto desenvolvido.              Figura 24 | Documeto Estratégico Doca de Pedrouços  Fonte | Protocolo de Intenções entre o EP e a CML relativo à Frente Ribeirinha, 2008 
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2.5. CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 2.5.1. DECLIVES  ___________________________________________________________________________ O relevo é um parâmetro fundamental para a interpretação e estudo de um território. As ribeiras do Jamor e de Algés correm em vales encaixados, de orientação sul-norte, originando interflúvios relativamente planos, contudo, as encostas laterais que dão enquadramento a estes vales são, por vezes, mais declivosas (CMO,2015). A área situada entre o rio e as infraestruturas rodoferroviárias foi a que mais alterações sofreu na história. Esta área surgiu devido a aterros e assoreamentos relativos às ribeiras do Jamor e Algés, pelo que é a zona mais plana e com menores declives.  As áreas de menor declive são as que correspondem especialmente aos vales, de Algés e Jamor e toda a frente ribeirinha.  A área de intervenção é maioritariamente plana, o que permitiu ao projeto desenvolver grandes áreas contínuas de espaço público.         2.5.2. ALTIMETRIA  _________________________________________________________________________ Pode-se observar através do mapa realizado, que as altitudes vão aumentando progressivamente do litoral para o interior, o que permite uma grande possibilidade de vistas sobre o rio, em praticamente toda a encosta ao longo do rio Tejo.  No entanto o vale de Algés e Jamor apresentam-se com altitudes mais reduzidas, permitindo quase a ligação à zona ribeirinha. Isto induz a que aí seja criada uma solução de maior dimensão, que permita a conexão entre a frente ribeirinha e o centro de Algés e o interior da cidade e que os elementos construídos não formem barreiras visuais com as frentes urbanas do Dafundo, Algés e Pedrouços. A proposta teve em conta a reduzida altitude, permitindo a permeabilidade visual e física com as áreas envolventes, pelo que o edificado proposto se dispõe perpendicularmente ao rio.       
Figura 25 | Planta de Declives(%)                        Fonte | CMO e CML - Adaptado pelo autor <2            2-6          6-12        12-18       >18    

 

 

Figura 26 | Modelo Digital do Terreno (m)                           Fonte: CMO e CML – Adaptado pelo autor  0-10        10-20      20-30       30-40      40-50      50-60       60-70      70-80       80-90     90-100- 



 

 

25 

2.5.3. VULNERABILIDADE A CHEIAS | HIDROGRAFIA    ________________________________________________ O sistema hidrológico acaba por estar intimamente relacionado com a morfologia do território. Este integra as áreas correspondentes a linhas de água, áreas adjacentes e bacias de receção de águas pluviais. Estas zonas são caracterizadas por uma maior humidade do solo que aumenta à medida que se desce para a área inferior da bacia hidrográfica, sendo a jusante que se acolhe mais humidade e por isso aumenta aí o risco de cheia. (CML,2015) No caso em estudo, encontramos 3 linhas de água que desaguam no rio Tejo. Na ribeira do Jamor a pendente é suave, permitindo que o leito de cheia seja mais alargado. A ribeira de Algés atravessa a área urbana de Algés canalizada/subterrânea, a qual se pretendeu invocar no novo desenho urbano.  É de referir ainda que em toda a frente ribeirinha existe um risco elevado de inundação, sendo que este pode resultar maioritariamente da combinação entre a existência de maré  
alta e um nível de precipitação anormal (CML), refletindo-se no projeto por uma ligeira subida da cota do terreno junto ao rio e pela libertação dos vales, permitindo o escoamento livre das águas.      2.5.4. ESTRUTURA VERDE  _____________________________________________________________________ Na fig.28 é possível identificar dois grandes maciços arbóreos, o maciço presente da serra de Monsanto e os maciços nas encostas do vale do Jamor. No vale do Jamor localiza-se um Parque Urbano, que envolve espaços desportivos, áreas de estada envolto da ribeira e com vegetação pouco densa.  A estrutura vegetal da área de estudo é essencialmente composta por Parques, Jardins e Quintas de Recreio. Destacam-se o Parque Florestal de Monsanto (1), o Parque Urbano e Complexo Desportivo do Vale do Jamor (2) e com menor densidade vegetacional, o Parque Urbano de Santa Catarina (numa cota superior) no Alto de Algés (3), os Jardins de Algés (4), o Parque dos Anjos(5) numa antiga quinta de Recreio e por último, o Jardim de Belém(6). A área de intervenção apresenta escaços espaços verdes, pelo que a ideia inicial do projeto passa pela ligação dos dois 
grandes maciços arbóreos e jardim de Algés, através de um corredor verde na área ribeirinha, e de um novo parque Urbano junto do rio. Consiste numa interligação entre espaços verdes, espaços públicos e privados.      Alta        Baixa 

 

Densidade Vegetacional Figura 28 | Planta Estrutura Verde                                      Fonte | CMO e CML – adaptado pelo autor 1 6 4

52 3
Linha de água  

Baixa      Moderada    Alta Vulnerabilidade Figura 27 | Planta Vulnerabilidade a Cheias                  Fonte | CMO e CML – adaptado pelo autor 
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2.6. ESPAÇO PÚBLICO E VIVÊNCIAS URBANAS Desde a foz do Jamor até ao jardim de Belém, encontra-se um reduzido investimento em espaços públicos qualificados de estada em contacto com o rio. O espaço público é caracterizado essencialmente pelos espaços canais e por espaços desqualificados, que não permitem a ligação cidade-rio. Caracteriza-se por algumas praias, zonas verdes ajardinadas e espaços amplos e vazios sem função definida.  A existência da ferrovia quebra a continuidade das áreas públicas existentes na frente urbana com os espaços junto ao rio.  Os únicos espaços que se encontram relacionados com o rio, a sul da linha ferroviária, são a ciclovia, as praias da Cruz Quebrada e a de Algés; o espaço amplo no terrapleno de Algés e o espaço público da Fundação Champalimaud, que apresenta um anfiteatro público sobre o rio e um passeio marítimo, que termina na doca de Pedrouços. PASSEIO MARÍTIMO – O passeio atualmente existente destina-se à ciclovia que liga a Foz do rio Jamor (2) ao Terrapleno (4), não oferecendo continuidade com o passeio marítimo existente na Fundação Champalimaud, devido à inacessibilidade às infraestruturas da doca de Pedrouços. Este não presenteia espaços de permanência e lazer, pelo que a proposta pretende inverter esta situação, criando a ligação entre o futuro passeio marítimo da foz do Jamor (s.2.9), e o da Fundação Champalimaud. ÁREAS VERDES - Identificam-se nas imediações da área de estudo, como referido no capítulo anterior, dois grandes parques urbanos, o de Monsanto (8), caracterizado por um maciço arbóreo denso, e o Parque Urbano do Jamor (1) que complementa espaços desportivos com grandes áreas verdes. Ainda relativamente a espaços verdes temos presente, a nascente o Jardim da Torre de Belém (10), qualificado por áreas relvadas e algumas árvores. Este último é frequentemente utilizado por pessoas que visitam a Torre de Belém ou o Forte do Sucesso, e ultimamente tem também acolhido alguns eventos temporários, de reduzidas 
dimensões, como é o exemplo o evento Out Jazz, que distingue este espaço por se localizar junto ao rio. No espaço urbano de Algés e Pedrouços encontramos o Jardim de Algés (4), de dimensão bastante reduzida, com alguns espaços de estada, no entanto são afetados pelo grande ruído da estrada Marginal. Encontramos ainda o Parque dos Anjos (5), constituído pelo Palácio Anjos, datado de finais do século XIX, um dos mais emblemáticos edifícios históricos de Oeiras e uma referência da arquitetura de veraneio de Algés. A criação de um novo parque urbano junto ao rio dá não só continuidade aos parques urbanos existentes e a qualificação do espaço, como possibilita a realização de eventos temporários. PRAIAS - As praias que a área de estudo apresenta, tal como anteriormente referido, são as de Algés (6), da Cruz Quebrada (2) e a de Pedrouços (3). São praias de reduzida afluência de pessoas, pois as águas do Tejo não apresentam qualidade para ir a banhos, no entanto são espaços de contacto com o rio e onde por vezes se encontram pessoas no areal, a passear, a apanhar sol ou ate mesmo a pescar. Esta vertente pode manter-se, mas numa praia verde, mais urbana, ou seja, criando espaços relvados em contacto com o rio, que se prevê no projeto do parque urbano. TERRAPLENO DE ALGÉS (3) – Este amplo vazio não possui qualquer utilidade diária, não apresenta espaços de estada, ou sombras e é onde ocorrem eventos temporários, como o Festival Nos Alive, ou a semana académica de Lisboa, onde é possível a instalação de estruturas e equipamentos destinados ao evento. Espaço este onde se pretende introduzir o novo parque urbano, enquadrando a Torre VTS, localizada no molhe, para controlo de trafego marítimo do porto de Lisboa, uma referencia arquitetónica, que, no entanto, apresenta um caracter privado, não sendo visitável.  
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NÓ DE ALGÉS (7) – Localiza-se por debaixo do viaduto e antigamente este espaço era uma praça. No entanto com o aumento do tráfego viário esta tomou novas funcionalidades, tornando-se num confluir de várias vias e num amplo espaço destinado à interface de autocarros. Aí localiza-se a passagem pedonal, através do túnel que liga o centro de Algés à Frente Ribeirinha e à plataforma da estação ferroviária. A proposta urbana incide neste ponto ao pretender uma “praça aérea” com uma fácil e enquadrada transição cidade-rio e organiza a interface de transportes. A DOCA DE PEDROUÇOS – Área inacessível ao público, com equipamentos e marina de uso privado, atualmente inativos, no entanto tem acolhido o stopover do evento Público da Regata Volvo Ocean Race. É objetivo requalifica-la e dar-lhe novo uso, mantendo a possibilidade de eventos náuticos.  MARINA DE RECREIO (11) - Já fora da área de intervenção é possível observar uma das marinas de recreio de Belém. Esta oferece amarração para os barcos e uma nova entrada na cidade de Lisboa através do rio. O projeto desenvolvido pretende dar continuidade à atual linha ribeirinha de Lisboa, através da criação de novas marinas encastradas em aterros. Na figura seguinte encontram-se identificados os espaços mais relevantes da área de estudo.         
7 

