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Resumo 

 

Algés tinha uma forte identidade e teve um papel importante na história da cidade. Atualmente 

perdeu-se essa herança devido à modernização, que vem produzir alterações profundas no 

tecido social, na morfologia urbana e nas tipologias de construção de toda aquela área. A 

linha férrea e as vias rodoviárias fazem parte dos principais agentes para a fragmentação da 

cidade na descontinuidade da mesma e contribuem para a segregação entre os espaços 

existentes. A necessidade de aumentar o fluxo de transporte no setor da mobilidade veio 

produzir uma linha, via rodoviária, que liga de modo indiscutível a cidade longitudinalmente, 

mas é a antítese no seu efeito transversal. Este é o caso da marginal que se impõe como 

barreira no seu atravessamento. 

 

O que se propõe é atenuar os limites da sobreposição rodoviária, através de sucessivos 

atravessamentos que rompem essa barreira. A intervenção na Praça D.Manuel I e a 

exposição da ribeira de Algés enquadram-se na ideia de requalificar esta área de estudo, 

valorizando os elementos que a identificam e tornando-os mais legíveis.  

 

A proposta para a frente marítima pertence a uma estratégia de resposta às necessidades do 

lugar, o novo parque urbano e a reconversão da Doca de Pedrouços. 

 

É objetivo do presente trabalho a reconversão da Doca de Pedrouços num centro náutico, 

num centro de co-working e em espaços de restauração e lazer de uso público. 

 

Palavras-chave: Doca de Pedrouços, Docapesca, Reconversão, centro náutico 

 

  



 

 
 

Abstract 

 

Algés had a strong identity and played an important role in the city's history. This legacy has 

now been lost due to modernization, which has produced profound changes in the social 

tissue, urban morphology and building typologies of that area. The railway line and the road 

are part of the main agents for the fragmentation of the city in the discontinuity of the same 

and contribute to the segregation between the existing spaces. The need to increase the 

transport flow in the mobility sector has produced a line, by road, which undoubtedly links the 

city longitudinally, but is the antithesis in its transverse effect. This is the case of the marginal 

that imposes itself as a barrier in its crossing. 

. 

What is proposed is to attenuate the limits of the road overlap, through successive crossings 

that break this barrier. The intervention in Praça D.Manuel I and the exposure of the river of 

Algés are part of the idea of requalifying this study area, valuing the elements that identify it 

and making it more readable. 

 

The proposal for the sea front belongs to a strategy to respond to the needs of the place, the 

new urban park and the reconversion of the Pedrouços’s Dock. 

 

The objective of this work is the conversion of the Pedrouços dock into a nautical center, a co-

working center and public catering and leisure spaces. 

 

Keywords: Pedrouços’s dock, Docapesca, Reconversion, Nautical center 
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento e inserção no plano de estudos 

 

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

no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. É seu 

objetivo fazer uma reflexão sobre o trabalho de projeto realizado no decorrer do ano letivo 

2015/2016 e justificar as opções tomadas.  

 

Na unidade curricular de Projeto Final I, inserida no nono semestre do Mestrado Integrado em 

Arquitetura do Instituto Superior Técnico, foi lançado o tema do ano que propunha uma 

intervenção ao nível urbano nos limites de Belém à Foz do Jamor. Numa primeira fase, e 

numa escala mais alargada, seria desenvolvido um plano urbano para a frente marítima em 

questão. Numa segunda fase, correspondente ao segundo semestre, e agora numa escala 

mais próxima, o desenvolvimento de uma zona proposta no plano urbano anteriormente 

desenvolvido enquadrado na sua estratégia e compromissos. 

 

 

1.2. Tema 

 

O objeto de trabalho é a frente marítima desde a Torre de Belém à Foz do Jamor, 

aprofundando o estudo relativo a dois edifícios da antiga Doca Pesca de Lisboa e a sua área 

envolvente incluindo a doca de Pedrouços, nos limites da rede ferroviária entre a fundação 

Champalimaud e a ribeira de Algés. A área de estudo é identificada como um espaço, em 

grande parte, obsoleto, apenas útil a um conjunto mínimo de pescadores locais e a pontuais 

eventos de grandes dimensões que carecem de condições para aqui se desenvolverem 

convenientemente. É objetivo do presente trabalho a reconversão da área de estudo num 

centro náutico, num centro de co-working e em espaços de restauração e lazer de uso público. 
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1.3. Motivação 

 

A requalificação é um aspeto importante como agente na evolução da cidade sustentável, e 

deve ter como base os elementos identitários dos espaços. O desenvolvimento deste projeto 

debruçou-se na resposta às necessidades do lugar e das entidades que o administram. 

Alargando-se a uma escala pública, pode vir servir a cidade e o rio. 

 

No âmbito deste contexto a proposta pretende dar continuidade a esta relação através da 

criação de um novo Centro Náutico. É de se acrescentar o enorme interesse que se tem vindo 

a gerar pela organização de eventos no âmbito da atividade náutica, que promovem a cidade, 

o rio e a prática desportiva. Eventos como a VOLVO OCEAN RACE (VOR) e EXTREME 

SAILING SERIES (ESS), usufruem daquele lugar pelas suas características naturais, 

favoráveis à prática da vela. Como tal proporcionar condições para estes eventos foi uma das 

razões para a escala do projeto. Uma intervenção que oferece um uso diário pelo programa 

já referido e esporádico no contexto do VOR e ESS. 

 

 

1.4. Descrição do problema a estudar e a metodologia adotada  

 

Inicialmente a intervenção focava-se no reaproveitamento parcial dos edifícios da Docapesca 

de Lisboa que serviam a doca de Pedrouços. Apostou-se na exposição total da sua estrutura 

como elemento marcante naquela que considerámos ser a sua maior valência enquanto 

objeto arquitetónico. Mas o seu reaproveitamento acabou por se justificar não viável pelo seu 

estado de degradação devido à falta de manutenção regular. Note-se que os dois edifícios em 

questão, são edifícios industriais concebidos em 1956 com uma estrutura em betão armado, 

exposta às condições ambientais de uma frente marítima, o que acelerou o processo de 

degradação. A solução assumida passou pela reconstrução de um novo edifício que tivesse 

a mesma área de implantação no conjunto dos dois edifícios pré-existentes enquadrado 

também nas suas anteriores altimetrias. Como a estrutura dos anteriores edifícios era limitada 

nas suas dimensões, o que dificultava o seu uso numa escala maior, procurou-se uma solução 

que fosse flexível para diferentes usos e permeável no que fosse a sua relação com o rio e a 

cidade. Assumir-se como um edifício que serve o rio e a cidade, tal como anteriormente servia 

a cidade por fazer parte da rota de abastecimento da mesma na atividade pecuária foi um dos 

objetivos estabelecidos. 

