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RESUMO  

Este relatório descreve o Projeto Final do Mestrado em Arquitetura, no Instituto Superior 

Técnico, e justifica as opções tomadas na conceção do mesmo. 

O Projeto consiste num estudo urbanístico, desenvolvido para o território compreendido 

entre a Torre de Belém e a Foz do rio Jamor, com o objetivo principal de integrar este 

espaço na cidade e potenciar o contacto desta com o rio. 

Neste estudo, a barreira criada pela linha de caminho-de-ferro foi considerado o maior 

problema presente no território. A sua abolição foi a principal decisão tomada neste 

projeto. Esta opção foi tornada possível pela proposta de uma estação intermodal de 

transportes públicos, na extremidade poente deste território. Esta estação permite a 

desativação da linha de comboio a partir deste ponto e consequentemente o contacto da 

cidade com a sua zona ribeirinha. 

Assumindo a ausência dessa linha como premissa, dá-se o desenvolvimento de todo o 

projeto urbano. Este incide não só sobre a área ribeirinha em questão, como também 

sobre o vale de Algés, até Miraflores, avançando com pequenas intervenções, numa matriz 

de “acupuntura”.  

O projeto balança assim entre a utopia e a provocação de uma atitude afirmativa, que 

influencia toda a margem ocidental de Lisboa e sensibilidade da extensa intervenção 

urbana que é marcada pelo rigor e precisão. 

A Estação Intermodal da Cruz Quebrada foi o equipamento desenvolvido no âmbito do 

projeto de arquitetura. A escolha foi inequívoca, já que a estação se apresenta como a 

chave para todo o projeto urbano. 
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ABSTRACT 

This report describes the Final Project of Architecture for Master Thesis, in the Instituto 

Superior Técnico, and justifies the decisions taken for its conception. 

The project consists of an urban planning study, developed for the area between the Belém 

Tower and the mouth of the river Jamor, with the main objective to integrate this space in 

the city and enhance the contact with this river. 

In this study, the barrier created by the railroad was identified as the biggest problem 

present in this territory. The end of this railway line was the big decision of the project. This 

has been made possible by the proposal for an intermodal station of public transport, on 

the western end of this territory. This solution has made possible the connection of the city 

with its waterfront, through the urban continuity. 

Therefore, the development of the urban project assumes the end of the railway line as a 

premise. The project focuses on the riverside area in question, as well as the valley from 

Algés, to Miraflores, advancing with small interventions, almost like “acupuncture”. 

The project thus balances between utopia and provocation, as a positive attitude which 

influences the entire west bank of Lisbon, and the sensitivity of extensive urban intervention 

that is marked by rigor and accuracy. 

Therefore, this project involves the construction of the Cruz Quebrada Intermodal Station. 

This station is the key to the present urban project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Figura 1: Ortofotomapa da área de intervenção. (Fonte: Bing Maps) 

1.1 ENQUADRAMENTO 

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

2, que se insere no 5º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura, do Instituto Superior 

Técnico e tem como objetivo descrever e justificar o projeto desenvolvido ao longo do ano 

letivo 2015/2016, para uma compreensão total dos processos, motivações e metodologias 

utilizadas.  

Procura também justificar as decisões e propostas do estudo urbanístico e do projeto de 

arquitetura. Percorre-se um leque alargado de escalas, desde a escala da cidade à da 

peça arquitetónica.  

O estudo urbanístico desenvolve-se na área ribeirinha compreendida entre a Torre de 

Belém e a Foz do rio Jamor (Figura 1) e pretende simular uma aproximação à prática 

profissional, sendo que o programa propõe a procura de respostas ao desafio da 

compatibilização entre: 

a) As infraestruturas portuárias, que colocam Lisboa no roteiro comercial e turístico 

das cidades marítimas; 

b) Os espaços de ciência, cultura, lazer, desporto, espetáculo e comunicação que 

alimentam a “festa” que todos os dias afere a competitividade dos lugares; 

c) O compromisso com o contexto territorial, geográfico, climático, arquitetónico, 

social, cultural e económico; 

d) As intenções das entidades que gerem o território, com relevância para a Câmara 

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

Lisboa; 
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e) As oportunidades públicas e privadas que se oferecem para a sua transformação, 

como por exemplo a Volvo Ocean Race e o NOS ALIVE. 

Para o projeto de arquitetura é escolhida, a partir do estudo urbanístico, uma área de maior 

relevância, para ser desenvolvida a uma escala mais aproximada. 

1.2 TEMA 

O projeto realizado no primeiro semestre corresponde a um estudo urbanístico que incide 

no território ribeirinho compreendido entre a torre de Belém e a foz do rio Jamor. Foram 

consultadas as entidades que de modo mais direto intervêm sobre este território, sendo 

elas o Município de Oeiras, Município de Lisboa, a Administração do Porto de Lisboa e a 

Organização da Volvo Ocean Race. 

Identificaram-se problemas, interesses, pontos de vista, motivações e possíveis soluções 

já pensados por essas entidades, para este território. 

À partida, o maior problema identificado foi a desertificação desta área, motivada pelo 

término das atividades aí anteriormente existentes e pela dificuldade em potenciá-la e 

recuperá-la para novos usos. Isto deve-se à segregação que existe entre a área em 

questão e a área de Algés, motivada pelas barreiras de acesso, entre elas a via-férrea que 

liga Lisboa a Cascais e a Avenida Marginal. Estas barreiras justapõem-se e tornam-se 

intransponíveis por longos quilómetros. Existem, contudo, muitos outros problemas, como 

infraestruturas náuticas e portuárias obsoletas e edifícios em degradação. Para além 

disso, este território é tutelado por diversas entidades, o que dificulta a gestão do mesmo. 

Existe legislação que determina regras distintas para zonas diferentes do mesmo território. 

Pelo facto de se encontrar dividido entre o município de Lisboa e o município de Oeiras, 

ele tem de responder ao PDM de ambos os municípios. 

Apesar de todos os problemas elencados, há um reconhecimento unânime do enorme 

potencial de desenvolvimento desta zona. É a zona ribeirinha lisboeta mais próxima do 

atlântico, apresenta condições ímpares no panorama da náutica e vem no seguimento da 

frente ribeirinha de Belém. Belém encontra-se consolidada, repleta de equipamentos, 

monumentos, marinas e espaços públicos, de grande atração turística e de grande 

afluência, pelo que se deve pensar numa relação de continuidade até à foz do Jamor. 

São interesses e objetivos por parte das entidades envolvidas: 

a) Os municípios veem aqui uma oportunidade para revitalizar a cidade e oferecer-

lhe o rio, através da continuidade urbana, e reconhecem o valor imobiliário de uma 

zona tão privilegiada. Contudo, pretendem manter parte do carácter de área livre / 

terreiro para a realização de grandes eventos como o NOS ALIVE.  

b) A Administração do Porto de Lisboa, muito presente no território, pretende valorizar 

todos os equipamentos dos quais já tem a tutela, sejam eles a marina ou os 

edifícios da anterior Doca Pesca e tem o objetivo de explorar a área, tanto para a 
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náutica de recreio, como para a náutica de competição, oferecendo condições 

ímpares a nível mundial. 

c) A Volvo Ocean Race, podendo vir a estabelecer a sede em Lisboa, procura 

instalações condignas para a sua atividade, sendo que as condições geográficas 

já são favoráveis. Esta organização tem necessidade de infraestruturas, como 

hangares, áreas exteriores livres para toda a logística que é envolvida nos eventos 

e edifícios de apoio à administração. 

Atendendo a todas estas premissas, surge como principal objetivo a execução de um 

estudo urbanístico para esta área, procurando a sua requalificação e valorização, vontade 

evidente das diferentes entidades consultadas. 

A regeneração urbana desta área ribeirinha e a sua significância enquanto continuidade e 

parte integrante da cidade é o grande tema deste projeto. 

No segundo semestre, e dando continuidade ao trabalho realizado no semestre anterior, 

foi estudada em detalhe uma área mais específica do projeto urbano, havendo uma 

passagem por todas as escalas até ao desenho de um objeto arquitetónico, neste caso 

um equipamento: a Estação Intermodal da Cruz Quebrada. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

Lisboa, como cidade ribeirinha que é, tem o rio Tejo como grande potenciador das suas 

atividades e do seu crescimento. Em tempos, a cidade foi crescendo e tomando o rio por 

meio da construção de aterros que albergassem equipamentos e áreas de suporte a todas 

as atividades marítimas, que assumiam grande importância económica para a cidade. 

Acontece que estas atividades – mercantis, pescas, construção naval, com o passar do 

tempo, por força da evolução da cidade e das alterações de carácter económico, foram 

perdendo a sua preponderância. Por força da mudança foram sendo deslocadas, ou 

abolidas, dando lugar a uma margem ruidosa, inacessível e não consolidada. 

Surge então, pelo seu interesse social e económico, a intenção de reutilizar estas áreas, 

agora como continuidade da cidade para que esta tenha contacto direto com o seu rio. 

Estas áreas passam a ser vistas como de grande potencial turístico, cultural e de lazer, 

representando uma oportunidade de crescimento económico. 

Não se trata de criar urbanidade na periferia, mas sim numa área livre da cidade e com o 

privilégio de contactar diretamente com o rio. Esta é, assim, a oportunidade de promover 

aquele que é o grande potencial de Lisboa: a sua relação com o Tejo. Para aprofundar 

esta relação, um dos objetivos desta intervenção é o de tornar esta zona uma referência 

no mundo da náutica, aproveitando a localização de excelência da linha que cose Lisboa 

ao Tejo, e também dinamizar e potenciar Algés. 

Contudo, Lisboa, e em particular Algés, encontra-se distanciada do tejo, por força da 

existência da linha férrea de Cascais. Esta constitui uma dura barreira na cidade. 
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Apresenta-se então a vontade de desenvolver uma proposta que funcione como chave 

para a resolução do problema e que permita desenvolver o projeto urbano, da torre de 

Belém à foz do rio Jamor, de forma a integrar-se realmente na cidade. Surge assim a 

motivação que leva à formalização de projecto da estação intermodal da Cruz Quebrada. 

1.4 PROBLEMA E METODOLOGIA 

Para intervir na área compreendida entre a torre de Belém e a foz do rio Jamor, foi 

necessária uma análise alargada a todo o território da grande Lisboa, aos seus 

aglomerados construídos e, principalmente, à sua rede viária. 

Compreendendo, através desta análise, como cresceu a cidade, como se organiza e 

principalmente, como se apresenta perante as necessidades atuais, chegou-se à 

conclusão que a sua rede viária apresenta problemas a resolver. O aumento do nível de 

tráfego e os engarrafamentos vivenciados todos os dias em Lisboa requerem alterações 

na rede rodoviária. A rede ferroviária, apesar de cumprir bem as suas funções, rompe pela 

cidade e introduz duras barreiras urbanas, denotando-se, atualmente, a necessidade 

constante de alternativas que permitam a sua transposição. Todas estas necessidades 

identificadas, além de afetarem diretamente a área em questão, também influenciaram as 

decisões do projeto, que foram tomadas com o objetivo de terem impacte em toda a 

cidade, não se cingindo apenas ao território em questão. 