 Figura 29 | Composição de Imagens da Área de Estudo  Fontes|1- http://esphoto980x880noname.mnstatic.com/6f66b1984b11580efdf7eea21a5ff7d0 2- Fotografia do Autor 3- http://teixeiraduarte.com.br/construcao/construcao-da-protecao-frontal-dos-terraplenos-infraestruturas-maritimas-e-arranjo-da-frente-marginal-alges-jamor/ 4- http://oeirasinvest.pt/camara-de-oeiras-investe-900-mil-euros-na-requalificacao-de-jardins-municipais/ 6- http://jornaldaregiao.blogspot.pt/2008/07/praia-de-algs-desaconselhada.html 7- http://triede.pt/pt/obras/viaduto-alges 9- http://www.fchampalimaud.org/pt/a-fundacao/centro-champalimaud/ 10- https://ionline.sapo.pt/561222 10 9 3 7 
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2.7. ESTRUTURA EDIFICADA  Na fig.31 percebe-se facilmente a densidade edificada a norte, essencialmente habitacional.  A área em estudo, a sul da ferrovia, apresenta edificabilidade pontual, a qual corresponde a equipamentos de carácter privado, nomeadamente a antiga fábrica da lusalite (1), a área da doca pesca (9), a torre de Controlo (3) e centro náutico (4), a Fundação Champalimaud (10) e por último o forte do Bom Sucesso (11) e a Torre de Belém (12) (Fig.31). Não existindo uma malha, optou-se pelo estudo dos traçados adjacentes a esta, de forma a que a proposta “cosa” com o existente.  O traçado mais recorrente corresponde a uma organização do edificado em quarteirão (Traçado A), e abrange várias partes da cidade edificadas em várias épocas. Este traçado resulta mais ou menos regular e geométrico dada a adaptação do edificado ao terreno e do planeamento a que foi sujeito.  Temos, como exemplo, a frente urbana de Pedrouços, onde o edificado a propor, mesmo não se organizando em quarteirão, respeita os alinhamentos dos arruamentos e enfiamento visual dos arruamentos, posicionando-se perpendicularmente ao rio. Na envolvente do nó de Algés, a organização dos quarteirões faz-se de forma a circundá-lo, demarcando a sua centralidade. A estrutura edificada proposta a sul, junto a este nó, pretende dar continuidade a essa organização centralizada, mantendo e acentuando a centralidade do nó de Algés, por ser um dos espaços centrais de ligação cidade-rio. Esta ligação, redesenhada na proposta, é permitida pela ausência de edificado, que facilmente se identifica na fig.31. Esta acentua 
a ligação interior da cidade ao rio e a ligação de um novo corredor ribeirinho ao Parque Urbano de Monsanto. O traçados B caracteriza-se por antigas quintas de recreio, através de uma implantação isolada e espontânea. O palácio dos Anjos (6) exemplifica este traçado. Relativamente aos usos, os espaços comerciais dispersam-se nos pisos inferiores de edifícios de habitação, privilegiando o comércio de rua, essencialmente na Av. Combatentes da Primeira Guerra e Rua Maj. Afonso Palla. Esta ultima direciona ao nó de Algés, onde se pretende uma nova vivência, com novos espaços comerciais e exclusivo uso pedonal, permitido pela reformulação da rede viária.  A reformulação deste nó permitirá também diluir os limites administrativos dos concelhos de Oeiras e Lisboa. Em termos de equipamentos, estes concentram-se na zona centro de Algés: biblioteca (5); aquário Vasco da Gama (2); Clube desportivo (8); e o mercado de Algés (8).  Facilmente se percebe que este é o núcleo mais dinâmico da área, pelo que é essencial a sua ligação à nova centralidade que se pretende criar a sul da ferrovia.   Figura 30 |Tipo Morfologias                                             Fonte| Autor  A              B                                  Edificado  

TRAÇADOS Figura 31| Planta de Cheios/ Vazios e Usos Predominantes                                                         Fonte | Autor USO PREDOMINANTE Habitacional   Industrial     Militar           Atividades      Edificado                                                            Privadas 
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2.8. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 2.8.1.1. REDE VIÁRIA  _____________________________________________________________________ O esquema 32 teve por base as informações dos PDM de ambos os municípios.  Esta área apresenta um conjunto de vias que acompanham paralelamente a linha ferroviária Cascais-Lisboa, nomeadamente, a Av. Marginal, antigamente estrada da circunvalação, e as avenidas da Índia e Brasília. Estas apresentam 4 vias e fazem a ligação de Cascais à cidade de Lisboa, ao longo de toda a frente ribeirinha até ao Parque das Nações. Este facto, complementariamente ao fluxo intenso e rápido e à existência da linha ferroviária torna difícil a ligação pedonal entre a cidade e a área em estudo, pelo que se tornou necessário criar soluções de atravessamento. No nó de Algés encontramos o ramal da CRIL. É uma via rápida, de 1ºnivel, que circunda a cidade de Lisboa, fazendo um anel a norte e oeste da cidade, permitindo assim captar e escoar o trânsito ao longo de todo o perímetro do concelho de Lisboa ou até encaminhá-lo para a ponte Vasco da Gama.  Este viaduto termina numa rotunda, a sul da ferrovia e liga à Avenida Brasília e à futura via no passeio Marítimo de Algés, 
identificada no esquema, como novo troço, pelo PDM da CMO. Esta via prevista pretende que o trânsito seja encaminhado para a CRIL e reduza os fluxos existentes ao longo da faixa ribeirinha de Lisboa. O projeto desenvolvido implementou esta via, por compreender a importante transformação que esta pode gerar.   A norte da ferrovia, A CRIL apresenta um ramal para a Av. Marginal e uma entrada através da Av. Dom Vasco da Gama, via esta também de elevado fluxo automóvel, e que funciona também como uma porta de Lisboa, mas direciona o trânsito mais para o centro da cidade, contrariamente à Av. da Índia que escoa ao longo da faixa ribeirinha.  Podemos também observar uma convergência de vias, na área onde os dois municípios se unem, o qual denominamos de Nó de Algés. Aí encontramos um efluente de vias que permitem distribuir o trânsito pela cidade de Lisboa, Oeiras ou CRIL. No entanto, este nó cria um grande conflito de vias e de congestionamento, que se intensifica ainda mais pela confluência de espaços dedicados aos transportes públicos, desprezando a circulação pedonal.  2.8.1.2. TRANSPORTES PÚBLICOS  ________________________________________________________________ É no nó de Algés que convergem a maioria dos transportes públicos. Aí se localiza um terminal rodoviário e uma praça de táxis. A passagem para a paragem ferroviária também é feita no nó de Algés. O elétrico serve esta área, oferecendo algumas paragens junto ao nó e junto ao jardim de Algés, onde termina o percurso.  