 

O edifício a projetar teria que estar comprometido com o lugar do mesmo modo que os 

edifícios pré-existentes estavam. A área envolvente faz parte de um projeto urbano, sendo 
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importante mencionar que todos os gestos dentro e fora do edifício estão embebidos num 

gesto geral, ou seja, faz tudo parte de uma estratégia maior. 

 

Projetou-se uma alternativa à rede viária existente, que se apresenta como um limite físico na 

cidade. A intervenção baseou-se num gesto capaz de atenuar o impacto das vias no território. 

Foram incluídas estratégias tais como o desenho de um novo passeio marítimo, uma nova 

ciclovia e Áreas estacionamento. A rede hidráulica de Algés é alterada com o desencanar da 

ribeira, que afirma o limite entre o município de Lisboa e o município de Oeiras, resolvendo o 

problema do escoamento de águas pluviais e o risco de inundação, bem como a recuperação 

de flora e fauna, e gerando espaços verdes para diferentes utilizadores e usos. O desenho da 

Doca de Pedrouços é alterado para potenciar o uso da mesma para a atividade náutica, 

aumentando a sua capacidade de armazenamento de embarcações e ganhando escala para 

receber eventos maiores. O seu desenho permite resolver problemas anteriores de 

acumulação de sedimentos e os seus custos de remoção. Na maioria dos casos este fator 

deve-se à conceção imprópria da entrada da doca. É importante salientar que a manutenção 

de uma doca com recurso a uma draga tem custos muito elevados, o que tem um enorme 

peso na viabilidade de um empreendimento deste tipo. Por fim o desenho da doca proposta 

permite a dissipação da energia projetada pelo mar, minimizando estragos numa situação de 

condições atmosféricas adversas. 

 

O novo edifício surge como uma mega estrutura que permite a suspensão de uma cobertura 

orgânica capaz de vencer grandes vãos, dando resposta aos problemas de uso do edifício e 

à necessidade de flexibilidade do programa. O tema referido será abordado seguidamente 

para uma melhor análise do seu desempenho e nas opções de projeto tomadas. 
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1.5. Estrutura do relatório 

 

O desenvolvimento do presente relatório será estruturado em três capítulos, onde se 

pretendem abordar três grandes temas do projeto de modo a clarificá-lo, justificando as 

escolhas tomadas no âmbito da estratégia e objetivos da proposta. No capítulo Estado da 

Arte, será apresentado um enquadramento geral dos conceitos urbanos e arquitetónicos 

adotados no projeto, bem como os casos de estudo que influenciaram algumas decisões de 

projeto. Seguidamente o capítulo de caracterização da Área de Estudo, faz a leitura do 

território identificando, de modo detalhado, os principais problemas e condicionantes da área 

de intervenção tanto a nível físico como social, passando também pela evolução histórica do 

local. Neste ponto temas como a rede viária e a rede hídrica serão abordados, assim como 

as condicionantes naturais, estrutura ecológica, drenagem, desenvolvimento urbano, 

património e memória, condicionantes legais, servidões e restrições de utilidade pública. 

 

Por último a descrição e justificação das soluções projetuais adotadas. Este capítulo 

estruturar-se-á descrevendo o desenvolvimento da proposta reduzindo gradualmente a escala 

de trabalho, desde as opções tomadas a nível de implantação, até aos detalhes construtivos 

apresentados na proposta. A análise crítica da linguagem da arquitetura utilizada no contexto 

da arquitetura contemporânea e os valores quantitativos e o seu enquadramento regulamentar 

serão pontos de destaque face à natureza do projeto e à sua expressão. Também será 

apresentada a definição do programa funcional, a identificação de condicionantes 

regulamentares e a sua influência na proposta, de igual modo a descrição das soluções 

estruturais e construtivas.  
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2. Estado da Arte 
 

2.1. Conceitos arquitetónicos adotados 

 

A frente ribeirinha do Tejo deu sempre lugar a indústrias que se serviram de uma localização 

privilegiada para a exploração dos seus interesses de produção industrial e comércio. Esse 

uso apropriou-se de quase todo o limite do rio, que deixou de oferecer a relação da água com 

as pessoas. Tem vindo a ser repensada toda a frente marítima do Tejo nos seus usos e 

desenho, sendo um tema bastante atual, o que leva a proposta a ir a esse encontro.  

 

O conceito da proposta é a permeabilidade. A ideia de um espaço composto por vários 

espaços, sem limites rígidos, que permita uma relação entre todas as partes, e todas as partes 

com o lugar. Ou seja, da cidade para o rio e do rio para a cidade, onde a arquitetura é a rótula 

que os liga. 

”[…] a arquitetura não termina em ponto algum, vai do objeto ao espaço e, por consequência, 

à relação entre os espaços, até ao encontro com a natureza.”1 

 

A Doca de Pedrouços foi o porto de inúmeras embarcações que traziam peixe para ser 

vendido na lota e seguidamente transportado e distribuído em terra. O que se propõe é uma 

distribuição inversa, um lugar de encontro para as pessoas, onde os utilizadores podem seguir 

para o rio, ora numa pequena embarcação ora molhar os pés usufruindo do rio e da 

arquitetura. 