Foi feita a análise da zona de intervenção, e da área de Algés, com o objetivo de 

determinar as necessidades e problemas mais evidentes neste território. Foram notadas 

falhas no desenho urbano, designadamente, vias organizadas de forma confusa e com 

demasiadas interceções, o que complica o tráfego, quarteirões não consolidados e 

transições e remates urbanos por resolver. Era então incontornável a necessidade de 

intervir em todo este território. A intervenção urbana foi delicada. Utilizou-se uma 

metodologia comparável à “acupuntura”, muito localizada e precisa, identificando 

problemas e resolvendo-os com pequenas propostas. O projeto urbano foi-se alargando 

e afastando da margem, consolidando Algés no seu todo. 

Na zona de aterro teve-se dificuldade na tomada de decisões, devido à extensa área 

quase deserta e à existente estrutura portuária, que não responde às necessidades atuais 

desta região. Foi prioritária a redefinição da linha costeira, resultado do estudo de toda a 

extensão da costa lisboeta e das respostas dadas às necessidades hidráulicas, náuticas 

e de funcionamento das áreas portuárias. Em simultâneo desenvolveu-se um projeto 

urbano que cose as atividades costeiras e a cidade consolidada. Este projeto procura 

colmatar lacunas ao nível do desenho urbano, de oferta de equipamentos, de oferta de 

espaços públicos e criar condições para o desenvolvimento de novas atividades. 

A partir das necessidades identificadas, surgiu como solução chave a proposta de uma 

estação intermodal. A escolha da sua localização permitiu, de imediato, formalizar a 

proposta de projeto urbano, usufruindo de todas as condições vantajosas, causadas pela 

futura estação. Posteriormente, voltou-se ao projeto de arquitetura da estação, 

completando todo o desenvolvimento do projeto. 
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Este processo pretende ser o mote para novas intervenções de requalificação das áreas 

ribeirinhas da cidade de Lisboa. 

1.5 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório está organizado em quatro capítulos: Introdução, Caracterização da 

Área de Estudo, Estado da Arte e Descrição e Justificação de Soluções Projetuais. 

Na introdução insere-se o projeto no plano de estudos e introduz-se o tema. Expõem-se 

as motivações, os problemas e os objetivos, e explicam-se os métodos utilizados no 

processo de conceção do projeto. Descrevem-se sumariamente os conteúdos do 

relatório. 

No segundo capítulo faz-se uma leitura do território correspondente à área de intervenção 

descrevendo a sua História e Evolução, caracterizando-o em termos biofísicos, urbanos e 

viários e apresentam-se estratégias para intervir. 

No terceiro capítulo faz-se uma breve apresentação de projetos atuais e relevantes que 

representem soluções pertinentes, para problemas semelhantes ao que aqui se 

apresenta. São casos de estudo com grande influência na resolução deste enunciado. 

Por ultimo, o quarto capitulo, descreve o desenvolvimento da proposta reduzindo 

gradualmente a escala de trabalho desde o Projeto de Vias, passando pelo Projeto Urbano 

até chegar ao Projeto de Arquitetura. A proposta culmina com o projeto da Estação 

Intermodal da Cruz Quebrada. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Figura 2: Ortofotomapa da área de estudo. (Fonte: Bing Maps) 
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2.1 HISTÓRIA DE ALGÉS 

A maior parte da área de intervenção sugerida pelo enunciado situa-se no concelho de 

Oeiras e, principalmente, em Algés, vila que constitui a porta de entrada deste concelho 

para quem se desloca de Lisboa. A sua proximidade e acessibilidade a Lisboa, levou a 

que fosse “... um dos primeiros lugares do Concelho de Oeiras a transformar-se em área 

residencial de grande densidade, com a construção de edifícios representativos de 

diversas épocas.” (União ALCD, 2016) 

Até à atribuição do Foral, Oeiras era um Reguengo integrado na cidade de Lisboa, cuja 

atividade económica assentava nas explorações agrícolas. (CMO, 2013) 

No século XIV já existia em Algés um pequeno aglomerado na parte mais elevada da atual 

vila, hoje conhecida por Algés de Cima. (União ALCD, 2016) 

No século XVI, dá-se a ocupação dos terrenos da encosta até ao vale da Ribeira de Algés. 

e inicia-se o desenvolvimento de alguma atividade industrial e comercial. Durante os 

séculos XVII e XVIII, começam a ser construídos palácios e grandes quintas destinadas ao 

recreio e à exploração agrícola. (CMO, 2013) 

Durante o século XIX assiste-se ao declínio das atividades agrícolas e ao aumento das 

atividades indústrias. A proximidade à capital e a crescente popularidade dos banhos de 

mar levam a que Algés seja muito procurada e verifica-se um aumento do número de 

casas apalaçadas, para lazer. (CMO, 2013) 

Isto reflete-se numa enorme variedade de unidades tipo-morfológicas com traçados 

distintos, pouco planeamento e edificado variado. 

Na sequência do aterro na zona ribeirinha, em 1889 é inaugurada a linha de Cascais. Isto 

está na origem da fixação de mais unidades industriais e da ocupação da parte baixa de 

Algés, onde se desenvolveram atividades comerciais e de lazer. (CMO, 2013) 

No século XX, a construção da Estrada Marginal entre Lisboa e Cascais associada à 

dinâmica balnear e turística, aceleram a expansão do centro urbano. Com a construção 

das principais avenidas (República e Combatentes da Grande Guerra) incrementou-se a 

ocupação urbana e na década de sessenta surgem as grandes urbanizações em torno 

dos eixos de maior acessibilidade a Lisboa. “Algés transformou-se em área residencial de 

grande densidade, através de uma densificação intensiva da malha existente, com a 

construção massiva de novos edifícios”. (CMO, 2013) 

Contudo, estes grandes eixos viários, que privilegiam a mobilidade e o crescimento e 

desenvolvimento urbano, prejudicam a acessibilidade constituindo barreiras que 

dificultam a vivência da cidade. 

Hoje, Algés caracteriza-se por uma grande variedade de edifícios de diferentes épocas e 

uma malha urbana de grande densidade, por vezes desorganizada ou incoerente. O caso 

mais evidente desta incoerência é a praça que se localiza no final da avenida Dom Vasco 

da Gama, que faz parte de um projeto urbano que nunca foi concluído (Plano de 

Urbanização da Encosta da Ajuda, de Faria da Costa – 1940). (Imagem 1) Com isto, 

apesar de ser claramente um ponto focal na malha urbana de Algés, nunca se afirmou 
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como tal e foi, ao logo dos anos, sendo invadida por infraestruturas rodoviárias de grande 

impacto, como é o caso do viaduto da CRIL e seus acessos e o terminal rodoviário de 

Algés. Esta praça ressalta como uma prioridade na integração deste projeto com a 

possibilidade de incentivar o processo de regeneração urbana. 

2.2 PROCESSO DE FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DAS 

ZONAS RIBEIRINHAS 

O território estudado está referenciado entre a Torre de Belém e a Foz do rio Jamor e o 

foco deste estudo é o relacionamento entre a cidade e o estuário do Tejo ao longo da 

frente urbana de Pedrouços, de Algés e do Dafundo. 

Com o crescimento da cidade a margem ribeirinha de Lisboa foi sendo significativamente 

alterada por sucessivos aterros que modificaram o desenho natural da sua linha costeira. 

No século XIV Lisboa vai-se adensando e a construção estende-se para nascente e poente 

da cidade e alongando o seu contacto com o rio. No século XVI Lisboa oferece ao Tejo 

palácios e praças, substituindo as antigas praias por frentes urbanas de relação direta e 

delicada com o rio. 

No final do século XIX são realizados aterros no âmbito da modernização do Porto de 

Lisboa de apoio às instalações industriais e de armazenamento. A margem da cidade é 

redesenhada substituindo a anterior linha ondulada, por uma sequência alinhada de 

amuradas, para contenção dos vastos aterros, e de novas docas que avançam sobre o 

plano do Tejo. São conquistados ao rio grandes espaços planos, com adequada 

acessibilidade por terra e água para receber as infraestruturas que originam e suportam a 

nova civilização. O assoreamento do vale de Algés e o encanamento da ribeira completam 

o processo de artificialização da margem de Lisboa. Com o melhoramento gradual das 

infraestruturas portuárias, as suas boas condições de funcionamento e acesso levam a 

que sejam também edificados grande parte dos novos equipamentos urbanos e 

infraestruturas de saneamento, energia e transportes. 

Queria-se uma cidade moderna. A aposta era expandir a cidade para Norte com a 

construção de novas avenidas à semelhança dos Boulevards Parisienses. Uma Lisboa 

cosmopolita e burguesa cresce no planalto, separando-se do Tejo. O rio deixa de ser a 

cara da cidade para se transformar no “backstage” que a viabiliza e mantem, com exceção 

da área próxima ao Mosteiro dos Jerónimos, a que o Estado Novo veio a atribuir um valor 

simbólico e monumental, desde logo manifestado pela Exposição do Mundo Português 

(1940). 

O impulso económico gerado pela segunda guerra mundial estende às duas margens o 

desenvolvimento industrial da cidade, e aumenta progressivamente um anel de serviços e 

instalações industriais pesadas no estuário do Tejo. O rio ganha uma nova centralidade 

mas apenas funcional e não como parte integrante da cidade. 
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Muito devido às condições, de calagem e acostagem, mais favoráveis do canal sul do 

estuário do Tejo, mas também ao menor custo das parcelas de terreno na “outra banda”, 

depressa o desenvolvimento desta margem anula o protagonismo do grande aterro da 

margem Norte. Muitas das instalações industriais e armazéns tornam-se obsoletos, são 

abandonados ou demolidos, dando origem a espaços desativados e inutilizados. 

O processo inverso verifica-se no que se refere ao transporte marítimo de passageiros e 

mercadorias, que levam à construção de gares marítimas, implementação de 

equipamento de acostagem, de cargas, de descargas e de transporte; e com a 

nacionalização da distribuição das pescas, nasce a construção das instalações da 

Docapesca na doca de Pedrouços, incluída na área em estudo. 

No atual contexto, que se vive na cidade de Lisboa, assim como em muitas outras cidades 

europeias, há um enorme impacte do aumento do transporte marítimo contentorizado, de 

cruzeiros turísticos, da náutica de recreio e do tráfego fluvial de passageiros e de carga. 

Contudo, a atual infraestrutura portuária não preenche a totalidade da margem costeira da 

cidade, sendo frequentes os lugares com potencial para usos alternativos. Isto constitui 

uma oportunidade para a multifuncionalidade, dinamização da cidade e qualificação de 

espaços urbanos, tendo sido procuradas soluções criativas para a renovação urbana da 

margem. São exemplo, grandes intervenções, como a Expo 98; intervenções de 

reabilitação de espaço público, como a recente obra da Ribeira das Naus; pequenas 

intervenções de recuperação e reuso de edifícios e jardins; novas obras de investimento 

privado, como o centro de investigação da Fundação Champalimaud e o Museu de Arte, 

Arquitetura e Tecnologia (MAAT) da Fundação EDP. 