Figura 32 | Esquema Estrutura Viária –                                     Fontes| PDMO, PDML, adaptado pelo autor Rede Principal               Rede Distribuidora                      Rede Local                            Linha Principal Prevista                                   Distribuidora Prevista                        Ferroviária 
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O projeto urbano pretende responder a esta desorganização de paragens e terminais, através da criação de um equipamento de interface de transportes, que organiza os diversos transportes públicos e acolhendo estacionamentos, promovendo o uso do transporte público na entrada da cidade. A área exterior é desimpedida para novos usos e fruição pedonal. 2.8.1.3. PEDONAL E CICLÁVEL  ___________________________________________________________________ A linha ciclável na área de estudo é constituída por vários troços, não oferecendo continuidade física e concreta. A ciclovia é um elemento fundamental na cidade e constitui um dos meios de deslocação mais ecológico, pelo que já existe previsão de alguns troços, descritos em PDM. Estes pretendem fazer a ligação dos dois municípios, e criar uma ligação até ao Parque de Monsanto, ligando-o com toda a linha ribeirinha de Oeiras, como é possível visualizar na fig.34. O espaço pedonal é caracterizado pelo espaço canal e que pontualmente cria uma ligação pedonal ao nível do subsolo ou de forma aérea, de maneira a transpor as barreiras criadas pela linha ferro e rodoviária existentes em toda a linha ribeirinha. É possível identificar, que existe um número reduzido de atravessamentos, tendo ao longo dos 3 km da área de estudo, apenas dois túneis pedonais, um junto à foz do Jamor, e o outro junto ao nó de Algés e que faz a ligação à estação do comboio. Este facto não proporciona o fácil acesso e deslocação à linha ribeirinha, pelo que se deve introduzir novas passagens e mais próximas umas das outras. Na marginal, enfrente à Cruz Quebrada os passeios são reduzidos e o trafego automóvel intenso e rápido, o que não proporciona segurança aos seus utilizadores. 2.9. PROJECTOS NA ENVOLVENTE  2.9.1. PLANO DE PORMENOR DA FOZ DO JAMOR, 2012, GRUPO SIL  _____________________________________  Este plano de pormenor prevê a reabilitação da área a que pertencem as antigas e abandonadas fábricas da Lusalite.  A estrutura urbana é constituída por: uma nova alameda verde exclusivamente pedonal que liga o Vale do Jamor à nova rotunda do Jamor e, sucessivamente, ao passeio ribeirinho Oeiras-Algés, passando por cima da linha ferroviária; uma nova via desnivelada para o fluxo automóvel mais intenso tornando mais fluida a circulação no nó do Jamor; um anel urbano em volta do novo pólo de serviços, comércio e habitação, em que no embasamento se encontram estacionamentos e a estação ferroviária, não quebrando os movimentos pedonais. Este projeto, já aprovado, foi então admitido no desenho da nova proposta urbana, de forma a que se possam complementar e criar relações de continuidade e complementaridade. Figura 35 | Porto Cruz – Plano de Pormenor da Foz do Jamor Fonte | http://lx-projectos.blogspot.pt/2016/11/plano-de-pormenor-da-foz-do-jamor-porto.html 
Passagens            Passagem              Ciclovia              Ciclovia Em túnel              em ponte                prevista              existente Figura 34 | Esquema Pedonal e ciclável                               Fontes| PDMO, PDML, adaptado pelo autor 

Linha           Zona               Linha   do elétrico    de interface      ferroviária                      Figura 33 | Transportes Públicos    Fontes| PDMO, PDML, adaptado pelo autor 
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2.10. SÍNTESE A área de estudo sofreu ao longo dos tempos várias alterações, especialmente na relação que esta tinha com o rio. Com a poluição do rio Tejo, as praias deixaram de ser frequentadas e as vias que permitiam o fácil acesso acabaram por quebrar a ligação da frente urbana com o rio. O automóvel e o grande fluxo rodoviário criam hoje áreas frágeis, onde o peão é desprezado, tal como acontece no nó de Algés, onde a descontinuidade entre a cidade e o rio se acentua. É um dos pontos onde a proposta atua, criando uma ligação forte entre este núcleo central, o resto da cidade e o rio, através de amplos espaços públicos articulados, da reformulação das vias e criação de espaço próprio de interface de transportes. A presença das linhas ferro e rodoviárias, e os espaços inativos da doca pesca, criam grandes barreiras tanto no atravessamento, como na chegada ao rio. A deficiência de acessos que ultrapassem estas barreiras, ao longo de quase três quilómetros, tanto pedonais ou viários, criam descontinuidades de espaço público, entre o espaço a norte e a sul da ferrovia. Lê-se o território como duas partes, a parte urbana consolidada a norte da ferrovia e a parte de aterros planos a sul. Este fato coadjuvado com a inexistência de programas e espaços qualificados, nomeadamente espaços públicos de estada e de lazer tais como áreas verdes, zonas ajardinadas e sombreadas na orla ribeirinha tornam este espaço desaproveitado, sem uso e desconetado da dinâmica que existiu entre o rio e a cidade, antigamente gerada pela presença das praias e da atividade pesqueira. A proposta pretende dar resposta a esta carência, através de um corredor verde ribeirinho, em continuidade com os núcleos verdes já existentes, do Jamor, Monsanto e Belém, que aglomere novos usos e o desenho do espaço público contínuo estimule a conetividade ao interior da cidade e à frente ribeirinha. Com a desativação da docapesca, estes espaços ficaram sem uso. Esta doca e a marina têm sido um stopover da Volvo 
Ocean Race, pelo que através da introdução de novas infraestruturas necessárias, poderia acolher a partida deste grande evento de vela que acolhe inúmeras pessoas e gera economia na cidade e no país. Este evento poderia ainda funcionar como estímulo para a reconversão urbanística desta frente ribeirinha, e criar uma nova porta atlântica na cidade. Este facto corresponde aos interesses da CML e CMO, que pretendem revitalizar as áreas desqualificadas junto da orla ribeirinha, por se tratar de espaços ímpares na qualidade de vida e ambiente da cidade, através essencialmente de atividades turísticas, náuticas e de serviços. A proposta pretende responder ao programa do enunciado e aos grandes problemas identificados ao longo da análise. A estratégia adotada assenta nos seguintes pontos: 1. Continuidade do Espaço Público e do Passeio Marítimo, de forma a dar continuidade ao projeto proposto para o Jamor e passeio marítimo da Fundação Champalimaud; (Continuidade ao longo da faixa ribeirinha e permeabilidade pontual para a cidade. 2. Continuidade da estrutura Verde – Jamor- Monsanto 3. Permeabilidade cidade-rio, ao longo de toda a faixa ribeirinha, especialmente em alguns pontos essenciais, tais como o nó de Algés, Foz do Rio Jamor e Jardim de Algés. Permitir o enfiamento de vistas até à cidade, através do redesenho da linha de água. 4. Reorganização da Estrutura Viária, ferroviária, estacionamento e dos Interfaces de Transportes.  5. Criação de Programa Dinâmico que impulsione a atratividade do local, acolha espaços públicos de qualidade e abra horizontes à prática de desportos náuticos, dando também condições à continuidade dos eventos temporários Volvo Ocean Race e Nos Alive.   
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3. A PROPOSTA                            A conceção da proposta passou por duas fases principais, que correspondem a duas escalas de trabalho distintas. A primeira aborda toda a extensão da área de estudo, numa aproximação ao Projeto Urbano. A segunda fase a uma escala mais aproximada desenvolve uma solução arquitetónica.  São referências das propostas os casos de estudo analisados anteriormente no capitulo 
“O tema”. 
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3.1. PROPOSTA URBANA 3.1.1. ESTRATÉGIA  _________________________________________________________________________ Tendo por base a análise apresentada no capitulo anterior, a ideia inicial passa por unir os maciços arbóreos do Jamor e Monsanto estendendo-os sobre a faixa ribeirinha, criando um corredor verde integrado num sistema de espaços públicos em continuidade e de novas vivências.  O espaço público assume essencial importância por permitir a aproximação e chegada ao rio, ao mesmo tempo que penetra na cidade e a liga ao rio. A proposta de novos espaços públicos permite resolve a carência destes na frente ribeirinha. De forma a relacionar a cidade e o rio e integrar a nova proposta no pré-existente, o desenho do espaço público baseou-se num sistema em forma de pente, permitindo uma continuidade ao longo da faixa ribeirinha com novos usos e pontualmente uma permeabilidade para o interior da cidade, quebrando as barreiras ferro e rodoviária (Fig.37). O fato da área ser essencialmente plana, como visto em 2.5.1., permite desenvolver uma área urbana continua ao longo da faixa ribeirinha. A proposta, tal como é pretendido no protocolo entre o EP e a CML (ver s. 2.4.3), cria uma ligação de continuidade à futura construção do plano para a foz do rio Jamor (s. 2.9.1.), que se admitiu como pré-existência e à Fundação Champalimaud, que limitam esta área respetivamente a oeste e a este.  A proposta baseia-se na criação de novos aterros, que pretendem dar continuidade ao projeto da foz do Jamor, rematar a frente urbana do Dafundo e Cruz Quebrada e criar espaço para novas dinâmicas junto do rio. O novo desenho da orla ribeirinha baseou-se na criação de espelhos de água, tais como marinas ou praças de água. Estes delimitam novos espaços e aproximam a cidade do Tejo e vice-versa, criando uma maior relação da frente urbana atual com o rio.  O desenho é influenciado pelo atual desenho da frente marítima de Toronto (ver s.1.2.1.1), executado através de novos aterros sobre a água. Este fato dá continuidade à 
linguagem de sucessivos aterros que ao longo da história tem vindo a alterar a frente ribeirinha de Lisboa (ver s.2.2.). Ao mesmo tempo que dá continuidade ao desenho da frente ribeirinha de Belém gera espaços de atracagem, novas portas da cidade e relações com o rio.  A adoção de novos usos e atividades junto do rio, pretende recriar a dinâmica cidade-rio, antigamente gerada pelas praias e espaços de lazer e divertimento. A dinâmica cidade-rio é acentuada com a criação de uma nova morfologia assente em diferentes níveis, estudada no caso de estudo da frente marítima de Ponta Delgada (ver s. 1.2.1.2) que permitem a relação, aproximação e contato com o rio, posteriormente analisada em 3.2.1.2.  Ao nível das linhas ferro e rodoviárias, a estratégia foi mantê-las, por se tratar de uma proposta economicamente mais viável e conservadora. Da mesma forma que no Parque Ibirapuera (ver s.1.2.3.1), criaram-se alguns atravessamentos sobre estas, em especial no nó de Algés, onde as vias foram reorganizadas e restabelecida uma nova forma de articulação. A avenida marginal foi restabelecida a sul da ferrovia de forma a adentrar diretamente no viaduto da CRIL, e corresponder aos interesses dos municípios (ver s.2.4. e 2.8.1.1.).
Figura 36 | Esquema - Ligação dos dois maciços arbóreos  Fonte | Adaptado do Google Earth pelo Autor Figura 37 | Esquema Conceptual de Continuidade e Permeabilidades Fonte | Autor  
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3.1.2. PROGRAMA  ___________________________________________________________________________ O programa definido para a frente ribeirinha teve em conta os objetivos iniciais do projeto e a intenção de gerar um novo dinamismo que venha a influenciar o espaço e envolvente. Surge um esquema de interligações e cruzamentos de diferentes usos, que se pretendem conjugar, relacionar e complementar. Este esquema encontra-se descrito na figura 38. A proposta caracteriza-se por um conjunto programático, dada a extensão da área de intervenção e o dinamismo urbano que se pretende. Esta extensa multifuncionalidade, completada com o uso habitacional, é uma forma de produzir urbanidade e foi influenciada pelo programa de diferentes reconversões em frentes de água (ver s. 1.1.), Projeto Marina Tejo (ver s.2.3.2) e Parque Expo (ver s.2.2.). Propõe-se a continuação da malha urbana para sul da marginal, dando continuidade à existente, analisada em 2.7. Pretende-se um leque de funções, com múltiplos usos, nomeadamente múltiplos espaços públicos, verdes, pavimentados, zonas empresariais e habitacionais, esplanadas, áreas de restauração, comércio, hotéis, edifícios culturais, centros náuticos, e outros equipamentos de interesse publico e especialmente turístico, cultural, de lazer e desporto, correspondendo aos interesses dos documentos estratégicos analisados em 2.4.  
Para poder envolver este programa com o já existente na cidade consolidada propõem-se áreas de atravessamento da linha ferroviária e rodoviária, que possam influenciar o interior da cidade, nomeadamente praças ou pontes aéreas, especialmente no nó de Algés, onde se pretende alocar uma interface de transportes e estacionamento. Devido à proximidade deste interface e entrada nos dois municípios propõe-se um leque de edifícios de escritórios, com comércio no piso térreo.  Através da reabilitação e ativação do edifício da antiga doca pesca, tal como acontece no projeto Marina Tejo (ver s.2.3.2) é possível acolher áreas técnicas e de apoio à marina. Na sua proximidade e de forma a aproveitar a marina, propõe-se um novo centro náutico com a sede da Volvo Ocean Race, como intencionado no protocolo de intenções para a frente ribeirinha de Lisboa (ver s.2.4.3.) Dada a falta de espaços verdes na zona ribeirinha, como vimos na secção 2.5.4, propõe-se um novo parque urbano à escala da cidade, onde se podem desenvolver eventos temporários, tais como dar continuidade ao festival do Nos Alive, feiras e outros eventos temporários ao ar livre. Este espaço é complementado por novos equipamentos culturais e outras atividades ao longo de todo o ano, tal como acontece no Parque de Ibirapuera (ver s.1.2.3.1).  