 

Uma das primeiras intenções projetuais foi a preocupação de uma oferta espacial adaptada 

às necessidades programáticas propostas, tal como a possível reconversão desse programa, 

diminuindo as barreiras do edifício em receber outra função. Assim, permite ter sempre o 

conceito de rentabilização e reutilização do edifício. A forma não deveria seguir de modo rígido 

a função, porque mais tarde essa função deixa de existir e o edifício perde a razão de 

existência. É este conceito que formula a intemporalidade da proposta. Algo abstrato e não 

percetível ao observador, mas é com esta afirmação que o projeto se transforma ao gerar 

espaços um pouco dúbios nos seus limites. Os espaços são pensados com múltiplas 

funcionalidades. 

 

A solução passou por encontrar materiais que pudessem oferecer uma plasticidade capaz de 

responder aos conceitos referidos anteriormente. É objetivo desta solução proporcionar 

                                                
1 SIZA, Álvaro (1998) - Imaginar a evidência, Lisboa: Edições 70, 2015 
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espaços de grandes dimensões para a função de cais de embarque, zona de restauração 

pública, oficina e zona de preparação de embarcações de pequeno e médio porte, o seu 

armazenamento ou a escala para uma piscina de vinte e cinco metros ou até um jardim. 

Propõem-se materiais que conferissem esse sentido de contemporaneidade, que 

contribuíssem para a riqueza espacial e para a experiência sensorial, através de variações de 

intensidades de luz, permeável, súbitas derivações espaciais, térmicas e sonoras. 

 

“Os prédios de nossa era tecnológica em geral visam de maneira deliberada à perfeição 

atemporal e não incorporam a dimensão do tempo ou o processo inevitável e mentalmente 

importante do envelhecimento. Esse temor dos traços do desgaste e da idade se relaciona 

com o nosso medo da morte. 

 

A transparência e as sensações de ausência de peso e de flutuação são temas fundamentais 

para a arte e a arquitetura modernas. Nas últimas décadas, surgiu um novo imaginário da 

arquitetura, que emprega reflexos, graduações de transparência, sobreposições e 

justaposições para criar uma sensação de espessura espacial, além de sensações subtis e 

dinâmicas de movimento e luz. Essa nova sensibilidade promete uma arquitetura que pode 

transformar a imaterialidade e a falta de peso relativas da recente construção com alta 

tecnologia em uma experiência positiva de espaço, lugar e significado. […] A arquitetura 

domestica o espaço sem limites e nos permite habitá-lo, mas ela também deve domesticar o 

tempo infinito e nos permitir habitar no continuum do tempo.”2 

 

  

                                                
2 PALLASMAA, Juhani (2009) Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos, Lisboa: Bookman, 2011 
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2.2. Casos de estudo 

 

2.2.1 Projeto centro muçulmano em Bordéus 

 

Os projetos que se identificam como referência partem de conceitos idênticos e adotam 

soluções semelhantes àquelas adotadas pelo presente projeto. Em primeira análise a fluidez 

e a dinâmica de um espaço contínuo, que de um modo subtil agarra-se todas as questões 

programáticas, fazia parte da estratégia da proposta. Numa escala aproximada o projeto do 

arquiteto Manuel Aires Mateus, escolhido em concurso pela Fédération Musulmane de la 

Gironde, de um centro muçulmano em Bordéus, partilha do mesmo conceito para o espaço, 

apesar de um programa distinto e uma localização territorial próxima ao rio Garona. “Para este 

projeto procurámos um espaço absoluto, uma topografia contínua, uma arquitetura onde tudo 

está ligado: os diferentes usos (do edifício), os percursos que os relacionam, a luz filtrada que 

os caracteriza. Um todo sem partes”3, refere o arquiteto numa nota explicativa que acompanha 

o projeto. 

 

     
Fig. 2.01 e fig.2.02 Projeto centro muçulmano, Bordéus  

Fonte: publico.pt 

 

  

                                                
3 AIRES MATEUS, Manuel (2014) Aires Mateus ganha projecto para Mesquita em Bordéus, Disponível em  
< https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/aires-mateus-vence-projecto-para-mesquita-em-bordeus-1637557>[08/11/2015] 

http://islam-bordeaux.fr/pages/1/site_officiel_accueil_federation_musulmane_de_la_gironde_fmg
http://islam-bordeaux.fr/pages/1/site_officiel_accueil_federation_musulmane_de_la_gironde_fmg
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2.2.2 Centro de aprendizagem Rolex 

 

A mobilidade dentro da proposta deveria enquadrar-se no âmbito da continuidade e fluidez já 

referidos. Assim, a fácil circulação no projeto como a legibilidade deveriam ser aspetos a 

atingir, contornando as condicionantes do programa, quanto à manipulação do elemento água 

em determinadas funções. O centro de Aprendizaje Rolex localizado no campus da EPFL 

(Escola Politécnica Federal de Lausanne) na Suíça, concebido pelo estúdio SANAA é uma 

referência importante para este projeto, pois revela a preocupação de ligar espaços a cotas 

diferentes através da topografia do pavimento, que funciona como uma rampa que oferece o 

acesso a qualquer utilizador mesmo com mobilidade reduzida. A dimensão do corredor e a 

topografia variam, no seu declive, para dar lugar a espaços de repouso, que as pessoas 

podem utilizar de diferentes modos. O seu desenho vai de encontro à preocupação da 

continuidade do espaço mesmo a cotas diferentes, evitando escadas para ligar as funções 

programáticas. 

 

   
Fig. 2.03 e fig.2.04 Centro de Aprendizagem Rolex, Suíça 

Fonte: sanaa.co.jp 

 

 

2.2.3 Serpentine pavillion 2014 

 

No Serpentine Pavillion de 2014, concebido pelo arquiteto chileno Smiljan Radic, investigou-

se um material habilitado a atingir uma materialidade plena, que permitisse filtrar a luz de 

diferentes maneiras, variando intensidades, capacidade autoportante para conceber vãos 

maiores, permitindo espaços não interrompidos capazes de alcançar uma dinâmica pela sua 

configuração plástica. Um material que transmitisse a ideia de leveza como uma pele que 

veste a arquitetura e é arquitetura, porque não chega ao extremo do contraste visual, nem se 

aproxima a uma falta de expressão incrédula da sua resistência, enquanto cobertura. Para 

além de todas estas características, explorou-se também um modo de a arquitetura transmitir 
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diferentes perceções do objeto. Em concreto, à distância, a proposta afirma-se como uma 

peça única e pesada, assumindo um papel importante na cidade, e ao aproximar vai-se 

descobrindo mais sobre o objeto. Dar a conhecer atividades, usos, estimular sensações e 

vivências provocando o utilizador numa explosão de contextos vários que a arquitetura 

proporciona ao fazer parte do lugar. 