Apesar dos esforços para a regeneração da cidade junto ao rio, Lisboa continua muito 

desligada do Tejo. Isto deve-se, em muito, à dura, contínua e quase intransponível barreira 

criada pelas infraestruturas ferroviária, de finais do século XIX, e rodoviária, de meados do 

século XX, que dividem a cidade. O território em estudo, balizado pela Torre de Belém e a 

foz do rio Jamor, não é exceção. A forte presença da linha de comboio e das avenidas 

causa um claro afastamento de Algés e das encostas do Dafundo e de Pedrouço, 

tornando esta área deserta e quase sem uso. 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA 

2.3.1 HIPSOMETRIA 

A zona de intervenção corresponde, quase na sua totalidade, a uma faixa de aterro 

conquistada ao rio Tejo, com o objetivo de criar mais área de solo livre. Tem a vantagem 

de ser uma superfície plana, podendo albergar uma série de equipamentos e de atividades 

que necessitem da proximidade ao rio.  

A área referida caracteriza-se pela existência de pouca diversidade altimétrica. Algés 

encontra-se num vale correspondente à linha de água da ribeira de Algés, apresentando 

variações entre os 0 e os 50 metros. A zona ribeirinha, entre a foz do rio Jamor e a torre 

de Belém, corresponde a uma zona de aterro e por isso apenas varia entre os 0 e os 10 

metros, em relação ao nível médio do mar. (CML, 2012) (CMO, 2015) 

Com poucas limitações em termos de diferenças altimétricas há uma grande liberdade no 

que diz respeito ao processo criativo e formalização do projeto. 

 

2.3.2 HIDROGRAFIA 

Esta frente ribeirinha de solos aluvionares é atravessada, no sentido norte-sul, por dois 

cursos de água que desaguam no estuário do Tejo, a ribeira de Algés, e o rio Jamor. É 

uma área com significativa ocupação urbana e elevada vulnerabilidade ao fenómeno de 

cheias repentinas. (CMO, 2015) 

Tendo em conta que a ribeira de Algés atravessa vastas zonas habitacionais a linha de 

água apresenta-se muito artificializada, em alguns troços revestida com colchões 

enrocados, entre muros de betão ou encanada. No troço final que é abrangido pela área 

de intervenção, a ribeira desenvolve-se em quadro enterrado, vindo sair para lá da zona 

de aterro. Por sua vez, a densidade urbana no percurso do rio Jamor é ainda relativamente 

Figura 3: Hipsometria das bacias hidrográficas do Jamor e de Algés (Adaptado do PDM Oeiras) 
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reduzida. Contudo, a linha está bastante intervencionada, revestida com colchões 

enrocados ou entre muros de betão e de pedra. Este rio desagua, na zona da cruz 

quebrada, entre dois pontões. (CMO, 2015) 

Esta zona apresenta-se muito vulnerável a episódios de inundação, que afetam o normal 

funcionamento da cidade, por se encontrar numa área costeira, de cotas baixas, de 

declive suave e na foz de linhas de água. As inundações podem ocorrer com precipitações 

intensas, agravando-se quando coincide com a preia-mar. (CML, 2012) 

Por conseguinte é de evitar qualquer tipo de construção enterrada garantindo menores 

risco e transtornos no quotidiano da cidade. 

Toda a frente é também referida como de muito alta vulnerabilidade perante fenómenos 

sísmicos, por se encontrar numa zona coberta por sedimentos aluvionares pouco 

consolidados. 

2.3.3 HIDRÁULICA 

A zona de intervenção está localizada no aterro da margem Norte do rio Tejo. A sua 

proximidade ao rio permite aqui a localização de uma série de atividades que a ele estão 

ligadas, nomeadamente a náutica de recreio e os desportos náuticos. 

Por estar no canal norte do Tejo, devido ao padrão das suas correntes, sofre de grandes 

níveis de assoreamento, não beneficiando de boas condições de calagem e acostagem. 

Por vezes a forte agitação marítima, com ventos fortes de sudoeste, também constitui um 

problema, no que toca ao funcionamento de marinas. 

Estes dois fatores exigem cuidado no planeamento da linha de margem, construção de 

docas e marinas, e especial atenção no posicionamento dos acessos. No caso as 

entradas deveriam ser direcionadas para montante. 

Outro facto importante é a amplitude de variação do nível das águas, que chega a atingir 

quatro metros nas marés vivas estando dependente do caudal do rio. 

Figura 4: Carta geológica das bacias hidrográficas do Jamor e de Algés (Adaptado do PDM Oeiras) 
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2.4 ESTRUTURA EDIFICADA E USOS DOS ESPAÇOS 

Observando a mancha edificada das encostas do Dafundo, de Algés e do Restelo 

percebe-se imediatamente uma rutura causada pelo conjunto linha de caminho-de-ferro e 

Avenida Marginal. As áreas a norte e a sul da linha em nada se relacionam, desde logo 

evidenciando uma clara separação entre elas. 

Do lado norte da linha, existe uma estrutura edificada bastante densa transparecendo um 

território consolidado. Denota-se um crescimento urbano que segue as linhas de água e 

se densifica ocupando as encostas. Também se verifica uma grande heterogeneidade 

criada pela diversidade de unidades tipo-morfológicas que diferem quanto ao traçado e 

quanto às tipologias edificadas que apresentam. Nesta área urbana os edifícios são 

maioritariamente de habitação, tendo alguns deles comércio no piso térreo. 

As encostas são ocupadas por três malhas urbanas diferentes. O Restelo define-se numa 

malha radial, Algés numa malha ortogonal e o Dafundo num traçado orgânico que 

acompanha a topografia. Nos interstícios destes bairros de traçado mais afirmativo, 

existem tecidos de desenvolvimento irregular que procuram adaptar-se, conectando-os. 

São aqui identificados alguns problemas ao nível das vias apresentando-se como 

relevante alguma intervenção de modo a clarificar e simplificar o desenho das mesmas. 

Quanto às tipologias, no Restelo são predominantes as moradias geminadas, em Algés 

os edifícios de habitação coletiva, que formam quarteirões com logradouro e no Dafundo 

as moradias isoladas. Este é o padrão, ao qual se juntam pequenas habitações 

espalhadas em pequenos aglomerados, torres de apartamentos isoladas que se 

destacam pela sua altura e edifícios de habitação em banda. Pelo meio ainda sobrevivem 

algumas quintas e palácios. Este território está repleto de equipamentos, contudo, 

apresenta lacunas ao nível cultural. Os espaços públicos são poucos e de pouca 

qualidade, definidos pelos espaços entre edifícios. 

Qualquer tipo de intervenção nesta zona tão densamente edificada tenderá a ser bastante 

localizada e cuidada. A colmatação de carências ao nível dos equipamentos deve ser o 

principal definidor programático para a intervenção, bem como a continuidade do carácter 

de zona habitacional à qual se agregam serviços de proximidade. 

Aparentemente esta é uma zona consolidada, contudo apresenta algumas lacunas. Em 

Algés em particular, repetem-se os quarteirões inacabados, as vias mal estruturadas e 

confusas e os terrenos baldios esquecidos. Isto constitui uma oportunidade para intervir, 

colmatando lacunas e consolidando a cidade com intervenções localizadas. 
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Figura 5: Morfologia urbana da área de intervenção (Adaptado de Bing Maps) 

 

A sul da linha, o território não aparenta ter qualquer tipo de planeamento urbano, 

apresentando uma série de edifícios, em nada relacionados. A implantação destes 

edifícios cria descontinuidades e barreiras no território, que causam interstícios 

descaracterizados, ambíguos e sem uso. Existem contudo mais-valias em haver grandes 

espaços desprovidos de função, como é o caso da superfície livre que alberga o NOS 

ALIVE., festival de música que traz cerca de cinquenta mil pessoas a esta zona durante 

três dias por ano. 

A infraestrutura da doca de Pedrouços pretende agora acolher uma marina, mas não 

apresenta condições favoráveis à sua utilização. Verifica-se um elevado nível de 

assoreamento e elevada agitação das águas no seu interior, o que constitui um risco para 

as embarcações de recreio. Isto deve-se ao facto de ter sido concebida para servir outros 

fins, nomeadamente de atracação de embarcações de pesca, que efetuavam a descarga 

do pescado para a lota da Docapesca, ao longo do cais. Intervir de modo a viabilizar a 

sua utilização enquanto doca de recreio é prioritário. 

Caso especial são os dois edifícios pertencentes à Docapesca, que albergavam a lota, 

agora desativada. Encontram-se devolutos e em degradação, mas que pelo seu carácter 

histórico, valor patrimonial e boa qualidade construtiva e arquitetónica, é do maior 

interesse a sua reabilitação e reuso. 

Existem contudo algumas atividades que aqui permanecem, como o Centro de Formação 

Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR), a Direção-Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), os serviços administrativos da Docapesca 

Portos e Lotas SA., o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Centro Náutico 

de Algés (CNA) e o Centro de Controlo de Tráfego Marítimo de Lisboa (Torre VTS). 

Contudo, a sua presença não traz afluência de pessoas, nem constitui uma mais-valia 

para a vida da cidade. A sua realocação em novos edifícios integrados na proposta 

apresenta-se como solução mais viável e integradora destas atividades na cidade. 
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2.5 REDE VIÁRIA 

A compreensão da rede viária presente na grande Lisboa é fundamental para o 

entendimento da cidade. As suas épocas, as alterações sofridas e os objetivos que 

estiveram na génese da construção dos diferentes troços revelam muito sobre o 

crescimento da cidade e as suas necessidades de mobilidade. Foram analisadas, a rede 

rodoviária e a ferroviária. A caracterização aqui feita baseia-se exclusivamente na análise 

e interpretação feita no ato de projeto. 

2.5.1 REDE RODOVIÁRIA 

 

Figura 6: Rede rodoviária. (Adaptado de Bing Maps) 

Analisando as vias estruturantes da cidade de Lisboa, é dada especial atenção aquelas 

que afetam o território em questão. São identificados dois tipos de vias: as vias radiais; as 

que ligam Lisboa a outras cidade ou aglomerados urbanos que lhe são exteriores, e as 

circulares, responsáveis por redistribuir o fluxo fora do centro da cidade. 

Das radiais, as mais influentes são a autoestrada de Cascais (A5), a via rápida de Sintra 

(IC19) e a autoestrada do Norte (A1). Estas duas últimas tornam-se importantes na medida 

em que se ligam utilizando uma via de nível inferior (3º nível), a Avenida General Norton de 

Matos (2ª Circular), que, com grande fluxo de trânsito, passou a ser utilizada como uma 

via de nível superior (2º nível). A necessidade de devolver esta avenida à cidade, já criou 

uma proposta que dentro em breve passará para obra. 
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Este último exemplo é referido pelo facto da avenida que serve o território a intervir, se 

encontrar em situação semelhante. A Avenida Marginal / Avenida da Índia apresenta um 

fluxo de trânsito muito superior ao que suporta. Neste caso os motivos são a falta de 

alternativas de transportes públicos, que não abrangem todas as zonas habitacionais 

circundantes, e o mau acesso às vias circulares, nomeadamente à CRIL, que permitiria 

dispersar o tráfego. 