  

Figura 38 | Esquema de Relações Programáticas Fonte | Adaptado do Google Earth pelo Autor 
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3.1.3. PROJETO PROPOSTO  __________________________________________________________________  O desenho e as fotografias da maqueta da proposta urbana apresentam-se em anexo (anexo A_1 e A_2), e será posteriormente explicada e analisada. Devido à extensão da proposta, o presente capítulo será dividido nas cinco principais temáticas que a definem, nomeadamente: Estrutura Edificada, Sistema de Níveis; Espaços Públicos e Estrutura Verde; Parque Urbano e Rede de Mobilidade e transportes.   3.1.3.1. ESTRUTURA EDIFICADA   O projeto apresenta na zona 1, uma nova morfologia de diferentes cotas, futuramente analisada (ver 3.1.3.2.). Neste sistema surgem edifícios em altura, de 3 a 4 pisos, orientados perpendicularmente ao rio, permitindo uma abertura entre a cidade já existente e o rio, o que corresponde a uma das preocupações da CML (ver s.2.4.1.). Estes volumes destinam-se essencialmente a edifícios privados, nomeadamente hotéis, edifícios de habitação e apartamentos turísticos, de forma a dar continuidade, rematar e respeitar a frente habitacional da Cruz Quebrada e Dafundo, analisada em 2.7. A zona 2 é caracterizada pelo parque urbano. Os volumes encontram-se, tal como no parque de Ibirapuera, dispersos pelo parque, rematando-o e definindo espaços do próprio parque. São caracterizados por formas mais espontâneas e não tão lineares como os anteriores, mas subentendendo-se alguns dos alinhamentos vindos da cidade consolidada.   
Estes são fundamentalmente constituídos por equipamentos culturais e lúdicos.   Na zona 3, na envolvente do nó de Algés, a edificabilidade proposta permite fazer o remate do desenho circular já existente envolta do mesmo (ver s.2.7.) e acaba por integrar o desenho do viaduto da CRIL no desenho da cidade. Esta intenção permite a delimitação da nova zona de interface de Algés, de uma nova praça mais dedicada ao peão, e a ligação ao rio. Os volumes apresentam 3 a 4 pisos, obedecendo à altura máxima da fachada expressa no PDM de Lisboa (s. 2.4.1) Através de um desenho mais marcante, surge o novo centro náutico, que se associa aos antigos edifícios da doca pesca e à marina de Pedrouços, e se dissemina em diferentes braços que entram rio adentro, e abraçam a marina já existente.  

1 2 3 Figura 39 | Planta da Estrutura Edificada – Escala 1:15000                          Fonte | Autor  
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3.1.3.2. SISTEMA DE NÍVEIS  A zona 1 anteriormente identificada, é constituída por uma nova paisagem edificada.  A morfologia complexa que a define é composta por três níveis de plataformas distintas, permitidas através da construção do novo aterro. (ver fig.41)  Este aterro dá continuidade à história dos aterros criados na frente ribeirinha de Lisboa e acaba por reformular a área que antigamente era ocupada pela praia de Pedrouços. (s. 2.2.) A relação de níveis só é possível através de uma ligeira e gradual subida da cota do terreno no novo aterro, desde a linha ferroviária até ao rio.   Este conjunto de espaços situados em diferentes níveis, relacionam-se entre si e criam diferentes formas de relacionamento com o rio e a cidade, tal como a distinção de espaços públicos de privados. Este facto possibilita que o espaço habitacional, se situe numa cota intermédia oferecendo espaço exterior privativo em convívio com o rio. 
A disposição do edificado garante permeabilidade visual no ritmo das novas implantações. Esta solução foi inspirada no caso de estudo da Frente Marítima de Ponta Delgada (ver s. 1.2.1.2). Possibilita a criação de programa ao longo da margem, sem se obstruir a vista da cidade sobre o rio.  Ao nível da cota superior, geram-se miradouros, e na cota inferior encastrados no terreno surgem novos programas de comércio, restauração ou serviços associados às marinas e aos desportos náuticos, que acompanham o novo passeio marítimo que circunda as marinas. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 | Planta zoom zona 1- Escala 1:6000          Fonte | Autor 
Figura 41 | Corte C1-  Explicativo 3 níveis        Fonte | Autor 
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3.1.3.3. ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTRUTURA VERDE  Uma das intenções iniciais do projeto foi que este implementasse um conjunto de espaços públicos qualificados, relacionados com a cidade consolidada e em continuidade com esta, resolvendo a carência destes espaços, como vimos na análise do espaço público e vivências (s.2.5). Através do sistema de níveis, explicado anteriormente, é possível criar um passeio marítimo, em contacto permanente com o rio, que vai percorrendo as sucessivas marinas e os sucessivos espaços que são criados à cota mais baixa. Este passeio marítimo, é pensado de forma a ligar-se aos espaços de uso pedonal da Fundação Champalimaud e à foz do Jamor, estabelecendo-se uma continuidade ao longo de toda a faixa ribeirinha Lisboeta. A ideia inicial de ligar Monsanto ao Jamor e a Belém concretiza-se através de um corredor verde junto à marginal, resolvendo a carência de espaços verdes. Tal como o Parque do Flamengo no Rio de Janeiro este que vai aglomerando diferentes acontecimentos, ao longo da Marginal (s. 1.2.3.3). À cota da cidade (cota alta), junto da marginal propõem-se espaços que chegam ao rio em forma de rampa ou em miradouro. São desenhadas praças, miradouros, parques e um corredor verde que envolve o edificado e atenua o ruido   
e o impacto visual das linhas ferro e rodoviárias, e se expande num parque urbano no terraplano de Algés. A ligação física desta frente ao interior da cidade é feita através de passagens aéreas e por uma nova praça no nó de Algés, onde é permitida uma ligação forte entre a cidade consolidada, Monsanto e a frente ribeirinha.  Como vimos nas análises da estrutura edificada e mobilidade existentes (s. 2.7 e 2.8), o nó de Algés surge como um espaço central, amplo, sem construção, e com determinados conflitos viários, no centro da cidade consolidada. É possível, através da alteração do desenho das vias dar-lhe um uso mais pedonal. Propõe-se, aí, um conjunto de praças sucessivas, que surgem junto a Monsanto e se direcionam ao rio. Ultrapassam as barreiras ferro e rodoviária em forma de “praça aérea” e consolida no seu interior o espaço intermodal de transportes, nomeadamente estação ferroviária e rodoviária, praça de táxis, e possivelmente o futuro e planizado terminal de metropolitano da cidade de Lisboa (fig.43). Esta estrutura de interface e praça 