 

A Serpentine Pavilion de 2014 teve como preocupação exatamente o que foi descrito no 

parágrafo anterior. O arquiteto desenha um objeto que aparenta ser pesado e rígido, como 

uma enorme pedra que assentou naquele território. Contudo ao viver o espaço gerado dentro 

do mesmo, percebe-se a sua leveza devido à riqueza que a sua materialidade oferece ao 

trabalhar a luz. O uso de compósitos de fibra de vidro, uma materialidade contemporânea, 

permite explorar novos modos de trabalhar a luz na arquitetura, variando a perceção do 

espaço, do material e a maneira como o habitamos, já que se torna tão dinâmico. 

 

 

         
Fig.2.05 e fig. 2.06 Serpentine Pavillion 2014 

Fonte: serpentinegalleries.org 
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2.2.4. Meiso no Mori Municipal Funeral Hall 

 

Ao trabalhar a dinâmica do projeto, investigou-se o modo de trabalhar a cobertura de maneira 

a que também esta fosse dinâmica ao ter a capacidade de escoar as águas pluviais recolhidas 

sem gerar interrupções no espaço, devido a essa necessidade. O projeto do atelier Toyo Ito 

& Associates, Meiso no Mori Municipal Funeral Hall, Gifu, Japão foi alvo de investigação na 

reflexão e encontro de soluções para todo o desenvolvimento conceptual e projetual. 

 

 
Fig. 2.07 Municipal Funeral Hall, Gifu 

Fonte: toyo-ito.co.jp 

 

 

2.2.5. Naked House 

 

Para alojar programas mais delicados, no que respeita ao uso, que atingem níveis de maior 

privacidade e conforto térmico, optou-se por fazer uma reflexão quanto à minimização do 

impacto visual e físico na continuidade do espaço. Conseguir manipular o programa ao 

conceber espaços privados minimalistas com um sentido efémero de existência, não 

comprometendo a dinâmica da proposta, ao não competir com a permeabilidade do espaço, 

tendo capacidade para albergar funções. 

 

A ideia da reutilização do projeto e possível reconversão noutro programa, está assim 

presente ao definir essa estratégia da expressão mínima e da sua radicalidade libertando o 

espaço. 

 

Serve de referência também o projeto Naked House do arquiteto japonês Shigeru Ban, onde 

os espaços de uma casa partilham de uma atmosfera comum que provoca os utilizadores a 

vários níveis de intimidade, existindo uma maior proximidade e partilha de vivências devido a 

um forte conceito de continuidade espacial.  
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Fig. 2.08 e fig.2.09 Naked House,Japão 

Fonte: shigerubanarchitects.com 

 

O arquiteto Shigeru Ban conta que o projeto surgiu de um pedido específico de um cliente 

para uma habitação familiar. “provides the least privacy so that the family members are not 

secluded from one another, a house that gives everyone the freedom to have individual 

activities in a shared atmosphere, in the middle of a unified family”.4. A casa consiste num 

único espaço amplo com um pé-direito duplo, onde os quatro elementos da família possuem 

espaços individuais para dormir de mobilidade livre ao longo da habitação. Para reduzir o peso 

e otimizar o espaço, estes espaços não são muito grandes e possuem o mínimo de pertences 

pessoais. Os quartos podem ser movidos de acordo com as necessidades de uso da casa. 

 

 

2.3. Na conclusão do ponto 2 – Casos de Estudo 

 

Os casos de estudos referidos foram o mote para aquele que é o enquadramento dos 

conceitos arquitetónicos desenvolvidos ao longo do processo projetual. A proposta está 

profundamente embebida nesta dimensão da arquitetura geradora de atmosferas várias 

dentro de uma maior que as liga. Servem as anteriores referências como objeto de estudo na 

abrangência do conceito de projeto desde as opções tomadas a nível de implantação, até aos 

detalhes construtivos da proposta, dando força a um gesto único de desenho. 

 

  

                                                
4 BAN, Shigeru (2000) Naked House Disponível em:< http://www.shigerubanarchitects.com/works/2000_naked-house> 
[20/04/2016] 
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3. Caracterização da área de estudo 
 

3.1. Memória 

 

A área de estudo situa-se na frente marítima do limite poente do município de Lisboa, desde 

a Torre de Belém até à Foz do Jamor. Este território sofreu ao longo do tempo alterações no 

desenho da frente marítima com sucessivos aterros, em função das necessidades de 

exploração de diversas entidades. Estas alterações alastraram pelo território. Foi dado o lugar 

a novos espaços e a rotura de outros, como o caso do desmantelamento da antiga Praça de 

Touros de Algés como referência de um lugar que outrora recebeu inúmeros eventos que 

concentrava os populares. A ribeira de Algés marcava o limite entre os municípios de Oeiras 

e Lisboa e representava a entrada e saída de ambos os municípios, onde existia o controlo 

por parte da guarda, nas conhecidas portas de Algés. Era necessário atravessar a ribeira por 

via de uma ponte, que deixou de existir e posteriormente a ribeira foi encanada. 

 

 

 
Fig. 3.01 Representação Algés e Cruz Quebrada, 1948 

Fonte: gazetademiraflores 

 

Algés era conhecida por ser um lugar de lazer por parte dos habitantes de Lisboa que se 

deslocavam de elétrico e usufruíam da praia para se banharem. A zona do Dáfundo mais a 

poente, era símbolo da vida boémia, tinha fama pelos relatos de alguns poetas portugueses 

como Eça de Queiroz e Almeida Garrett. 