Estas vias circulares representam um papel importantíssimo, não só por assegurarem os 

acessos na periferia, mas principalmente por possibilitarem a distribuição de fluxos por 

outras alternativas de entrada na cidade. Contudo, estas vias são subaproveitadas, muito 

devido aos maus acessos, ou por serem portajadas (CREL). As duas circulares 

estruturantes são as circulares interna e externa de Lisboa, respetivamente CRIL e CERL.  

A CREL, na sua extremidade Sul, não desemboca em nenhuma outra via do mesmo nível, 

acabando numa via de nível inferior (3º nível) que dá acesso direto à marginal. A CRIL 

corresponde exatamente ao limite do município de Lisboa e tem ainda mais problemas na 

sua extremidade Sul, onde apresenta uma série de lacunas no que se refere à facilidade 

de acesso (as vias de acesso são confusas e algumas inexistentes). Por sua vez, na 

extremidade poente, esta conecta-se com a Ponte Vasco da Gama e liga-se ao Montijo. 

A outra ponte, a ponte 25 de Abril, liga a uma circular muito mais interna da cidade, que 

corresponde à Av. de Ceuta, Av. Calouste Gulbenkian, praça de Espanha, Av. de Berna, 

Av. João XXI, etc., terminando na Av. Mouzinho de Albuquerque, no vale de Santo António. 

Isto entende-se por ser a única ponte que ligava as duas margens do estuário do Tejo. O 

trânsito nesta ponte é imenso (cerca de 140.000 veículos por mês) (INE, 2016) e é 

introduzido diretamente no centro da cidade, não havendo a possibilidade de o redistribuir 

por qualquer circular. Este é um dos pontos mais problemáticos, ao nível de tráfego, da 

cidade e Lisboa, necessitando de soluções alternativas. 
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2.5.2 REDE FERROVIÁRIA 

 

Figura 7: Rede ferroviária. (Adaptado de Bing Maps) 

A rede ferroviária em Lisboa é constituída por três linhas principais, a de Cascais, a de 

Sintra e a da Azambuja. Esta última liga Santa Apolónia ao Parque das Nações, e continua 

para o norte do país. A linha de Sintra é a mais complexa das três, ligando Sintra ao nó de 

Campolide, podendo, a partir daqui, assumir diversos destinos: para Oriente conectando-

se com a estação de Braço de Prata, para o Rossio através dum túnel de 

aproximadamente três quilómetros ou para Sul com a possibilidade de atravessar a ponte 

25 de abril e ligar-se à margem sul ou terminar na estação de Alcântara Terra. A conexão 

Braço de Prata – Alcântara terra é denominada por linha de cintura. A linha de Cascais é 

a linha mais pequena e totalmente isolada. O ponto de maior proximidade a outra linha 

acontece na estação de Alcântara Mar que dista mais de meio quilómetro da estação de 

Alcântara Terra. Este isolamento deve-se à diferente eletrificação desta linha, 

impossibilitando a sua conexão com outras. 

Existem três estações terminais no centro de Lisboa: Cais do Sodré, Rossio e Santa 

Apolónia. A ligação ao Rossio não constitui nenhuma barreira, pois é feita através de um 

túnel, ao contrário das outras duas que segregam partes do território da cidade. 

Efetivamente, Lisboa está “encalhada” entre estas duas linhas. Poder-se-ia dizer que a 

linha de cintura também constitui um limite, o que em certos pontos é verdade, mas, 

devido à transposição de vales e encostas, vai tendo troços enterrados e outros 

sobrelevados, permitindo a sua transposição. As duas linhas ribeirinhas, por se 

encontrarem em zona de aterro estão sempre assentes neste plano de nível, constituindo 

uma barreira contínua para a cidade. 
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Todo a zona ribeirinha, exceto os espaços da Praça do comércio e da Ribeira das Naus, 

se torna autista na maneira isolada como vive o rio. Para que efetivamente Lisboa viva o 

seu rio, a alternativa, à semelhança do que acontece no Rossio, é eliminar o caracter de 

barreira das linhas. 

2.6 ESTRATÉGIAS PARA A INTERVENÇÃO E SUAS 

CONDICIONANTES 

A estratégia para intervir nesta frente ribeirinha passa desde logo por procurar transpor a 

grande barreira criada pelas vias que a separam de Algés, de maneira a que estes dois 

territórios comuniquem, sem que a zona intervencionada se torne uma “ilha de atividades” 

mas seja parte integrante da vida urbana. 

É essencial a redefinição da linha costeira, protegendo-a dos efeitos das marés, criando 

um porto de abrigo, de modo a assegurar o incremento das atividades náuticas e 

potenciar tudo o que se possa desenvolver em torno destas. É importante dar 

continuidade ao passeio marítimo existente a montante estendendo-o para jusante. 

Por forma a oferecer um contacto mais franco entre Lisboa e o rio, esta intervenção tem 

de ser parte integrante da cidade. Todas as relações com a malha urbana devem ser 

valorizadas e a organização do território e do edificado deve ser introduzida com o máximo 

significado para a Algés existente. Com isto, deve-se realojar as entidades e atividades 

existentes, tirando-as dos lotes isolados, por forma a fazerem parte da vida da cidade, 

contribuindo para o desenho urbano. É importante, contudo, manter espaço aberto, livre 

e versátil, que consiga albergar todo o tipo de atividades de maior interesse para a vida 

da cidade. 

Atendendo a que o objetivo é fundir Algés à sua frente ribeirinha, torna-se necessário 

intervir em ambas, reestruturando vias, redefinindo a malha urbana, colmatando vazios 

urbanos e introduzindo novos equipamentos, considerando também zonas para lá dos 

limites da área de intervenção sugerida, pois o Estudo urbanístico deve ser mais extenso, 

para que resulte um projeto ambicioso e consolidado. 
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3 ESTADO DA ARTE 

Com o objetivo de alargar o espectro do conhecimento, encontrar soluções, e procurar 

possíveis caminhos que ajudassem a desenvolver uma proposta, foram estudados 

diversos projetos. De toda a pesquisa efetuada destacam-se três projetos que, alem de 

tratarem realidades semelhantes à que se está a trabalhar, são exemplo de sucesso, 

refletido não só no desenvolvimento económico das cidades, mas também no aumento 

da qualidade de vida dos seus habitantes. 

O plano de regeneração urbana de Bilbao, o plano de Cerdá para Barcelona e o projeto 

urbano para a Expo 98 em Lisboa, tiveram grande influência no pensamento da proposta 

e são referência em muitas decisões tomadas no projeto. 

3.1 PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA DE BILBAO 

 

Figura 8: Bilbau. (Fonte: Michael Jones - Flickr) 

O fim do modelo industrial de Bilbau, com o colapso dos setores metalúrgico e da indústria 

naval, levou a que durante os anos noventa se iniciasse o plano de regeneração da cidade. 

Este plano tinha por base uma mudança de modelo, que apostava no desenvolvimento 

do setor de serviços e na internacionalização da cidade como um poderoso destino 

turístico. 

No seu artigo “El efecto Bilbao”, Samir Núñez argumenta que a regeneração de Bilbau 

apoiou-se não só na construção de ícones, como o museu Guggenheim (de Frank Gehry), 

que tiveram uma importância capital na mudança de paradigma, mas também em 

infraestruturas, como o Metro, a Ponte de Zubizuri, o aeroporto, ou o edifício sede do 

departamento de saúde do governo basco.  (Núñez, 2014) 

Núñez continua, afirmando que os ícones serviram de catalisadores de todo o processo 

da transformação da cidade e da sua projeção internacional, mas que o objetivo principal 

foi o de criar uma cidade melhor para os seus habitantes. 

http://flic.kr/p/cwjkN3
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A satisfação das necessidades da população, tanto quantitativas como qualitativas, teria 

que assentar num sistema de infraestruturas e de equipamentos coletivos que 

contribuíssem para um habitat urbano excelente e para uma elevada qualidade de vida. 

Para isso, teve especial importância a rápida implementação de planos que se 

desenvolveram a diferentes níveis  (Serra, 2009). Destes níveis salientam-se: 

a) A recuperação do tecido urbano deteriorado, mediante o aproveitamento dos 

espaços industriais obsoletos ou abandonados, onde as superfícies industriais e 

portuárias dessem lugar a novos usos terciários de equipamento; 

b) A ria como elemento integrador e como eixo articulador da Metrópole de acordo 

com o novo modelo de cidade; 

c) A melhoria do tráfego urbano, através do incremento da qualidade do transporte 

público, tendo por base a rede de metro, e outros sistemas que lhe são complementares 

e que apresentam um adequado grau de conexão com esta infraestrutura. 

Este plano foi seguido como caso de estudo por se assemelhar em muito com a realidade, 

não da cidade de Lisboa, mas das suas zonas ribeirinhas de aterro. Estas albergavam 

também atividades industriais e portuárias, que em grande parte se encontram 

desativadas, deixando um rasto de tecido urbano descaracterizado e sem uso. 

Ao contrário de Bilbão em que houve a necessidade de projetar ícones para a cidade, 

nesta região de Lisboa estes já estão presentes e são responsáveis pela projectão 

internacional da cidade como a torre VTS, o centro Champalimaud, a Torre de Belém e 

ainda o Mosteiro dos Jerónimos e o CCB. 

Quanto às infraestruturas viárias ou de transporte existem grandes lacunas e assim como 

em Bilbao é fundamental colmatá-las. A recuperação do tecido urbano é também 

fundamental, conectando a cidade com o seu rio que se pretende que passe a integra-la. 

Aqui se revela a preocupação com a qualidade de vida dos seus habitantes. À semelhança 

do que aconteceu no projeto para Bilbao, é importante munir esta área de novos 

equipamentos, tanto a nível cultural, de lazer ou de serviços. 

O estudo deste plano de regeneração urbana evidenciou que Bilbao apresentava 

inúmeras necessidades muito semelhantes às que existem nas zonas ribeirinhas da 

cidade de Lisboa e sugeriu uma serie de caminhos e soluções a testar no decorrer deste 

projeto. 
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3.2 PLANO DE CERDÁ PARA BARCELONA 

Figura 9: Barcelona. (Fonte: Tech Insider) 

O plano para Barcelona de Cerdà, aprovado inicialmente em 1859, tinha como objetivo 

aumentar a área da cidade. Consistia numa grelha ortogonal, com quarteirões quadrados 

ajardinados de 113m x 113m, com vértices cortados diagonalmente e ruas entre os 20 a 

60m de largura. No perímetro dos quarteirões cresceria o edificado em configurações 

diversas, mas nunca fechando por completo o seu interior. Assim seriam criados espaços 

semipúblicos, arborizado, com equipamentos comunitários, e que forneceriam iluminação 

e ventilação aos edifícios. 

“A base do plano é um sistema de vias e quarteirões que se poderia estender 

indefinidamente, à medida que a cidade fosse crescendo. Cerdá chama de intervias aos 

espaços entre o sistema viário. Os quarteirões são os espaços contidos entre as vias. 

Assim, Cerdá reforça a noção de que quarteirões e vias formam uma estrutura única e 

interdependente” (Narciso, 2008). 