Figura 42 | Planta Projeto Urbano – Espaços Públicos e Estrutura Verde – Escala 1:15000                                                               Fonte | Autor 1 2 3 

Figura 43 | Fotografia da Maquete – Praça no nó de Algés                       Fonte | Autor 
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é adotada da estratégia do projeto Plataforma Tejo (ver s.1.2.2.2), ou na praça de Lisboa, no Porto, que contem no seu interior um programa, ao mesmo tempo que a sua cobertura funciona como espaço de estada ajardinado e percorrível.        3.1.3.4. PARQUE URBANO O parque urbano formalizou-se pela necessidade de espaços verdes arborizados como analisado em 2.4.4, nomeadamente junto ao rio e de espaços amplos que possam acolher eventos temporários ao mesmo tempo que apresentam um programa diário.  Em semelhança aos casos estudados, do Parque Ibirapuera (ver 1.2.3.1) e o Parque de Flamengo (ver 1.2.3.4), os parques urbanos surgem como espaços amplos, de desafogo da cidade com programas próprios e um conjunto arquitetónico de relevo dispersos pelo parque, ao mesmo tempo que permitem a sua utilização para eventos temporários.  Em semelhança ao parque do Flamingo, são criados um conjunto de percursos no parque, que dão continuidade ao Jardim de Algés e ao novo corredor verde da marginal. A disposição da arborização foi estudada através do caso de estudo do Castelo de Chenonceau (ver 1.2.3.2) e surge na proposta de forma a criar espaços, clareiras, zonas mais densas, ou até uma alameda até o rio orientada ao Palco/Auditório, sendo através da arborização e a vegetação mais ou menos densa permitido o desenho de diferentes espaços dentro do parque. O parque é limitado a norte pela via marginal e a sul, pela linha de água, que permite o contacto entre o espaço verde e o rio. É definido também através das estruturas edificadas, que o encerram. 
O programa do parque implementa estruturas de carácter cultural, de lazer, nomeadamente uma biblioteca (1), auditório/anfiteatro (2) para a cidade e um museu (3) (fig.42), podendo este último funcionar como museu do Volvo Ocean Race, e por último um espaço de mercado de Peixe, com restauração, esplanadas de apoio, auxiliados de postos de atracagem de embarcações de pesca. Este espaço recorda a atividade pesqueira, que em tempos ocorreu de forma massiva na doca pesca e a profissão de muita população.  O parque torna-se num espaço impar, que permite complementar com novas dinâmicas ao ar livre, tais como zonas de pic-nic, skate parque, exposições temporárias, feiras, espaços para praticar desporto, e claro acolher Festivais como o Nós Alive.            
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3.1.3.5. MOBILIDADE E REDE DE TRANSPORTES Em relação à estrutura viária e rede de transportes a proposta mantém as infraestruturas ferroviárias, redefine a rede viária em pontos estratégicos e propõe um conjunto de acessos viários de carácter local, ao longo de toda a nova área urbanizada. Esta opção foi tomada por se tratar de uma opção economicamente mais viável e não afetar toda a linha ferroviária ribeirinha. Tal como visto no PDM de Oeiras (ver s.2.4.2) transportou-se a via Marginal para sul da ferrovia, conectando-a diretamente com a CRIL em Algés, encaminhando o tráfego e descongestionando toda a linha marginal rodoviária. Para tal, junto à foz do rio Jamor, propõe-se um viaduto, que atravessa a linha ferroviária para sul.  Esta ação permite igualmente um ramal a descarregar na atual marginal, mas como acesso local, o que possibilita o aumento dos passeios públicos.  Junto ao centro de Algés (fig.45), propôs-se um túnel viário que permite a ligação viária entre a área norte e sul da ferrovia. Por fim, reformulou-se o nó de Algés, propondo uma área de interfaces de transportes, onde se podem vir a cruzar os vários sistemas de mobilidade, tais como, estação ferroviária, rodoviária, praça de táxis, futuro terminal de metro prevista pela CML e estacionamentos. Houve uma reorganização e 
redesenho das vias de trânsito de forma a libertar espaço para as sucessivas praças e atividades que liguem o interior da cidade consolidada ao rio. Extingue-se o ramal que descarrega no nó de Algés, a norte da ferrovia, de forma a descongestioná-lo. Admitiu-se as previsões existentes em PDM de linhas cicláveis, propondo-se a continuidade das mesmas e a ligação das diversas linhas existentes. O conjunto de marinas que surgem na proposta, oferecem assim a possibilidade de atracagem junto da margem e a deslocação via marítima.           

Figura 44 | Planta Projeto Urbano – Mobilidade e Rede de Transportes – Escala 1:15000       Fonte | Autor   Ciclovia                                Rede Viária                   Marina                           Paragem                 Estacionamento  Paragem                    Paragem                         Comboio   Autocarros                    Elétrico 

Figura 45 | Zoom Rede Viária no nó de Algés Fonte | Autor 
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3.2. PROPOSTA ARQUITECTÓNICA 3.2.1. PRESSUPOSTOS  ______________________________________________________________________ O potencial náutico e consequentemente turístico que o projeto anteriormente descrito prevê, levou a que a proposta arquitetónica a desenvolver se focasse numa área onde estes parâmetros fossem destacados.  
Continuando a seguir o objetivo de fazer de Lisboa “a cidade 