 

O território em questão tinha efetivamente uma forte identidade e teve um papel importante 

na história da cidade. Atualmente perdeu-se essa herança devido à modernização, que vem 
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produzir alterações profundas no tecido social, na morfologia urbana e nas tipologias de 

construção de toda aquela área. A linha férrea e as vias rodoviárias fazem parte dos principais 

agentes para a fragmentação da cidade na descontinuidade da mesma e contribuem para a 

segregação entre os espaços existentes. A necessidade de aumentar o fluxo de transporte no 

setor da mobilidade veio produzir uma linha, via rodoviária, que liga de modo indiscutível a 

cidade longitudinalmente, mas é a antítese no seu efeito transversal. Este é o caso da 

marginal que se impõe como barreira no seu atravessamento. 

 

 

3.2. Leitura do território 

 

A zona em estudo é caracterizada a norte da linha férrea por áreas habitacionais com 

morfologias urbanas relativamente homogéneas e consolidadas, e a sul por um território mais 

industrializado e ligado ao comércio ou entidades públicas/privadas focadas na investigação. 

Este é o caso da Docapesca de Lisboa, do recinto do NOS’alive, da Fundação Champalimaud 

ou do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A perda de função, para além de todos os 

aspetos negativos referentes ao mau uso do solo, é um importante ponto de partida para a 

requalificação dos espaços segregados e obsoletos como seja o caso de estudo a Docapesca, 

que seguidamente será aprofundado. 

 

O projeto elaborado no âmbito da disciplina de Projeto Final II, tem um caracter académico. 

Como tal desde o projeto urbano ao projeto de reconversão do Docapesca de Lisboa, só seria 

possível caso houvesse por parte de todas as entidades envolvidas e que tutelam a área, 

concordância com a proposta. É importante salientar que já foram elaborados vários planos 

para o território em estudo, que não avançaram devido, principalmente, às divergências de 

conceito e conflitos de interesses.  

 

A utilização do solo da área de estudo é condicionada segundo o Plano Diretor Municipal de 

Lisboa em vigor. A estratégia da proposta foi concebida de modo a respeitar as consideradas 

valências do lugar, como a ribeira.  
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3.3. Rede Hídrica  

 

Algés é assinalada como uma zona sujeita a riscos naturais e antrópicos de elevada 

vulnerabilidade, suscetível ao efeito de maré direto devido á rede hidrográfica considerável 

existente e à sua cota de proximidade ao rio. Este fator deve-se ao encanamento da antiga 

ribeira até ao rio. Esta proposta propõe a requalificação da ribeira como uma linha de 

drenagem a céu aberto, diminuindo o risco de inundações, e promovendo espaços verdes 

sustentáveis enquadrados com o edificado, contribuindo para o aumento da eficiência 

ambiental da cidade. Ao desenhar um perfil da ribeira crescente, ou seja, a sua laminagem 

inicial com o perfil mais curto, aumentando a velocidade da água capaz de transportar 

sedimentos e o seu alargamento para o amortecimento de caudais, são favorecidas as 

condições a montante e a jusante. Neste caso, as alterações propostas são previstas e 

sugeridas e estão presentes no Plano Diretor Municipal no que diz respeito à estrutura 

ecológica. 

 

 
Fig. 3.02 Vista aérea da área de estudo [Da Torre de Belém à Cruz Quebrada] 

Fonte: maps.google.com 
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3.4. Rede viária 

 

Para a rede viária propõem-se também algumas alterações que visam a diminuição do 

impacto da barreira gerada pela linha férrea e as vias rodoviárias, tendo em conta os possíveis 

custos que uma proposta mais radical podem acarretar. Procura-se desenhar um passeio 

marítimo contínuo e a uma nova ciclovia que liga Lisboa a Oeiras na frente ribeirinha. Optou-

se por fazer uma permuta do fluxo de tráfego entre a Avenida Brasília e a Avenida da Índia. 

Ou seja sugere-se um perfil mais curto no lado Norte da linha férrea, identificando-se como 

uma via de acesso local, libertando o trânsito junto à Praça D.Manuel I até ao Dáfundo. A 

“marginal” ocupa o lado sul da linha férrea, concentrando o fluxo de tráfego com ligação ao 

Itinerário Complementar 17.  

 

Para albergar o terminal do elétrico e a praça de autocarros, existente na Praça D.Manuel I, 

e por sua vez libertar a mesma, a proposta visa uma estação intermodal sob a linha férrea e 

vias rodoviárias ligando o jardim municipal de Algés a o parque do NOS’alive. O parque surge 

com habitação multifamiliar, comércio e equipamentos para prática desportiva, deixando 

assim de ter apenas utilidade para o evento anual festivaleiro. É permitido o acesso pedonal 

e rodoviário ao parque, tendo em conta que se tratam de vias de carácter de acesso local de 

baixo fluxo rodoviário. 

 

 
Fig. 3.03 Vias principais alteradas 

Fonte: autor 
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Fig. 3.04 Vias de acesso local propostas 

Fonte: autor 

 

 
Fig. 3.05 Ciclo via proposta 

Fonte: autor  
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Legenda: 1 – Centro náutico; Centro de co-working; Intervenção doca de Pedrouços e áreas adjacentes; 2 – Requalificação 

Praça D. Manuel I; Passagem de acesso entre a Praça D.Manuel I e frente ribeirinha; 3 – Complexo Desportivo; 4 – Estação 

intermodal com passagem de acesso entre o jardim de Algés e recinto do NOS’alive; 5- Edificios de habitação e comércio; 6 – 

Espaço museológico. 

Fig. 3.06 Plano urbano. Propostas de maior relevância do plano. 

Fonte: autor 

 

 

Para melhor análise da proposta de intervenção na doca de Pedrouços é necessário fazer 

uma contextualização histórica e perceber a evolução dos usos da doca e as funções da 

Docapesca de Lisboa, entidade detentora da concessão. 

 

  



 

20 
 

3.5. Doca de Pedrouços 

 

Os edifícios da Docapesca de Lisboa são concebidos em 1956, sendo os seus utilizadores 

armadores, pescadores, comerciantes de pescado e industriais portugueses, que exerciam a 

sua atividade no centro de pesca de Lisboa. 