Inicialmente o plano não pretendia que as intervias se apresentassem totalmente 

construídas. Porem com o aumento da população e a consequente necessidade de 

acréscimo de alojamento, levaram a que a construção fechasse todo o perímetro dos 

quarteirões, privando a cidade de aceder ao seu interior. 

O que foi idealizado por Cerdá acabou por se transformar, mas, na verdade, a cidade 

funciona na perfeição e revela que o conjunto de regras estabelecido foi o suficiente para 

manter a ordem e garantir um crescimento ordenado mantendo a identidade desta nova 

Barcelona. 

Este plano desenha a cidade a partir de um conjunto de regras pré-estabelecidas. No caso 

da área de intervenção da zona ribeirinha de Algés, era claramente necessário estabelecer 

regras que ajudassem a organizar o território e a estabelecer diretrizes para futuras 

intervenções. Neste sentido o plano de Cerdá tem grande influência no projeto. 
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3.3 PROJETO URBANO EXPO 98 

Figura 10: Parque das Nações. (CENOR, Consulting Engineers) 

O Projeto Urbano da Expo 98 abrange uma extensa área da cidade de Lisboa em contacto 

com o rio Tejo, o que à partida permite identificar inúmeros pontos comuns com o projeto 

desenvolvido. Isto tornou obvia a importância do estudo desta intervenção. 

Esta oportunidade surgiu quando Portugal, no início dos anos 90, com a organização da 

Exposição Universal de 1998 (Expo’98), mas o objetivo do projeto não era apenas a 

Expo’98, mas também “. . . desenhar um espaço urbano que pudesse ser apropriado pela 

cidade.” (Risco, 2016)  

O facto de existir um conceito temático (os oceanos: um património para o futuro) inerente 

à Exposição permitiu conceber em espaço urbano uma nova forma de identificar a cidade 

pelo seu diálogo com o rio. (Parque EXPO, 2016) 

Apesar de não existir um grande acontecimento internacional que esteja na génese do 

projeto para a zona ribeirinha de Algés, existem algumas organizações, como a Volvo 

Ocean Race, o NOS Alive, que aqui pretendem sediar e desenvolver projetos e eventos, 

com a vantagem de serem periódicos. Também aqui o grande objetivo passa por 

promover o contacto de Lisboa com o rio criando continuidades urbanas e chegando a 

cidade até à sua margem. 

O espaço público tem por base “. . . uma estrutura ortogonal, marcada por um eixo 

longitudinal, a Alameda dos Oceanos, e um outro, de rasgada visão, que aponta da 

Estação do Oriente até ao rio, estruturando aquilo que, em gesto de homenagem a todos 

os rossios da cidade de Lisboa, constitui o Rossio dos Olivais.” (Parque EXPO, 2016) 

A resolução de problemas viários e de transportes e a proposta de um desenho ou regra 

que estrutura a proposta são fundamentas para a organização do traçado urbano e 

consequente desenvolvimento da cidade.  

O projeto urbano para a expo 98 é o exemplo mais próximo, de uma reestruturação urbana 

em contacto com o rio. Tão próximo que trabalha a mesma cidade e o mesmo rio. Por 

este motivo, o seu estudo tornou fácil compreender a realidade, o contexto, as intenções 

e os problemas em presença, e possibilitou a transposição de conhecimentos e 

desenvolvimento de um projeto mais consciente para a frente ribeirinha de Algés.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
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4 DESCRIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

  

Figura 11: Projeto urbano 
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4.1 PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO VIÁRIA 

A partir da análise alargada à região da grande Lisboa e margem sul do Tejo, aquilo que 

melhor se consegue apreender são os aglomerados urbanos e as principais vias que os 

ligam. Seguindo como exemplo o plano de regeneração urbana de Bilbao, em que ouve 

uma grande preocupação em melhorar o sistema viárias e de transportes, foi desde logo 

percetível, na área de intervenção, que estas infraestruturas seriam o principal problema a 

ser resolvido. 

4.1.1 3ª TRAVESSIA DO TEJO 

 

Figura 12: Rede rodoviária | Proposta para a 3ª travessia do Tejo. (Adaptado de Bing Maps) 

Quanto à estrutura rodoviária da cidade de Lisboa, percebe-se claramente um processo 

de adição de vias concêntricas que vão sendo criadas para acompanhar o crescimento 

da cidade. Por sua vez, as pontes que ligam as duas margens implantam-se nas 

extremidades destas vias. Devido à expansão da cidade e ao aumento do fluxo viário, há 

necessidade de efetuar estas ligações através dos anéis mais exteriores. 

A ponte 25 de Abril, a primeira a ser construída, teve como principal objetivo a conexão à 

cidade, e foi implantada o mais próximo possível do seu centro, ligando Almada a 

Alcântara. Ainda assim, a sua localização procura uma circular, mesmo que bastante 

interna, revelando desde logo a noção de que é necessário distribuir fluxo e não introduzi-

lo diretamente no centro da cidade. 
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O melhor exemplo para perceber este processo de crescimento, acompanhando as 

infraestruturas rodoviárias, é o da construção da ponte Vasco da Gama. Lisboa cresceu e 

densificou-se, o fluxo automóvel aumentou e havia a necessidade de construir uma nova 

ponte. A sua implantação procurou a ligação a uma circular, mas desta vez mais externa, 

por forma a distribuir o fluxo a partir de um anel periférico, afastando-o do interior da 

cidade. A ponte Vasco da Gama liga o Montijo a Sacavém conectando-se com a Circular 

Interna de Lisboa (CRIL). 

Contudo a ponte 25 de Abril está mais congestionada que nunca e, desemboca numa 

zona interna da cidade, introduzindo diretamente em Lisboa todo o fluxo automóvel. 

Questiona-se assim a pertinência da construção de uma terceira travessia, alternativa a 

esta ligação. 

É sentida então a necessidade de propor uma nova travessia mais a poente e conectando 

a uma circular ainda mais externa. Esta nova ponte favorece a distribuição de tráfego pela 

periferia e atenuaria o trânsito na ponte 25 de Abril. Esta terceira travessia do Tejo ligaria a 

Trafaria ao Vale do Jamor, desembocando na Circular Externa de Lisboa (CREL). 

Esta proposta, que à partida em nada se relaciona com a área de intervenção, ganha e dá 

sentido a uma série de propostas e decisões de projeto, tomadas posteriormente. 
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4.1.2 REDE DE TRANSPORTES 

 

Figura 13: Proposta para a rede de transportes. (Adaptado de Bing Maps) 

Analisando a estrutura ferroviária e contextualizando-a com o principal objetivo do trabalho 

a desenvolver, a reabilitação ribeirinha e a ligação da cidade com o rio, são desde logo 

localizados os focos do problema: o troço de linha a ocidente, que liga o cais do Sodré a 

Algés e o troço que vai de Santa Apolónia à estação do Oriente. Estes troços são 

claramente uma barreira e segregam toda a faixa marginal junto ao rio. 

Estes dois troços foram de grande importância na conexão com o centro da cidade de 

Lisboa. O que se verifica hoje em dia é que o principal objetivo de quem circula nestas 

linhas é aceder ao Metropolitano de Lisboa. Após aceder ao metropolitano, a mobilidade 

no interior da cidade é rápida e fácil. 
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Um bom indício da importância e influência que o metropolitano tem na cidade é o caso 

da Estação do Oriente, construída no âmbito do projeto urbano da Expo 98. A introdução 

do metro nesta estação, veio retirar importância à continuação da linha até Santa Apolónia, 

tornando-a quase obsoleta. Com o devido aumento da rede de metro, seria facilmente 

desativado este troço. 

Isto significa que o metro não tem vindo a acompanhar, a um ritmo desejável, não só o 

crescimento de Lisboa, mas principalmente as suas necessidades. A rede apresenta-se 

demasiado curta e com poucas interceções. Na zona ocidental de Lisboa é mesmo 

inexistente e o único ponto de contacto com a linha de Cascais é feito no terminal do Cais 

do Sodré, ponto absolutamente central da cidade. 

À semelhança do que aconteceu na estação do Oriente, o metro deveria crescer e a 

conexão com a linha de Cascais deveria acontecer numa zona mais próxima dos limites 

urbanos da cidade. Passaria o metro a garantir transporte nas zonas urbanas agora 

servidas pelo comboio. Abolia-se assim o troço de linha férrea e, consequentemente, a 

barreira indesejada. 

Posto isto, era necessário encontrar o lugar ideal para se dar o transbordo. Com o objetivo 

de libertar o máximo de zona ribeirinha possível, deveria ser feito no limite da cidade, 

estendendo ao máximo o metro de Lisboa. Sendo o vale de Algés o limite que separa o 

Município de Lisboa do Município de Oeiras este apresentava-se como o ponto possível. 

Contudo, a interrupção da malha urbana não se dá no limite político, dá-se já no município 

de Oeiras, no vale do Jamor. Acrescido a este fator, vem a vontade de dinamizar e trazer 

novamente vida ao centro desportivo do Jamor, oferecendo melhores transportes e 

condições de acesso. 

A estação propõe desde logo integrar o comboio que segue para Cascais, o metro que 

passa a substituir o percurso de comboio abolido, o transporte fluvial e ainda um teleférico 

de percurso lúdico pelo vale do Jamor. Prolongando o metro da linha verde até ao Jamor, 

ainda se abre a possibilidade de, outra linha, vermelha ou amarela, vir a servir a parte norte 

do Restelo e do Alto da Ajuda. 

A escolha desta localização para a estação e a terceira travessia do Tejo suportam-se e 

justificam-se, ganhando força enquanto proposta. 

Ao desembocar precisamente na colina poente do vale, a ponte oferece uma alternativa 

de acesso a Lisboa até agora inexistente. Com a existência de um silo automóvel, 

apresenta-se a possibilidade de fazer a travessia do Tejo por meio de veículo próprio e 

efetuar o transbordo diretamente para o metro de Lisboa. Mais uma opção dissuasora do 

tráfego automóvel na cidade. 

Os terrenos da antiga fábrica de produção de fibrocimento, Lusalite, e da atual estação de 

Comboios da Cruz Quebrada reúnem as melhores condições para a colocação do 

equipamento. Esta nova estação surge como a chave para todo o estudo urbanístico 

desenvolvido para Algés, libertando a cidade da pesada infraestrutura ferroviária. 
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4.1.3 REDE VIÁRIA LOCAL 

 

Figura 14: Proposta para a rede rodoviária. (Adaptado de Bing Maps) 

Ao abolir-se a barreira ferroviária, Algés apresenta uma série de possibilidades de 

intervenção ao nível rodoviário. Até então, para garantir os acessos, multiplicavam-se vias 

com um nível de complexidade labiríntico. 

Sem a presença da linha, a Avenida Marginal / Avenida da India deixa de ter a necessidade 

de se duplicar para possibilitar a circulação do lado Sul através do Passeio Marítimo de 

Algés / Avenida Brasília. Sendo apenas necessária uma avenida, eliminam-se todos os 

viadutos metálicos que permitiam transpor a linha. 

Pretendendo-se baixar a intensidade de fluxo viário nesta avenida, de modo a que todas 

as travessias pedonais passem a ser de nível, a introdução de cruzamentos semaforizados 
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permite abolir todas as passagens aéreas, facilitando o acesso em especial a pessoa de 

mobilidade reduzida. 