do Mar” e de Algés a “nova porta atlântica de Lisboa”, a área que se desenvolveu materializa o ideal de comunicação entre a cidade e o rio retratando a vivência, o desenho e morfologia idealizados para a frente de Pedrouços. Esta frente apresenta uma geometria rítmica e organizada de marinas de recreio, envolvidas num sistema de plataformas em diferentes níveis e de edificações localizadas perpendicularmente à linha do rio e da cidade.  O Projeto a uma escala mais aproximada centrou-se em desenhar e pormenorizar um conjunto arquitetónico composto por Hotel, uma praça, uma marina e o Centro de Mar, 
interligados num mesmo acontecimento. Assim surge um novo conceito, onde o programa definido demonstra a importância turística deste local, como a relação que esta tem com o rio e com as atividades que estas proximidades proporcionam, em concordância com o PDMO e PDML, que pretendem a promoção de atividades turísticas, de lazer e de desportos náuticos.  Este novo conceito de hotelaria, pretende associar os seus espaços a um reduzido centro náutico, multifuncional, dedicado a eventos, exposições, conferências e ainda ao ensino. É assim possível oferecer aos turistas um conjunto de oportunidades relacionadas com o rio, ao mesmo tempo que oferece a quem se desloca pelos eventos e outros motivos náuticos oportunidades de alojamento, sempre privilegiados da sua proximidade ao rio Tejo e ao mar.3.2.2. CONCEITO  ________________________________________________________________________ O conceito do projeto surge da necessidade de uma maior interligação entre as duas escalas de trabalho, procurando que a escala mais aproximada espelhe as intenções do projeto urbano. O conceito parte do principio que é o espaço público o grande meio condutor de ligação e interação entre a cidade e o rio (ver s.1.1.4.), pelo que o projeto arquitetónico privilegia toda essa interação. Tal como o projeto da Ópera de Oslo já estudado na s.1.2.2.1, este não pretende funcionar apenas como um objeto arquitetónico, mas também como um espaço que se encontre integrado na estrutura urbana e no espaço público.  A premissa inicial desenvolveu um conjunto de espaços públicos que se interligam. Primeiro através de uma praça, que Figura 46 | Planta do Projeto Urbano com identificação da área desenvolvida                                             Fonte| Autor 
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direciona ao rio e permite uma ligação da cota mais alta à cota do passeio marítimo e em segundo por um conjunto de plataformas percorríveis rampeadas e de nível que se enlaçam, interligam e acomodam programas. 
Os volumes mais “públicos”, tanto do hotel como do centro encontram-se encastrados no terreno, permitindo que as suas coberturas formem plataformas percorríveis e miradouros sobre o rio e a cidade.  Este “embasamento” oferece um contacto mais permeável e público com o passeio marítimo e com a praça.  Todo o embasamento é delimitado pelas praças de água, que definem todo o espaço edificado. A poente pela marina, funcionando como espelho de água do hotel e a nascente por um espelho de água que remata o edifício de eventos náuticos.  Outra das premissas, foi que o único volume que se destacasse nesta área fosse o volume privado do Hotel. Este surge como “flutuando” e entrando no rio, sugerido a ação de um barco, mas que mantivesse, como referido no projeto urbano, uma reduzida cércea. A cércea dos edifícios da frente urbana da Cruz Quebrada é transmitida para o Hotel e obedece aos critérios do PDMO (s. 2.4.2).  Pretendeu-se ainda transpor para o novo edifício as premissas iniciais do projeto urbano, e por essa razão trabalhar alinhamentos, que direcionam à permeabilidade cidade-rio.  3.2.3. PROGRAMA  _________________________________________________________________________ O programa do Hotel e centro de Mar foi definido pelo grupo de trabalho, através da análise de casos de estudo. Através do estudo do Hotel Altis Belém (s.1.2.4.1), foi possível entender a sua relação intima com a cidade e o rio e as necessidades, exigências, dimensão e inter-relação programáticas de um hotel desta categoria. A todo o conceito é conjugado um sistema funcional de relações entre os espaços (ver organograma - anexo C1) e circulação onde são integradas as circulações dos hóspedes e as de serviço de modo a não se cruzarem. A proposta responde também aos requisitos mínimos de hotel de 5 estrelas (anexo C2), e a um sistema de segurança/evacuação (anexo B_11). Trata-se de dois programas principais, o de hotel, e o de centro de mar, que se conjugam, e ligam, funcionando como um só, permitindo o usufruto de todas as atividades adjacentes a estes. A organização espacial é pensada verticalmente e horizontalmente nos pisos térreo e subterrâneos. A nascente desenvolve-se o volume do centro de mar, que se estratifica verticalmente, a poente situa-se o programa do hotel, também ele desenvolvido verticalmente. Horizontalmente, estes 

volumes são interligados por outros programas que os complementam, nomeadamente um restaurante panorâmico, um grande auditório, e um Health club, que compreende spa, ginásios e zonas de tratamento. O primeiro dispõe-se de forma suspensa sobre a praça, permitindo uma extensa e desimpedida vista sobre o rio e sobre a própria praça, e os dois últimos desenvolvem-se subterraneamente ligando os programas principais. O piso mais subterrâneo é dedicado a espaços de estacionamento, para ambos os programas e zonas técnicas.  O programa do Hotel pretende nos pisos superiores, e consequentemente mais privativos, a oferta de alojamento e nos pisos inferiores em contacto com a espaço público, um conjunto de espaços destinados à fruição pública, e aos próprios visitantes do Hotel e Centro de mar, permitindo que as áreas comuns do Hotel e do Centro sejam lidas como espaços públicos permeáveis. O programa prevê então um amplo conjunto de espaços de estada e de socialização, tais como restaurantes, bares, esplanadas, salas de estar, de jogos. Mais dedicado ao programa do centro de mar, desenvolve-se espaços amplos, multifuncionais que permitam eventos, 
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exposições, espaços de conferências, reuniões, salas de aula e biblioteca.   A definição total do programa, será detalhado no capítulo 
“configuração espacial”, através da qual é percetível as relações entre espaços e programas, e explicado no organograma em anexo C1.  3.2.4. CONCEPÇÃO GERAL  ___________________________________________________________________ A proposta desencadeia-se, portanto, por um conjunto de relações que se vão estabelecendo entre o espaço exterior público e o espaço privado, entre o rio e a cidade. Em primeiro lugar, de forma a reforçar a relação entre a cidade e o rio, desenhou-se uma Praça que direciona ao Tejo, formando uma porta que se abre sobre o rio e criando uma estreita relação entre os elementos construídos.  Surge em resposta à necessidade do novo conjunto arquitetónico ser um elemento de transição e conexão das diferentes áreas funcionais da proposta urbana e fazer parte integrante do espaço público, ligando diferentes cotas. A praça funciona como elo principal entre os programas propostos, apesar de manter, concomitantemente, a sua identidade. É nela que o Hotel, o Centro de Mar e as pessoas (quer as que percorrem o passeio marítimo, quer aquelas que andam à cota da própria cidade) comunicam entre si, e onde se fazem as entradas principais dos dois programas.   

A praça parece como escavada no bloco paralelepipédico do embasamento. Esta é desenhada em forma de funil orientando ao rio e delimita um conjunto de pátios. O embasamento gerado através das plataformas entrelaçadas percorríveis, vão acolhendo usos mais públicos, de lazer, restaurantes, bares, discotecas, aproveitando o facto da sua localização privilegiada junto da vista aquática.   O volume paralelepipédico dos quartos é elevado sobre o nível da água e através da sua reduzida cércea e orientação perpendicular ao Tejo e o facto do piso à cota da cidade procurar ser permeável e transparente, intensifica a relação cidade-rio, não obstruindo ou quebrando as vistas. A organização interna reflete também esta perpendicularidade e orientação ao rio. O volume dos quartos é intersectado verticalmente por vazios circulares, cuja dimensão vai reduzindo gradualmente. Permitem além de uma maior entrada de luz solar para as zonas centrais, uma relação entre os diferentes pisos. 
  

Figura 47 | Axonometria Geral do Conjunto Arquitetónico Fonte| Autor 
       Marina                   Passeio                     Restaurante                                Volume                               Praça e                        Centro Ribeirinho                 panorâmico                               dos quartos                Auditório                      Náutico                     e comércio  
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3.2.5. CONFIGURAÇÃO ESPACIAL   ___________________________________________________________    
Figura 48 | Isometria Explodida da Distribuição Espacial              Fonte| Autor 