 

 
Fig. 3.07 Docapesca de Lisboa, anos 60 

Fonte: docapesca.pt 

        
Fig. 3.08 e fig. 3.09 Docapesca em atividade 

Fonte: docapesca.pt 

 

Durante quase 50 anos, esta concessão abastece a cidade de Lisboa com pescado. Em 2002 

as instalações na doca de Pedrouços são encerradas na sua maioria, e em 2003 todos os 

serviços de primeira e segunda venda de pescado da delegação de Lisboa são retirados e a 

sede da Docapesca é transferida para Alcântara. As instalações são deixadas ao abandono, 

apenas utilizadas por alguns pescadores e armadores que as usam para armazenamento e 

servem-se da doca para atracar as embarcações. Ao longo do período de desativação até ao 

tempo presente, as instalações têm vindo a ser desmanteladas, devido a usos pontuais, ao 

risco de colapso em estruturas degradadas ou na generalidade para disponibilizar espaço e 

condições a eventos esporádicos, como o caso da VOLVO OCEAN RACE. Este evento é 
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reconhecido a nível mundial, envolvendo atividade náutica e recentemente tem reconhecido 

a doca de pedrouços e o estuário do Tejo pelas suas características naturais bastante 

favoráveis à prática do desporto náutico. Infelizmente as instalações adjacentes à doca não 

são as mais recomendáveis, sendo que uma proposta de requalificação pode dar azo a 

condições que proporcionem mais eventos do género, não obstante a oferecer um 

equipamento do qual a cidade pode usufruir diariamente, contemplando uma estratégia de 

rentabilização. Em contato direto com os responsáveis da Docapesca de Lisboa, doca de 

Pedrouços, é referido que a primeira receção ao VOR, foi um sucesso e que a organização 

da VOLVO tem em consideração a transferência da sede do evento para Lisboa. Os eventos 

têm Lisboa na sua rota, e a intervenção na doca é uma opção válida e uma necessidade face 

às perspetivas para o futuro. 

 

 
Fig. 3.10 VOR, Lisboa 2012 

Fonte:volvooceanracelisbon.com  
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4. Descrição e justificação de soluções projetuais 
 

4.1. Área de Intervenção 

A proposta de reconversão da área ocupada pelos edifícios da Docapesca de Lisboa na doca 

de Pedrouços teve como principio a reconstrução de um novo edifício com uma área de 

implantação igual aos edifícios pré-existentes. A sua área envolvente proporciona espaços 

verdes, de lazer, que vão de encontro às estratégias do plano urbano, desenvolvido no âmbito 

da disciplina de Projeto Final I, enquadrado com a sustentabilidade ambiental. 

 

“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”5 

 

Os limites da Doca de Pedrouços foram alterados, para potenciar o seu uso para a atividade 

náutica, aumentando a sua capacidade de armazenamento de embarcações, resolver 

problemas anteriores de dragagem e os seus custos, tendo escala para receber eventos 

maiores, e por fim a dissipação da energia projetada pelo mar na doca, como já referido.

Fig. 4.01 Planta de implantação 

                                                
5 Brandão, Pedro (2002) O chão da cidade: Guia de avaliação do design de espaço público, Lisboa: Centro Português de 
Design 
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O desenho do “braço” que desenha a doca, e a protege da rebentação do mar, estabelece 

uma forte relação e tensão com a torre, do centro de controlo de tráfego marítimo de Lisboa, 

a poente, projetada pelo arquiteto português Gonçalo Byrne. Este gesto dá escala à doca, ao 

sugerir que os seus limites se impõem desde a torre, ao limite nascente junto à Fundação 

Champalimaud. Por outro lado apresenta-se assim como a maior doca de Lisboa, tem 

presença na cidade e no rio e compromete-se oferecendo mais de 240.000m2 área útil às 

embarcações. 

 

A proposta tem a intenção de dar dinâmica ao espaço, trazer um desenho contemporâneo, 

agarrado a um diálogo entre a memória do lugar e a sua evolução. “A função atemporal da 

arquitetura é criar metáforas existenciais para o corpo e para a vida que concretizem e 

estruturem nossa existência no mundo. A arquitetura reflete, materializa e torna eternas as 

ideias e imagens da vida ideal. As edificações e cidades nos permitem estruturar, entender e 

lembrar o fluxo amorfo da realidade e, em última análise, reconhecer e nos lembrar quem 

somos. A arquitetura permite-nos perceber e entender a dialética da permanência e da 

mudança, nos inserir no mundo e nos colocar no continuum da cultura e do tempo. Em seu 

modo de representar e estruturar a ação e o poder, a ordem cultural e social, a interação e a 

separação, a identidade e a memória, a arquitetura se envolve com questões existências 

fundamentais. Qualquer experiência implica atos de recordação, memória e comparação. 

Uma memória incorporada tem um papel fundamental como base da lembrança de um espaço 

ou um lugar. Transferimos todas as cidades e vilas que já visitamos, todos os lugares que 

reconhecemos, para a memória encarnada de nossos corpos. Nosso domicílio se torna 

integrado à nossa autoidentidade; ele se torna parte de nosso corpo e ser.”6 

 

  

                                                
6 PALLASMAA, Juhani (2009) Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos, Lisboa: Bookman, 2011 

 

 



 

24 
 

4.2. Programa e Usos 

 

 

O programa proposto para o edifício, visa dar resposta às consideradas necessidades da 

entidade que administra a doca e às necessidades consideradas por opção. O projeto 

contempla na sua maioria um centro náutico e seguidamente um centro de co-working. São 

ainda acrescentadas áreas para a restauração, lazer, multiusos e percurso público. 

 

É importante referir que a opção de enquadrar o programa apresentado tem como objetivo 

dar rentabilidade ao edifício. As áreas definidas para o programa do projeto, têm presente a 

possibilidade de sofrer alterações, tendo em conta futuras necessidades. 