Assemelhando-se ao eixo longitudinal (Alameda dos Oceanos) criado para a Expo 98, esta 

avenida passa a assumir o carácter de uma alameda ou uma marginal, com o seu passeio 

de dimensões generosas e via clicável. A aplicação de todas estas alterações ao longo 

de toda a avenida, de forma coerente, até ao Cais do Sodré, apresenta-se mais uma vez 

como uma proposta que extravasa a área de intervenção e que pretende provocar 

melhorias em toda a cidade. 

Voltando a Algés, que apresenta uma tímida praça, inacabada, que apesar das suas 

dimensões não funciona como tal, pois na verdade nunca lhe foi reconhecido esse 

potencial. Este espaço foi sendo invadido por infraestruturas que o descaracterizaram: 

praça de táxis; terminal de autocarros; um complicadíssimo conjunto de vias ao nível 

térreo; um viaduto que o ponteia com os seus pilares e nela larga os seus braços de 

acessos. Tudo isto coexiste neste espaço. 

Reconhecendo-se o potencial deste espaço, local que é a rótula entre o município de 

Oeiras e o de Lisboa e é claramente um ponto focal no desenho das vias e no 

desenvolvimento urbano, assumiu-se o compromisso o tornar efetivamente numa praça. 

Para isso, propõe-se a transferência do terminal de autocarros para a Estação Intermodal 

da Cruz Quebrada, em conjunto com a praça de táxis. Organizam-se as vias segundo a 

geometria da praça, conformando os quarteirões inacabados. 

Seguidamente, tornou-se necessário resolver o problema da grande infraestrutura da 

CRIL. Retirar o viaduto e terminar esta via mais a Norte não era opção, pois iria introduzir 

todo o trânsito no interior de Algés. Faria todo o sentido que se conseguisse ligar 

diretamente a CRIL com a Marginal e que isto tivesse o mínimo de impacte na praça. 

Sendo esta uma infraestrutura elevada, com uma presença até subtil e cuidada, decide-

se manter a sua existência. 

O viaduto que transpõe a via-férrea apresenta-se então como a solução ideal para transpor 

a praça e ligar à marginal pelo lado Sul. Isto permite eliminar os braços de acesso que 

invadiam a praça a norte da marginal. 

São propostos novos acessos na zona de Miraflores. Outrora inexistentes, obrigava a que 

utilizadores da CRIL se deslocassem ao centro de Algés para lhe aceder, introduzindo 

aqui ainda mais transito. 

Com estas intervenções, a praça de Algés ganha uma importância tal, que se torna o 

ponto central, uma rótula de todo o projeto urbano. Ela já fazia a conexão Lisboa, Oeiras 

e agora pretende-se que faça também a ligação com o Tejo. Foi sentida a necessidade 

de a conectar diretamente com a intervenção ribeirinha. Para isto propõe-se o 

rebaixamento da marginal neste troço e de todas as ligações com a CRIL, libertando toda 

a superfície, e permitindo uma transposição pedonal sem obstáculos. 

A intervenção ao nível viário simplifica os acessos e liberta a cidade de inúmeras 

infraestruturas acumuladas, abrindo oportunidades de intervenção urbana que a partir 

desta praça prolifera como uma mancha de óleo. 
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4.2 PROJETO URBANO | ALGÉS 

 

Figura 15: Proposta para o vale de Algés 
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Depois de resolvidos os problemas da Praça de Algés (1), tornou-se evidente que não 

bastaria intervir na zona ribeirinha. As necessidades eram bem mais vastas do que apenas 

oferecer o rio à cidade, e assim como ocorreu em Bilbao uma recuperação do tecido 

urbano era fundamental. (Figura 15) 

4.2.1 A PRAÇA DE ALGÉS 

 

Figura 16: Praça de Algés  

Em primeiro lugar, não basta resolver os problemas viários para designar um lugar como 

praça. Foi necessário redesenhá-lo. 

A praça já sugeria a forma de ferradura, que remonta ao desenho urbano proposto por 

Faria da Costa na década de 40 do século XX (Imagem 1). 

Redesenham-se então os seus limites propondo-se novos edifícios que fecham os 

quarteirões inacabados, respeitando as atividades aqui existentes. Estes novos edifícios 

albergam habitação (5), serviços (6), comércio, restauração, e um hotel (7). (Figura 16) 

Nas imediações da praça outras lacunas foram detetadas. Mais quarteirões inacabados, 

terrenos esquecidos e espaços vazios deixados pela implantação das novas vias. Para 

colmatar estas lacunas são propostos mais edifícios, inclusivamente um teatro (8) e um 

silo automóvel (9). (Figura 16) 

Revelaram-se inúmeras oportunidades para intervir na cidade. As propostas surgem com 

programas diversificados, e num processo de “acupuntura” o projeto estende-se pelo vale 

de Algés até ao Parque Urbano de Miraflores (4). (Figura 15) 
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4.2.2 A PRAÇA DO MERCADO 

Figura 17: Praça do mercado 

Ao abolir a rotunda, que tomou aquela forma pela anterior existência de uma praça de 

touros (Imagem 2) e que agora alberga no seu interior um parque de estacionamento, fez-

se chegar a Avenida Bombeiros Voluntários de Algés até à praça (1). Esta afirmação da 

avenida vem torná-la a linha condutora de todas as intervenções até ao parque (4). (Figura 

15) 

Ocupando o espaço deixado pela rotunda, é proposta uma pequena praça frontal ao 

mercado de Algés (10), conformada, nos quarteirões adjacentes, por um centro cultural 

(11) e uma igreja (12). Concentram-se assim nesta praça as atividades geradoras dos 

primeiros espaços públicos, o comércio, a cultura e a religião. (Figura 17)  

Começa então um processo que cose ao edificado existente novas propostas, 

promovendo a integração de novas atividades, usos e ambientes. 

Logo junto à praça do mercado (2) surge um complexo habitacional (13) que remata o 

confronto da avenida, com o talude da CRIL. Propõe uma nova frente de rua através da 

acoplação perpendicular de edifícios a um muro de suporte. Este muro ainda alberga 

funções de serviço e acessos a garagens, cujo conjunto propõe uma nova vivência que 

tem como referência o conjunto Habitacional da Bouça, no Porto, do arquiteto Álvaro Siza 

Vieira.(Figura 17) (Desenho 12) 

4.2.3 O CENTRO DESPORTIVO 

 

Figura 18: Centro desportivo 
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Ao avançar para Norte, surgem novas oportunidades de intervenção. Neste percurso 

ressalta a existência do campo de futebol do União de Algés, nas traseiras dos edifícios, 

ladeado de terrenos baldios mal delimitados, numa pequena encosta da ribeira de Algés 

que aqui se mostra desencanada. O enorme potencial deste conjunto induz a proposta 

de um centro desportivo (3). As ligações das diferentes cotas da encosta são resolvidas 

através de bancadas e são aproveitados os interstícios nos edifícios existentes para 

implantar pequenos edifícios de apoio (14) às atividades desportivas. É ainda 

acrescentado programa como uma piscina (15) e campos de ténis (16). (Figura 18) 

Este centro usufrui da existência de um pavilhão desportivo recentemente construído nas 

imediações e da existência de inúmeras escolas nas proximidades, fatores que 

consolidam a proposta, com o objetivo de dinamizar e oferecer novas atividades a Algés.  

Na pequena colina da ribeira, oposta ao centro desportivo, é marcante a presença de 

quatro torres de habitação que se alinham com a avenida, mas que não completam a 

frente de rua. Com vista a completar esta frente, propõem-se três torres (17) que dão o 

mote para a intervenção no Parque Urbano de Miraflores (4). (Figura 18, Figura 19) 

4.2.4 O PARQUE DE MIRAFLORES 

 

Figura 19; Parque de Miraflores 

Este parque urbano (4) confronta-se com um terreno descaracterizado que o separa da 

CRIL, que por sua vez é sucedida por Monsanto. A proposta faz com que Monsanto galgue 

a autoestrada e se venha fundir com o parque, mas ao mesmo tempo introduz-se 

urbanidade. O terreno referido já apresenta infraestrutura viária. Aproveitando-a, 

implantam-se torres (17), da mesma tipologia da intervenção anterior, mas desta vez com 

uma implantação livre, segundo os propósitos da Carta de Atenas. (Figura 19). Termina 

aqui a intervenção para o vale de Algés, que culmina com a desfragmentação do 

construído, recebendo o ambiente natural. Remata-se assim a malha da cidade, 

oferecendo novas vivências, pouco comuns neste meio urbano. 
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4.3 PROJETO URBANO | FRENTE RIBEIRINHA 

  

Figura 20: Proposta para a frente ribeirinha 
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Depois de uma proposta de intervenção levada a cabo com o objetivo de requalificar 

Algés, faltava redirecionar o foco para o desafio realmente lançado. 

Sendo esta frente ribeirinha resultado de um aterro, o primeiro passo foi perceber que 

desenho haveria de o conformar. A frente de riu que se desenvolve desde a Torre de Belém 

(2) até Alcântara é delimitada pela marginal e o limite costeiro que se apresenta retilíneo e 

paralelo à avenida, que define uma língua de território perfeitamente regular e de uma 

simplicidade sublime. (Figura 20) 

Tomou-se a decisão de seguir o mesmo princípio e de se redesenhar a linha de contacto 

com o rio de modo a torná-lo paralelo à Avenida da Índia. Para que isto aconteça é 

necessário eliminar a doca de Pedrouços o que podia ser considerado um desperdício de 

recursos, atendendo a que uma doca faz parte do programa base. 

Esta doca apresentava uma série de problemas e não conseguia desempenhar as funções 

que agora eram exigidas. A entrada estava orientada a jusante, o que aumentava o nível 

de assoreamento e permitia a entrada direta das vagas provenientes do mar. A sua 

geometria não se apresentava favorável para o funcionamento de uma marina, que sendo 

demasiado estreita representava um subaproveitamento da sua área liquida. Além disto, 

os seus taludes limite apresentavam uma superfície demasiado lisa, causando o retorno 

das vagas e levando à agitação das águas no interior. 

4.3.1 A MARINA 

 

Figura 21; Marina 

Faltava então munir esta intervenção de uma doca. Em vez de se roubar área de superfície 

terreste para permitir a sua existência, à semelhança do que acontece até Alcântara, opta-

se pelo inverso. Desenha-se uma infraestrutura (3) que permite utilizar toda a frente como 

doca ao mesmo tempo que a protege dos efeitos do rio. (Figura 20) 

Esta infraestrutura começa por não ser mais que um quebra-mar, que virando costas ao 

rio, abraça o que se transforma numa baía com área líquida suficiente para albergar todas 

as atividades previstas no programa. Em forma de arco, as suas extremidades são 

colocadas a jusante por dentro do braço de terra que suporta a torre VTS (4) e a montante 

por fora do limite da fundação Champalimaud (5). A sua orientação, além de criar duas 
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entradas, vira-as para o sentido contrário à corrente do canal Norte do Tejo. Esta 

implantação evita assoreamentos e a entrada das vagas marítimas. (Figura 20) 

Depois de cumprir as funções hidráulicas básicas, esta infraestrutura responde ainda a 

diferentes questões técnicas. Para garantir uma manutenção fácil e económica do molhe, 

o seu acesso por meios terrestres é uma condição desejável, pelo que é proposta a 

construção de uma ponte (6) que o liga a terra. Esta ponte situa-se junto à fundação 

Champalimaud. Ao tornar este molho acessível abre-se a oportunidade de aqui poder 

albergar outros usos. (Figura 21) 

Com vista a libertar o máximo de linha costeira possível, para facilitar o contacto das 

atividades náuticas com o rio, o molhe assume também a função de marina (3). Marina 

esta que se encontra no local mais abrigado da doca e que usufrui de acesso automóvel, 

contem áreas técnicas e de arrumos, equipamento de apoio à manutenção das 

embarcações e balneários. Por estar alojada numa estrutura própria apenas acessível pela 

ponte (6), não exige uma infinidade de controlos de acesso para garantir a sua segurança. 