PISO 0 PISO -1 PISO -2 
PISO 1 PISO 2 PISO 4 - QUARTOS PISO COBERTURA PISO 3 - QUARTOS 
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É através da grande praça central que se faz a entrada principal no piso térreo do conjunto. Propõe-se duas entradas independentes, através da mesma área coberta, que liga exteriormente os dois programas principais.  Os dois programas encontram-se internamente e exteriormente interligados, pelo que podem funcionar em conjunto ou separadamente. As entradas situam-se relativamente a meio da praça, destacando-se e participando no desenho desta. São delimitadas pelos pátios e não impedem a permeabilidade ate ao rio. Funcionalmente, a circulação automóvel na praça permite a saída dos passageiros e descarregar as bagagens ao nível da entrada, junto da área coberta que une as entradas e seguidamente a entrada no estacionamento subterrâneo.  Transversalmente à orientação da praça, o desenho do espaço interior que inclui os átrios principais, permite uma contínua e linear permeabilidade entre a marina, o hotel, a praça e o centro de mar. No piso 0 (Anexo B_4), os átrios principais pela sua posição central permitem uma distribuição espacial equilibrada, horizontalmente e verticalmente.  É nos átrios principais que surgem as receções associadas às áreas administrativas. O lobby do hotel encontra-se elevado relativamente aos restantes espaços demarcando-o e é enaltecido por um grande pé-direito, iluminado por uma claraboia, que percorre todos os pisos superiores.  Este lobby é delineado por 4 núcleos verticais de circulação: um de serviços; outro alberga os elevadores que fazem a ligação entre todos os pisos; outro faz a ligação ao foyer do auditório e consequentemente ligação para o centro de mar; e por último o núcleo que faz a ligação direta dos quartos ao Health Club. O sistema de circulações é clarificado no esquema em anexo B_10.  A sul, o átrio distribui para uma zona mais sociável, através de um grande foyer central, para o restaurante, bar e salas de pequenos almoços, ladeados pelo passeio marítimo. A norte distribui para a área de reuniões virada à marina. 
O núcleo de reuniões oferece salas com áreas adaptáveis acompanhadas de uma pequena cafetaria de apoio. Trata-se de espaços mutáveis que podem acolher também alguns eventos, e podendo usufruir do pátio privado que os circunda. Este núcleo apresenta duas entradas independentes, uma através da marina e uma outra através do volume envidraçado à cota 6.00. O piso térreo do centro de mar, ao contrário do piso térreo do hotel, apresenta circulação lateral e os espaços encontram-se centrados. Estes espaços são pensados com um programa próprio, no entanto pretendem-se ajustáveis e adaptáveis, a partir de painéis móveis que permitem redimensionar as salas, reorganizando o espaço de acordo com as exigências do momento, de eventos ou outros programas a realizar. Estas salas tem a principal função de salas de aula a sul e salas de reunião a norte.  Este piso é rematado a norte por um espaço expositivo em mezzanine sobre um espaço em duplo pé-direito e a sul por um conjunto de lojas viradas ao passeio marítimo, que pretendem dar apoio ao centro de mar. São exemplo lojas de materiais desportivos, de divulgação e venda de eventos náuticos. É nesta zona que se faz a ligação ao estacionamento subterrâneo ou a ligação ao restaurante panorâmico e cobertura de centro de mar.  Em semelhança ao piso térreo, os pisos gerados pelas plataformas têm o mesmo objetivo de permitir a acessibilidade a um público menos restrito. Correspondem, portanto, a dois outros níveis. Á cota 6.00 (Anexo B_6), cota da cidade pré-existente surge o conjunto de plataformas que se interligam e criam miradouros e espaços de estada sobre o rio. A esta cota, a plataforma de nível, a poente, permite o acesso aos espaços gerados inferiormente da plataforma rampeada que a acompanhada (Anexo B_5) e termina num debruçar sobre o rio, onde se situa o restaurante panorâmico e bar. No entanto, é permitida a continuidade do percurso através da cobertura inclinada do centro de mar. 
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Ainda a esta cota foi desenhada uma cafetaria, no centro de mar, virada à cidade pré-existente, e possibilitando uma entrada secundaria neste. 
O intitulado “piso transparente” corresponde à plataforma rampeada a poente, que se inicia na cota da cidade e termina na cota 9.00, e aglomera sobre esta os volumes transparentes envidraçados (Anexo B_6). Estes volumes, foram inicialmente pensados como um só, no entanto, para permitir a permeabilidade e facilidade de percursos nas plataformas, foi subdividido em três. Estes volumes acolhem espaços amplos, carregados de luz natural, e que por essa razão foram pensados como mezzanines para os pisos inferiores. O volume central apresenta duas mezzanines com espaços de estada sobre o átrio principal e são acessíveis através deste. Estes volumes suportam, através dos núcleos de circulação vertical, o volume dos quartos que se desenvolve nos dois pisos superiores.  Os pisos dos quartos (Anexo B_7) têm uma organização métrica dos quartos, estruturada por um grande corredor longitudinal, através da qual se faz a distribuição aos quartos.   Cada piso tem 25 quartos, perfazendo um total de 50 quartos. Em cada piso existem 6 suites, com aproximadamente 53m2, e os restantes são quartos-tipo, com aproximadamente 40m2.  Os quartos-tipo são desenhados de forma a incluir um espaço exterior de varanda, um espaço de trabalho/convívio, o espaço de dormida e uma instalação sanitária, com banheira e chuveiro. O quarto de banho é desenhado atrás do quarto, separados através de uma parede de vidro, de forma a receber também ela luz natural. Existe ainda a possibilidade do quarto se dividir, isto é, que o espaço de estada possa ser encerrado ao espaço privativo do quarto, através de painéis amovíveis.  O piso da cobertura, à cota 21.00 alberga a piscina e um pequeno bar de apoio (Anexo B_8). O piso -1 corresponde ao piso de ligação interna entre os dois programas principais, feito através de um grande foyer principal (Anexo B_3). O foyer permite a distribuição para as 

entradas/saídas do auditório e balcões superiores. Aqui localizam-se as instalações sanitárias e bilheteira. O auditório situa-se por baixo da praça na zona norte e em semelhança à mesma o desenho direciona ao palco e ao rio, respetivamente.  O auditório tem capacidade total para uma plateia de 898 espectadores sentados, e dois balcões de 17 lugares sentados, cada, perfazendo um total de 932 lugares.  A este nível, no volume do centro de mar, desenvolve-se uma cafetaria de apoio, a norte salas de conferências/exposições, e a sul salas de aula, com o apoio de uma sala de estudo/biblioteca. Todos estes espaços tem um caracter multifuncional, e podem ser adaptados, com área ajustável.  A ligação destes dois programas pode ser também feita através do Health Club. Este foi desenhado de forma a implementar centralmente os balneários, e sauna, e lateralmente, com luz solar vinda dos pátios, o ginásio e piscina interior. Apresenta ainda salas de tratamentos. A oeste, desenvolve-se a zona de serviços do hotel, correspondendo à zona inferior das áreas sociais deste, e consequentemente se localizando junto dos acessos verticais que permitem a fácil distribuição do anel de serviços verticalmente. (Anexo B_11). A área de serviços caracteriza-se por um corredor central, em semelhança aos pisos superiores dos quartos, que permite fluidez dos funcionários às áreas de serviços e o fácil acesso aos blocos verticais de serviço. Esta área compreende espaços de confeção e apoio aos restaurantes, situados nos níveis superiores, uma lavandaria, áreas de armazém, tratamento de lixo e resíduos, gabinetes de apoio e ainda uma zona dedicada aos funcionários com balneários, zonas de refeição e convívio.  É neste piso que se situa o cais de carga e descarga, acedido através do estacionamento para funcionários, em proximidade aos armazéns e áreas técnicas.  A entrada dos funcionários faz-se a este nível, através do estacionamento ou ao nível do piso à cota 6.00 através de um núcleo de serviços, destinado a este fim. 
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Para a perceção da área de serviços foi muito importante a análise do Hotel Altis Belém. O piso -2 (Anexo B_2) é dedicado ao estacionamento, áreas de armazéns, áreas técnicas, e contêm a zona inferior do auditório, situando o palco, áreas de apoio e camarins. As áreas técnicas de luz, som e vídeo, situam-se no espaço mais elevado do auditório, atrás da plateia. A envolvente da marina, foi pensada em continuidade ao embasamento proposto, para espaços comerciais, restauração e zonas de apoio à marina.  Para um bom e correto funcionamento de um equipamento desta escala, foi fundamental perceber e traçar as relações entre os espaços e acessos. Os blocos verticais de acesso foram dispostos de forma organizada e geométrica, servindo não só como acessos verticais públicos e de serviços, mas também em caso de emergência. De forma a garantir o adequado funcionamento do equipamento em caso de emergência traçaram-se um conjunto de saídas de evacuação, nos diferentes pisos, e os espaços de circulação e escadas foram dimensionados de forma a percorrer uma distância máxima por piso, e as vias de evacuação tenham largura adequada.  O sistema de evacuação encontra-se esquematizado no anexo B_11. 
Respeitando os valores estabelecidos pelo Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE), estabeleceu-se uma distância a percorrer, interiormente, até se atingir a saída mais próxima para o exterior ou um acesso de evacuação vertical, de 30 metros.  Em casos de situações de impasse inexistentes e em locais amplos, nos quais a área seja superior a 800m2, como é o caso do auditório, pode atingir-se cerca de 45 metros, pelo que se prevê, na proximidade ao palco duas escadarias de emergência. O auditório cumpre o número máximo de 16 cadeiras entre coxias, prevendo um máximo de 13 e também não existem cadeiras entre uma coxia e a parede. No hotel as vias verticais de evacuação correspondem aos sete núcleos de escadas, protegidas ou enclausuradas. O piso transparente permite, através de todos os volumes, a evacuação para o exterior, pelo que deve receber fluxo de pessoas vindas dos pisos superiores através dos núcleos de evacuação vertical. No piso térreo é possível um conjunto de saídas, e deve receber o fluxo de pessoas vindas dos pisos inferiores, não cruzando os fluxos, o que permite uma eficiente evacuação. A geometria retilínea dos percursos, especialmente nos pisos superiores permitem uma fácil perceção do espaço a percorrer, sem obstáculos.  