 
Fig.4.02 Diagrama espaço-funcional  

 

 

 
Fig. 4.03 Planta de esquema programático 

 

  

Centro co-working 

[2.300m2] 

 

Espaço multifuncional 

[1.600m2] 

 

Espaços de restauração e lazer 

[3.600m2] 

 

Centro náutico  

[7.500 m2] 
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Legenda: 1-Arrumos; 2-Duches comuns [m/f]; 3-Vestiários comuns [m/f]; 4-Instalações sanitárias; 5-Duches/vestiários individuais; 

6-Receção; 7-Cacifos; 8-Piscina; 9-Tanque de treino. 

Fig. 4.04 Planta aproximada área balnear e piscinas 

 

 

O centro náutico domina o edifício com uma área maior, com aproximadamente 7.500m2. O 

seu programa inerente divide-se em duas partes, zona balnear de acesso às piscinas e zona 

de armazém e cais de embarque. A zona balnear oferece áreas de vestiários comuns e 

individuais, duches coletivos ou individuais, instalações sanitárias, cacifos, posto de socorro, 

áreas livres destinadas a aulas e briefings, arrumos e a receção ao centro náutico. O lado 

norte do centro náutico dá acesso à zona de piscina de 25m com quatro pistas e tanques de 

treino para canoagem com capacidade para doze atletas. No total, a área balnear prevê uma 

capacidade total compreendida entre 150 a 200 utilizadores. 

 

 
Fig.4.05 Corte GG’, área balnear e piscinas 
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Legenda: 1-Receção; 2-Instalações sanitárias; 3-Escritório [4m2]; 4-Escritório [9m2]; 5-Escritório [16m2]; 6 

Escritório [15/30m2]. 

Fig. 4.06 Planta aproximada espaço de co-working 

 

No lado poente o centro de co-working, com 2.300m2, possui uma receção, instalações 

sanitárias e vários tipos de escritórios de 4, 9, 15, 16 e até 30m2. Pode ser versátil ao ponto 

de aumentar a sua capacidade ocupando áreas adjacentes, caso fosse necessário numa 

situação em que as áreas de escritório não dessem resposta ao número de utilizadores. O 

projeto é concebido tendo em conta esse cenário, e seria possível resolver o problema com a 

construção de mais volumes de escritórios. 
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4.3. Conceitos 

 

4.3.1. Permeabilidade Espacial 

 

O conceito de permeabilidade é importante no desenvolvimento do projeto no que toca à 

relação da cidade com o rio, a circulação no edifício e a interação entre espaços. 

 

 A fluidez da cobertura com a disposição de pequenos volumes que compõem programa mais 

íntimo adiciona uma dinâmica que comunica com o traçado do plano urbano proposto e 

estabelece raízes com o lugar na sua essência e memória. Como já foi introduzido, esses 

volumes têm um carácter efémero e minimalista, pela sua radicalidade ao não competir com 

o espaço maior e fazer parte da sua atmosfera. O facto de serem também estes permeáveis 

sobre si ao poder visualizar a cobertura do projeto dentro do mesmo vai de encontro ao gesto 

comum.  

 

 
Fig.4.07 Esquema de circulação pública 

 

A planta esquemática da possibilidade de circulação pública no edifício assinalada a branco 

é reflexo do conceito de permeabilidade e tensão entre espaço público e privado, que não 

compete e consegue gerar uma harmonia entre as duas dimensões. 

 

4.3.2. Flexibilidade de usos 

 

A flexibilidade de usos é um conceito que visa a capacidade do edifício fazer face a diferentes 

realidades futuras, tanto no âmbito do centro de co-working como no centro náutico e áreas 

de restauração. Não só para o uso diário, como para eventos esporádicos como já referido a 

VOLVO OCEAN RACE e EXTREME SAILING SERIES, caso necessitem das instalações e 

estas podem ser adaptadas. Acrescentar ainda, que a flexibilidade do edifício vai de encontro 

ao que atualmente se deve idealizar para a arquitetura, o que projetamos hoje, pode ser uma 

solução para um problema mas mais tarde ser o problema. A arquitetura pode ser intemporal, 

mas a sua função muitas vezes não o é, esta deve estar aberta e preparada para receber uma 

nova vida, ser usada e útil. 
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Fig.4.08-Planta aproximada área de oficina e armazém, zona de preparação e limpeza, cais de embarque, da esquerda para a 

direita, respetivamente. 

 

A liberdade na planta deve-se à intenção de dar flexibilidade ao espaço para o seu uso. Desde 

embarcações maiores, facilidade de circulação e manutenção dos barcos às zonas de 

secagem. A fachada Sul do edifício é mais encerrada para proteger as embarcações do 

contacto solar direto, que acelera o processo de degradação das mesmas, como tal dá-se 

uma abertura vertical, como se pode verificar na Fig. 4.08, junto do cais de embarque 

destinado à zona de secagem. 
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4.3.3. Comunhão com a Água 

 

O elemento água é primordial no desenvolvimento deste projeto, começando desde logo no 

gesto de a fazer entrar no cais de embarque interior do edifício. A proposta tem os seus limites 

complanares com os limites da doca. Esta situação tem o objetivo de aproximar o rio às 

pessoas mesmo no uso do centro náutico para utilizadores visitantes, ou seja, que não 

participam necessariamente nas atividades náuticas ou prática desportiva, mas que podem 

usufruir dos espaços de lazer e restauração. 

 

 

 
Fig.4.09 Corte DD’, entrada principal do edifício, percurso público, cais de embarque, da esquerda para a direita, respetivamente. 

 

 

O programa foi distribuído tendo em conta os pisos molhados e secos, de modo a não se 

intersectarem, lado poente seco, chegando ao percurso molhado até nascente na zona das 

piscinas e posteriormente a sul com o cais de embarque e espaços funcionais adjacentes. 

 

 
Fig. 4.10 Corte BB’, zona balnear, percurso público e armazém, da esquerda para a direita, respetivamente. 
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Fig. 4.11 Planta aproximada área de restauração 

 

Com 3.600m2, o espaço destinado à restauração e áreas de lazer, com a presença de uma 

densidade arbórea, é o que liga todo o programa. A área de restauração existe para servir os 

utilizadores e funcionários do edifício e recebe as pessoas que visitam este lugar. É um ponto 

de encontro, uma referência, onde as pessoas podem usufruir de uma refeição ou bebida, 

contemplando o rio, os barcos e canoas a sair e a entrar no edifício e na doca, como um 

momento romântico da atividade náutica. Esta zona volta-se totalmente para o rio. O jardim 

presente neste espaço representa um momento de pausa, o pulmão do projeto, com uma luz 

zenital marca a vivência do ambiente próximo do mar e da relação com a luz, o Sol ou a chuva 

que lhe dão dinâmica.  