(Figura 21) 

Esta é a maior reconversão de usos presente no projeto, que segue o exemplo do que 

aconteceu na cidade de Bilbao e também foi aplicado no projeto da Expo. Com o colapso 

das atividade industriais, surge a necessidade e a oportunidade de criar um plano de 

regeneração capaz de converter um modelo industrial num modelo turístico e de serviços. 

4.3.2 O TRAÇADO URBANO 

 

Figura 22: Malha quadriculada de 110x110 e conexão da malha com a cidade. (Adaptado de Bing Maps) 

Estando a linha costeira totalmente disponível para oferecer à cidade o máximo de 

contacto e usufruto do rio, faltava propor o desenho urbano para a área de intervenção. 

Inspirada no traçado das cidades coloniais, como por exemplo Vila Nova de Mazagão, no 

Brasil (Imagem 3), e no plano de Cerdá para Barcelona, formaliza-se uma proposta de 

desenho urbano que apresenta uma malha ortogonal de 110 x 110 metros, que pretende 

controlar o território subdividindo-o. Tenciona prever a imprevisibilidade de uso do 

território, dando as diretrizes para a conformação urbana. Esta nova malha agarra vias e 

alinhamentos, assegurando a integração no tecido da cidade existente. (Figura 22) 

O recorte da linha costeira apresenta um desenho simples, segundo a malha e oferece 

infraestruturas ímpares e de excelência para qualquer aficionado da náutica. Duas rampas 

(7) de mais de quatrocentos metros de largura, diversos pontos para gruas giratórias e 
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uma doca para gruas pórtico, constituem esta infraestrutura. É ainda acrescida uma 

escadaria (8) frente à praça de Algés que aproxima o contacto da cidade com o rio. (Figura 

21) 

4.3.3 O EDIFICADO 

Este plano propõe uma série de novos edifícios com diferentes usos, respondendo às 

necessidades das diversas entidades intervenientes no local. Contudo, o espaço livre e o 

desafogo, além de ser útil quando se fala de atividades náuticas, é também desejado sob 

a forma de espaço público ou espaço versátil que acolhe eventos diversos. 

Como já referido, o território encontra-se dividido entre o município de Oeiras e o município 

de Lisboa. Sendo que cada um dos municípios tem o seu PDM, as regras urbanísticas 

diferentes. O fator mais condicionador da proposta foi a proibição de construção de 

edifícios de habitação na frente ribeirinha de Lisboa. Isto ditou grande parte das decisões 

de colocação de programa. 

 

Figura 23: Zona abrangida pelo PDM Lisboa 

Por todo este território é proposta a demolição de edifícios que, em grande parte, 

albergavam uma série de institutos (9). Estes, por não se tratarem de habitação, são 

realojados em novos edifícios no município de Lisboa, junto à praça de Algés (1). (Figura 

23) 

Apesar das extensas demolições, foi desde cedo decidido reabilitar os dois edifícios 

desativados, que albergavam a antiga lota da Docapesca (10). Edifícios gémeos, de valor 

patrimonial, com uma estrutura simples, de ótima construção, e uma área livre de grandes 

dimensões por debaixo das suas naves. A sua reabilitação e reuso são propostos por 

meio de um projeto que alberga dois programas: um centro náutico no edifício nascente, 

e um centro desportivo com ginásio, piscina e comércio no edifício poente. (Figura 23) 

Por detrás dos edifícios da Docapesca existe uma porção de terreno não edificado, 

pertencente à fundação Champalimaud, Toma-se a liberdade de propor diretrizes para 

uma futura intervenção (11) nesta área. (Figura 23) 
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Ainda em Lisboa, junto ao rio e frente à praça, é proposto um edifício que alberga 

restauração (12). Normalmente as marinas possuem zonas como esta, para rentabilizar a 

própria marina, servindo tanto os seus utilizadores, como visitantes. Neste caso opta-se 

por colocar o edifício fora da marina, por esta se encontrar no molhe. Assim a zona de 

restauração é implantada junto da praça (1) com o objetivo de usufrui de uma maior 

afluênci. (Figura 23) 

 

Figura 24: Zona abrangida pelo PDM Oeiras 

Já em Oeiras, e porque o PDM assim o permite, é proposto um complexo habitacional 

(13) de edifícios em banda e um Hotel (14). Este complexo localiza-se junto da praça de 

Algés e abrange também um quarteirão mal delimitado, do outro lado da marginal, 

redefinindo-se as suas vias, organizando-o e oferecendo-lhe também edifícios de 

habitação em banda (15). A disposição perpendicular ao rio advém da procura da 

introdução de água, por meio de canais, nos interstícios deste complexo. Este desenho 

vai buscar inspiração à proposta de Raphael Moneo para uma parcela de cidade em 

Cannaregio, Veneza (Imagem 4). (Figura 24) 

Quatro hangares (16) e um edifício de apoio (17) respondem às necessidades da Volvo 

Ocean Race. Os hangares permitem albergar as equipas de velejadores durante o evento, 

e também serem subalugados, a equipas das várias classes da vela, durante todo o ano. 

O edifício de apoio serve não só para albergar as áreas técnicas de apoio aos hangares, 

balneários e afins, mas também para garantir a existência de salas de imprensa e de 

trabalho, para todo o staff envolvido no evento. Caso a Volvo Ocean Race mude 

efetivamente a sua sede para Lisboa, este edifício poderá também cumprir esta função. 

(Figura 24) 

Ainda na Zona abrangida pelo PDM de Oeiras é projetada uma praça inclinada (18) com 

vista não só a albergar o NOS ALIVE, como também a ser utilizada para outro tipo de 

espetáculos, ou apenas como espaço público. Adjacente a ela, um espaço de cultura (19), 

com salas multiuso e de exposição, versátil e adaptável aos mais variados programas. 

Propõe-se também um silo automóvel (20). A ligar estes três equipamentos é proposta 

uma pala (21), que delimita o espaço e que culmina num pórtico (22) que simboliza a 

entrada para este recinto de eventos. (Figura 24) 
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Com todos os equipamentos propostos, a marina, o centro náutico, o ginásio, os hangares 

e toda a infraestrutura de excelência, Algés passa a assumir um papel relevante no mundo 

da náutica. E ainda, considerando os desportos náuticos, em conjunto com o centro 

desportivo do Jamor, o Dafundo torna-se numa cidade do desporto. O projeto urbano 

revitaliza Lisboa oferecendo-lhe mais cultura, desporto, entretenimento e qualidade de 

vida, e possibilita ainda que se usufrua mais do rio. 

Este plano propõe também um passeio marítimo que vindo de Belém ao longo da 

marginal, passa pela zona ribeirinha de Algés, tendo como objetivo agarrar o futuro 

passeio marítimo de Oeiras que pretende ligar-se ao de Cascais. É ao passar a foz do 

Jamor que a ele se justapõe a nova Estação da Cruz Quebrada. 
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4.4 PROJETO DE ARQUITETURA | ESTAÇÃO 

INTERMODAL DA CRUZ QUEBRADA 

 

Figura 25: Proposta para a estação intermodal 
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O projeto para a Estação Intermodal da Cruz Quebrada apresenta-se como a chave para 

todo o estudo urbanístico e justifica-se pela necessidade de eliminar o troço ferroviário até 

ao Cais do Sodré. Os terrenos da antiga fábrica de produção de fibrocimento, Lusalite e 

da atual estação de Comboios da Cruz Quebrada reúnem as melhores condições para a 

colocação do equipamento. 

4.4.1 PROGRAMA 

A primeira abordagem ao projeto foi a definição do programa. Este teria de integrar 

diferentes modos de transporte. Neste âmbito a estação contempla: 

a) Terminal de comboios da linha de Cascais, com seis linhas e quatro plataformas, 

à semelhança do anterior terminal do Cais do Sodré; 

b) Estação terminal de metro que resulta da proposta de aumento da sua rede e 

chega até aqui com vista a substituir o comboio; 

c) Cais de embarque para transportes fluviais. Devido à proximidade da estação ao 

rio, consegue-se oferecer assim, mais uma alternativa de transporte; 

d) Terminal de autocarros. Este é transferido da praça de Algés para a Estação 

Intermodal da Cruz Quebrada. Assim alem de estar junto dos restantes 

transportes, retira um terminal do interior da cidade para a periferia, libertando a 

praça e possibilitando a sua intervenção; 

e) Praça de táxis que é comum em qualquer estação; 

Existem duas propostas programáticas que não estando desenhadas também fazem 

parte da proposta. Estas não estão englobadas na estação, mas são adjacentes a ela: 

f) O teleférico do vale do Jamor que, partindo das imediações da estação, sobe o 

vale num percurso ziguezagueante, tocando em diversos pontos das suas 

encostas, onde se encontram as principais atividades desportivas. O teleférico 

pretende solucionar lacunas nos transportes atualmente existentes, oferecendo 

uma nova alternativa. Além disso, sugere um percurso lúdico que vem dinamizar 

esta zona, oferecendo vistas privilegiadas; 

g) O silo automóvel permite o transbordo entre os veículos particulares e os 

transportes públicos. Esta é uma alternativa dissuasora à introdução de tráfego 

automóvel no centro da cidade. Este silo funciona também como parque de 

estacionamento das serve as zonas comerciais propostas para este interface. 

O programa das zonas comerciais foi acrescentado ao programa principal. Concentrando 

todos os transportes numa zona tão periférica e despovoada, a estação teria de oferecer 

mais do que apenas o transbordo. Acrescentar aos transportes uma série de outros 

serviços, confere autonomia à estação. Este programa acrescentado engloba: 

h) Um supermercado, munido das suas áreas técnicas. Esta pretende-se que seja a 

zona comercial mais facilmente acessível de maneira a servir os utilizadores nos 

tempos de espera entre transportes; 
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i) Áreas de lojas, com dimensões semelhantes e geometrias regulares; 

j) Zona de restauração de características semelhantes às lojas; 

k) Pequenas cafetarias e tabacarias espalhadas palas áreas destinadas aos 

transporte; 

4.4.2 CONCEITO 

Após a definição do programa eram evidentes dois grupos de usos distintos. Os 

transportes e o comércio. Apresentou-se como solução conceptual conseguir entender 

esta duplicidade funcional através de duas linguagens distintas. Uma muito agarrada ao 

terreno, forte, imutável e perene. Outra leve, subtil e quase frágil que assenta e envolve 

como uma fina pele. 