 

 3.2.6. MATERIALIDADE  ______________________________________________________________________       O edifício proposto caracteriza-se pela forma como se implanta no terreno, e define uma geometria simples que acomoda uma complexa vivência.   A proposta pretende permeabilidade, delicadeza e integração no terreno e no espaço urbano, pelo que passa pela materialidade e estrutura transmitir essas intenções.  O edifício caracteriza-se por três materialidades distintas, que correspondem às três camadas através das quais o projeto se desenvolve, o “embasamento”, “o piso transparente” à cota 6.00 e o “volume dos quartos”.   
O “embasamento” corresponde às plataformas percorríveis, aos pisos térreos de ambos os programas e pisos inferiores, unificando-os e lendo-os como um só. Foi pensado como 
uma “pedra” que surge na continuação do terreno já existente, através de betão branco, evidenciando o seu caracter mais bruto, sólido, robusto e pesado, permitindo a contenção do terreno e funcionando como base de sustentação sólida e 
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firme para os pisos superiores mais leves e esculturais. Também os pisos enterrados, na mesma ótica são materializados de igual forma.  As fachadas do embasamento são interrompidas por um conjunto de fenestrações verticais ritmadas, permitindo a entrada de luz natural e possibilitando um conjunto de vistas sobre o rio. O espaço interior é pensado em branco, de forma a abrir o espaço, e permitir que a luz solar enalteça os espaços. Foi elaborada uma métrica, através de uma malha ortogonal, que permitiu ser a base estrutural e organizar os espaços.   A estrutura nos pisos inferiores, do estacionamento, desenvolve-se através de um sistema convencional, em betão, a partir da malha ortogonal, estabelecendo a localização de pilares com 0,5m numa quadricula de 9m por 9m. O piso à cota 6.00, denominado de “piso transparente”, tal como o nome indica, pretende transparência, permeabilidade e leveza, por surgir em continuidade à cota da cidade pré-existente. Trata-se de três volumes amplos envidraçados, suportados por perfis metálicos, que permitem uma relação esplendida com o exterior.  A posição do volume superior, afastado relativamente a estes volumes permite o sombreamento dos mesmos e a exposição solar não direta. Os únicos volumes opacos que surgem neste piso são os blocos de acessos, que se pretendem estruturais e contidos.  Os oito núcleos de circulação vertical percorrem todos os pisos e complementam a estrutura vertical, contendo um pilar em L onde são descarregadas as forças dos pisos superiores. Estes núcleos de betão armado permitem atravessar todos os pisos e albergam as condutas técnicas, nomeadamente de AVAC, e redes de distribuição de água e energia.  O volume do restaurante suspenso sobre a praça e a cobertura da entrada são permitidos, igualmente ao grande vão em consola sobre o rio do volume dos quartos, através de um sistema de lajes pós-tensionadas.  
O volume dos quartos, que mais sobressai em toda a proposta por ser o volume que se eleva, foi pensado estruturalmente em betão. Por se tratar de uma localização singular sobre o rio, os quartos apresentam grandes vãos envidraçados sobre o exterior. Devido à intensidade solar que se faz sentir naquele local, o volume é pensado como um sólido simples envolvido numa pele uniforme de painéis de sombreamento solar (Anexo_B_9). Estes painéis definem o design de uma fachada dinâmica para o exterior, pois são manobráveis através de um sistema de deslizamento e encolhimento dos painéis. Estes painéis foram desenhados, através de um conjunto de tiras verticais espaçadas, de forma a permitir uma visão quase desimpedida do interior para o exterior, a entrada de luz controlada e privacidade do espaço interior.  Estes painéis, em fole, materializam-se em ripas de madeira, por se tratar de um material nobre, e que alude às primeiras construções dos barcos, conjugando-se facilmente com os materiais vidro e betão.    Este sistema foi inspirado nas fachadas dos projetos Hotel Altis Belém, em Lisboa, já estudado e Freshwater House, em Sydney, Australia do atelier Chenchow Little. O sistema encontra-se representado no corte construtivo em anexo B_9.  O interior do volume dos quartos é também idealizado em madeira, conjugado com espaços brancos.  O conjunto de claraboias que surgem na cobertura e perfuram o edifício até diferentes níveis permite não só relações visuais, entre os diferentes níveis, como a penetração de luz direcionada no interior do volume.  A praça foi pensada em conjugar a calçada e o betão. Este material é trazido em forma de continuidade aos passeios da estrutura urbana já existente.   

http://www.archdaily.com/search/projects/country/australia
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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O trabalho prático desenvolveu-se em grupo, aproximando este trabalho a uma prática profissional. Devido a este facto, muitas das opções tomadas resultaram de um consenso entre os diferentes elementos do grupo, depois de um processo ativo de reflexão sobre a área.  A proposta é resultado de um trabalho complexo e extenso, de investigação e análise, tanto de casos de estudo como da área onde se insere. Permitiu um resultado informado, consciente e esclarecido, expresso numa proposta consolidada, que resolve e reflete os problemas e objetivos iniciais.  Intervir sobre este território extenso foi um grande desafio e um privilégio, dado o seu grande potencial de transformação, especialmente na relação entre a cidade e o rio. Trata-se de um tema pertinente pois aborda um território e um programa com relevância para a discussão das dinâmicas atuais da cidade num contexto turístico, económico e político.  Ambas as propostas servem as vontades da CMO, CML e APL, através de uma requalificação de espaços que podem acolher novas valências turísticas, náuticas e públicas e efetivamente colaborar para uma competitividade entre cidades e países.   A requalificação desta área torna-se uma mais valia para toda a área envolvente. Cria um novo pólo dinamizador e atrativo e promove a área, satisfazendo as necessidades do local e dos diferentes públicos, nomeadamente, turistas, cidadãos, empresários, desportistas e admiradores das atividades náuticas e culturais promovidas no local.  Todo o conjunto programático definido cria uma nova urbanidade mais direcionada ao rio e à população. Recria uma dinâmica cidade-rio, com atividades de lazer junto ao rio, que já existiram em tempos em Algés e foram perdidas ao longo do tempo, devido às sucessivas alterações na orla ribeirinha. O programa releva também a importância do espaço aquático relativo aos desportos náuticos e forma de deslocação e entrada na cidade pelo meio da água. 
O Parque Urbano assume uma função importante. O espaço 
“vazio” é ocupado por vegetação e novos elementos construídos, que permitem a realização do Evento Nos Alive e simultaneamente um programa ao longo de todo o ano e infraestrutura para outros eventos. A implantação de eventos de grande importância nesta área, tais como o Nos Alive ou Volvo Ocean Race, podem servir de grande motor impulsionador duma regeneração desta escala, ao mesmo tempo que têm um papel importantíssimo na dinamização e divulgação de uma nova imagem da cidade, atraindo novos investimentos. Ao nível da estrutura viária, a reformulação desta, encaminhando o tráfego para a CRIL, irá abrandar o tráfego ao longo de toda a frente ribeirinha Lisboeta, permitindo um atravessamento mais fácil e uma barreira mais diluída. A presença do contínuo espaço publico ao longo da frente ribeirinha interligada pelas soluções encontradas de ultrapassagem das barreiras ferro e rodoviárias permite a continuidade ao longo da frente ribeirinha e integração na cidade já consolidada, que se pretendia. O desenho e organização da estrutura edificada permitiu também uma continuidade morfológica relacionada com o existente e claro, com a relação cidade-rio. Acredita-se que este projeto representa uma “nova porta 

Atlântica”, quer pelo fato de acolher um conjunto de marinas, quer pelas diferentes relações estabelecidas entre a cidade e o rio, ao longo de toda a frente ribeirinha. Apesar de a presente proposta integrar dois municípios, a solução urbana desenhada é apresentada como una e interligada, demonstrando que os limites administrativos deverão cada vez mais desvanecer ao nível das soluções urbanas.  O facto de se trabalhar duas escalas distintas permitiu que o projeto arquitetónico se desenvolvesse tendo por base a proposta urbana, e mantivesse os mesmos pressupostos.  
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O novo equipamento hoteleiro e de centro de mar integra-se na estrutura urbana e assume-se como um elemento estruturante na cidade, demarcando simultaneamente espaços públicos e privados.  O programa estabelecido para o conjunto responde às necessidades do local e da nova dinâmica que se pretende. O programa é extenso, pois ao associar alojamento a espaços de eventos e desportos náuticos dinamiza-os e responde a um interesse mutuo.  Toda a área pode assim, tornar-se numa nova centralidade, multifuncional, dinâmica e de grande importância para as cidades de Oeiras e Lisboa. Através deste projeto, vê-se os objetivos iniciais do trabalho concretizados, e os demais interesses identificados pela CML, CMO e APL. Este trabalho pretende dar um contributo para a leitura e reflexão sobre a cidade, nomeadamente sobre as suas atuais necessidades e dinâmicas urbanísticas e arquitetónicas. Acredita-se que este projeto possa contribuir para questionar o futuro desta área da cidade, em semelhança a áreas com similares características, de modo a idealizar a sua reintegração na vivência urbana. O projeto formaliza-se assim numa “Nova Porta da Cidade”, para os desportos náuticos e para a entrada da Volvo Ocean Race na cidade, através de uma nova imagem e centralidade da cidade que estimula uma nova dinâmica náutica e turística. 
 

Figura 49 | Fotomontagem do Projeto – Vista da praça            Fonte| Autor 
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ANEXO A_2 – FOTOGRAFIAS MAQUETE 
Figura  51 | Fotografia da Maquete da Proposta Urbana  Figura  52 | Fotografia Maquete – Zona Hotel e Habitação -  3 níveis Figura  53 | Fotografia Maquete - Marina Fonte | Autora 
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ANEXO B_11 – FOTOGRAFIAS MAQUETE 
Figura 70 |  71 | 72  | 73 |  Fotografias da Maquete_ Várias Perspetivas Fonte | Autora 
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Anexo C_ ESQUEMAS ANEXO C_1 –  
 

–  Figura 74 | Esquema Relações Espaciais e Percursos Hóspedes-Serviços  Fonte | Autora _ Adotado de Neufert ao Porojeto Desenvolvido 
 