 

 
Fig. 4.12 Corte EE’, Espaço multifuncional e área de restauração, da esquerda para a direita, respetivamente 

 

O espaço multifuncional de 1.600m2 é um elemento extra no projeto, no sentido de poder 

reforçar a dinâmica no seu uso, ao receber eventos e exposições, ou simplesmente alagar o 

programa já existente. Aqui a cobertura ao tocar no chão, tem um vão voltado a Norte, onde 

se pode observar um espelho de água, que de um modo poético trás os reflexos de luz para 

dentro do espaço dando a ideia de movimento e dinâmica. 
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4.4. Solução Estrutural e Construtiva 

 

O projeto é concebido por uma estrutura exterior em betão armado, correspondente a toda a 

fachada e a vigas pré-esforçadas em betão armado, que percorrem todo o edifício 

transversalmente, possibilitando um vão livre de 50m. A esta estrutura está fixa a cobertura 

num compósito de fibra de vidro com outros compostos nomeadamente matriz de poliéster. A 

composição da cobertura, permite-lhe ser autoportante, sendo independente da fachada, 

utilizando apenas cabos de aço fixos às vigas como suporte. A materialidade da cobertura 

permite ainda trabalhar a componente térmica e acústica da solução, variando a sua 

espessura consoante as necessidades do espaço. Assim a cobertura comporta-se como uma 

casca translúcida a vários níveis, pois a variação da sua espessura, como já referido, oferece 

a possibilidade de trabalhar a luz no projeto. 

 

Os espaços encerrados por via de planos opacos, visam o uso do sistema VIROC. Esta opção 

vai de encontro ao conceito abordado no ponto anterior no que se refere à permeabilidade e 

à flexibilidade espacial. Ou seja, os volumes são encarados com uma dimensão efémera, e 

como tal são projetados como módulos de fácil construção ou desmantelamento, conforme as 

necessidades do edifício. Esta solução oferece conforto acústico e térmico. 

 

 
Fig. 4.13 Modelo tridimensional, escala 1/200 

Fig. 4.14 Modelo tridimensional, escala 1/200  
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5. Conclusão 
 

O presente relatório é o resumo de todo o trabalho elaborado no âmbito das disciplinas de 

Projeto Final de Arquitetura I e II. Representa a reflexão em torno de questões, como o uso 

da frente marítima enquanto espaço público descentralizado, a requalificação do território 

obsoleto, e a capacidade de projetar uma arquitetura flexível e aberta a ser reutilizada. 

 

O projeto urbano dá resposta aos problemas presentes no território em estudo, tais como a 

rede viária, a rede hidráulica, o nó de Algés, e atende as necessidades de entidades como a 

Administração do Porto de Lisboa, a NOS e a VOR. No âmbito da rede viária a intervenção 

visa atenuar a barreia presente através da proposta de várias travessias, por via de vários 

rebaixamentos do terreno, ligando a cidade ao rio. O novo nó de Algés, a Praça D. Manuel I, 

dá lugar a um espaço verde, dando resposta aos riscos hidrológicos presentes, e propõe a 

ligação a sul, junto à ribeira de Algés desencanada. Para o recinto do NOS’alive é dada uma 

solução que visa um novo parque capaz de receber o evento e ter um permanente uso 

habitacional, áreas de lazer, áreas para a prática desportiva e cultural, com o museu proposto 

no projeto. 

 

A reconversão da Doca de Pedrouços é apresentada como solução para as necessidades do 

Porto de Lisboa para receber eventos como a VOR e propõe um novo Centro Náutico, que dá 

rentabilidade às instalações por oferecer um espaço multifuncional. 

 

A proposta apresentada revela no seu processo projetual a consideração de valores 

primordiais na sua nova arquitetura, tais como flexibilidade, rentabilidade, permeabilidade e 

reutilização. Estabelece uma relação com a memória do lugar, o paralelismo entre a 

reconversão com a nova Doca de Pedrouços e a história de Belém, de onde partiram os 

primeiros pioneiros portugueses em busca de novas rotas marítimas, naquela que viria a ser 

reconhecida pela grande época dos Descobrimentos.  

 

O projeto elaborado contribui para a cidade, ao servi-la, acrescenta uma nova atmosfera 

agarrada à mística da cidade ribeirinha. Vem preencher a necessidade de Lisboa ter a sua 

“porta” para o Atlântico marcada, e de um bom modo de o fazer é ter um centro náutico de 

escala municipal, ancorado na maior doca da cidade. 

 

O uso de materiais contemporâneos capazes de dar dinâmica e um sentido atemporal à 

arquitetura, foi um tema interessante como investigação, que continua em aberto. O uso de 

novas materialidades e tecnologia pode explorar inúmeras possibilidades ao enriquecer a 
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arquitetura. Espaços com dimensões maiores, com variações de luz, som, temperatura, capaz 

de estimular todos os novos sentidos, uma arquitetura completa nessa dimensão. 

 

Atualmente a arquitetura vive uma nova realidade, que se enquadra na conservação e 

restauro do património. Este tema é importante e deve ter a atenção daqueles que pensam a 

cidade e a usam, quando se deve reutilizar, reabilitar ou construir de novo. Neste caso, a 

opção tomada, de projetar um novo edifício agarrado à implantação anterior, deve-se ao fato 

da recuperação da estrutura pré-existente ter custos muito elevados. 

 

O edifício proposto caracteriza-se pela sua disposição longitudinal. O seu programa é 

composto por centro náutico, centro de co-working, espaços de restauração e lazer, espaço 

multifuncional e percurso público. A sua conceção visa uma resposta às consideradas 

necessidades do território, onde a arquitetura pode atuar e contribuir para um uso sustentável.  
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