O forte embasamento resolve toda a infraestrutura de transportes de maneira a ser 

autossuficiente independente e indestrutível. Sobre ele, a fina capa que dá abrigo e 

conforto ao interior e que incorpora toda a parte comercial. Era intenção que estes dois 

momentos se sentissem distintos, mas não passíveis de serem lidos em separado. 

No embasamento o comboio assume uma posição de destaque. Por ter sido tão 

importante para a cidade e agora ver removido parte do seu percurso. É o único transporte 

que se encontra sobre esta base. Todos os outros transportes se encontram em níveis 

inferiores, acessíveis por percursos que irrompem por escadas, túneis e átrios iluminados 

por pátios. No volume superior tudo é calmo, a estrutura sente-se mais leve e a luz 

atravessa os espaços. Este vem tocar subtilmente na sua base e eleva-se com terraços, 

pátios e varandins que deixam observar de diversos pontos de vista toda a envolvente 

exterior e interior. 

Contudo estes dois mundos encontram-se numa simbiose formal inegável. A sua origem 

é a mesma, ambos resultam do mesmo desenho, foram pensados um pelo outro. A sua 

fusão é delicada e cada forma de um reflete a forma do outro, tornando-se um edifício 

uno.  

No seu todo, a estação revela-se comprometida com a sua envolvente, fundindo-se com 

tudo o que a rodeia. De tal maneira que as possibilidades de o aceder são infindáveis, o 

que permite uma permeabilidade total. Não existindo uma entrada principal, nenhum 

ponto do território foi escolhido para receber este vínculo. A Estação Intermodal da Cruz 

Quebrada não pretende afirmar-se, mas sim interagir e usufruir de todos os pequenos 

detalhes que esta localização oferece. 

Figura 26: Esquiços conceptuais da estação intermodal da Cruz Quebrada 
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4.4.3 FORMA E FUNÇÃO 

As soluções adotadas estão fortemente ligadas à atenção dada a toda a envolvente, às 

suas preexistências construídas, à rede viária, à morfologia, à hidráulica, aos ventos, ao 

clima. A atenção aos fatores externos foi determinante na escolha das formas e na 

localização e funcionamento das diversas infraestruturas. 

 

Figura 27: Estação intermodal da Cruz Quebrada 

 

A) EMBASAMENTO 

O embasamento desenvolvesse a partir da especial atenção dada ao comboio que era o 

único transporte já presente no local. O seu percurso termina agora no Jamor, mas não 

são introduzidas alterações à restante linha que segue até Cascais. Por conseguinte o 

traçado é simplesmente interrompido, mantendo-se a sua implantação. Encontra-se assim 

definida a cota do terminal de comboios (cota 8). Mantendo como referência a estação do 

Cais do Sodré, este terminal também apresenta seis linhas e quatro plataformas (1). 

Inspirado pelo terminal ferroviário de Santa Apolónia, em que as plataformas estão ao nível 

da rua, decide-se que também aqui o passeio marítimo comunicaria diretamente com as 

plataformas estando à mesma cota. Assim a transição interior / exterior não é sentida. As 

plataformas sofrem ainda uma pequena rotação permitindo ampliar o espaço no interior 

da estação. (Desenho 3) 

No piso abaixo, à cota 4, está contido o grande átrio de distribuição a partir do qual se 

acede a todos os transportes. (Desenho 2) 

Este átrio, perfeitamente regular, é colocado no seguimento das plataformas que lançam 

escadarias, vindo buscar os passageiros. A clareza formal deste conjunto, em muito, foi 

beber à “Laurentian Library” de Michelangelo em San Lorenzo, Florença (Imagem 5). 

Representando a sala de leitura pelas plataformas e o vestíbulo pelo átrio principal. Este é 

o grande vazio da estação, e apresenta-se de forma estática, legível e grandiosa. 

(Desenho 4, Desenho 8|DD) 
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Figura 28: Corte do átrio e terminal de comboios 

Todos os outros espaços adotam direções várias, induzindo percursos fluidos por 

espaços mais e menos tencionados. Acede-se aos diversos transportes por intermédio de 

espaços escavados, passando por pátios, túneis e escadas, e um pontão (3) que se lança 

para o rio (). Todo o embasamento proporciona também uma série de percursos exteriores 

por meio de diversas plataformas. A estação está repleta de interações sensoriais com a 

envolvente e consigo mesma. (Desenho 2, Desenho 3) 

O metro funciona de forma quase independente. Localiza-se por debaixo da foz do Jamor 

e lança os seus acessos para as duas margens do rio. Os acessos da margem poente 

saem diretamente no átrio da estação intermodal. (Desenho 1 e 9 | AA) 

 

Figura 29: Corte do metro 

A colocação dos transportes rodoviários foi sugerida por uma preexistência de grande 

importância. Trata-se do antigo túnel (4) que permitia a passagem, por debaixo da 

marginal, aos comboios que seguiam para a antiga estação do estádio nacional (Imagem 

6) (Desenho 4). Propõe-se então a reutilização do túnel, desta vez não para os comboios, 

mas para permitir a passagem de autocarros e táxis para a estação. Elimina-se assim um 

entroncamento com a marginal. É proposta uma pala (5) que se lança para cobrir a 

paragem de autocarros (6). Os camiões de transporte de mercadorias utilizam o mesmo 

túnel para aceder ao cais de descargas (13). (Desenho 2, Desenho 3) 

É criado um outro túnel, mas apenas pedonal (7). Este permite a travessia da avenida 

marginal, ligando a estação ao vale do Jamor, servindo também de aceso ao silo 

automóvel, cuja implantação se fará do outro lado da marginal. (Desenho 2) 
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Figura 30: Estação intermodal | vista Noroeste 

Os pisos inferiores concentram toda a parte funcional da estação de transportes. Este 

embasamento precisa apenas da sua cobertura, de algo que proteja os seus utilizadores. 

 

B) VOLUMETRIA SUPERIOR 

O principal objetivo deste volume é dar proteção. Alem de cobrir a estação ele abraça-a a 

sul e a nascente, deixando expostos os lados norte e poente. Os ventos predominantes 

em Lisboa são de Noroeste, mas em caso de tempestade viram-se para Sul. O volume 

permite assim ventilação natural abrindo-se para noroeste, e a proteção contra intempéries 

fechando-se a sul. (Desenho 9 | AA, GG) 

Esta estrutura é composta por quatro corpos principais. A cobertura das plataformas da 

estação de comboios, o volume envolvente do átrio, o volume sul que alberga as zonas 

comerciais (8) (Desenho 4, Desenho 5), e o volume norte do supermercado (1) (Desenho 

3) e armazém (10) (Desenho 2). 

 

Figura 31: Estação intermodal | vista Sul 

A cobertura das plataformas pretende ser simples e de grande escala. A sua estrutura em 

betão é marcada pelos pilares colocados de vinte em vinte metros e as vigas que neles 

se apoiam. Estas vigas criam uma malha ortogonal, de dez por dez metros, que serve de 

base a uma estrutura metálica que suporta a caixilharia. O vidro foi o material escolhido 

para cobrir esta estrutura, permitindo salientá-la e proporcionar uma iluminação franca. 

Esta estrutura é inspirada na cobertura da estação de Atocha, Madrid, projeto de Rafael 

Moneo (Imagem 7). (Desenho 7, Desenho 9) 
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A envolver o átrio desenvolve-se uma casca. Esta, através de passadiços, resolve os 

acessos horizontais, permitindo a circulação em cada piso, ligando todos os espaços 

(Desenho 3, Desenho 4, Desenho 5). Ao contrário do que acontece com a cobertura das 

plataformas, aqui é pretendido um maior controlo sobre a luz. Esta entra maioritariamente 

pela abertura virada para os comboios, e a partir de certos pontos que evidenciam 

aberturas de contacto com o exterior (Desenho 8|DD, Desenho 9|AA). Na cobertura (16), 

totalmente opaca, desenvolve-se um amplo terraço ajardinado (Desenho 6). 

O corpo longilíneo sul, virado para o rio, alberga comércio e restauração (8) e algumas 

áreas técnicas (11) no piso zero. Neste piso e entre as áreas técnicas, um grande vão 

permite a livre transição entre o exterior e as plataformas e ainda a abertura de pátios que 

comunicam com os espaços de circulação inferiores (Desenho 3, Desenho 8|BB). Nos 

dois pisos superiores propõem-se lojas e restaurantes que usufruem de um amplo pátio 

a sul e de vista para o interior da estação. (Desenho 4, Desenho 5, Desenho 9|GG) 

No volume Norte, acoplado ao volume do átrio, localiza-se o supermercado (9), no piso 

superior. No piso inferior, as áreas técnicas (11) e o grande armazém (10) com cais de 

descarga (13), dão resposta às atividades comerciais. Este volume é trespassado por um 

monta-cargas localizado num dos pontos de acesso vertical (14) que acede a todos os 

pisos. (Desenho 1, Desenho 3)  

 

Figura 32: Estação intermodal | vista Nordeste 

Os pontos de acesso vertical (14) são cinco. Quatro nos vértices do átrio e um na 

extremidade do volume Sul, todos com elevadores. Apenas os dois pontos mais a poente 

contêm escadas. Os acessos verticais fazem a ligação dos dois momentos da construção, 

articulando os transportes com o comércio. 
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5 CONCLUSÃO  

O desafio lançado propunha o desenvolvimento de um estudo urbanístico para a zona 

ribeirinha compreendida entre a foz do rio Jamor e a torre de Belém. Este enunciado era 

bastante pertinente, porque tinha como base uma necessidade real e atual da cidade de 

Lisboa. Foi colocado ao dispor do desenvolvimento deste projeto, o contacto direto com 

entidades com interesses imediatos no desenvolvimento de uma proposta, 

designadamente, as Câmaras Municipais de Oeiras e de Lisboa, a Administração do Porto 

de Lisboa e a Organização da Volvo Ocean Race em Portugal. 

Esta zona ribeirinha tem um enorme potencial de desenvolvimento urbano, baseado 

principalmente na sua localização geográfica, excelente para a prática de desportos 

náuticos. Com uma correta intervenção nesta zona, tendo em vista a colocação de 

equipamentos virados para a prática destas atividades e a melhoria das infraestruturas de 

apoio, Lisboa pode ser uma referência no mundo da náutica. Este fator funcionaria como 

uma alavanca para o desenvolvimento económico da região. 

De um ponto de vista mais sensível à vivência urbana e à recuperação da identidade da 

cidade, Lisboa tem aqui a oportunidade de reestabelecer mais um ponto de contacto com 

o rio. Eliminando a barreira constituída pelo caminho-de-ferro e integrando a intervenção 

na cidade existente, esta estende-se e conquista novas áreas junto do rio. 

Intervir na zona ribeirinha e integra-la na cidade são os dois principais objetivos que são 

atingidos com este projeto, que os resolve de uma forma conjunta e integrada utilizando 

como vantagem a decisão de abolir a linha de comboio. 

Esta proposta elimina por completo a barreira ferroviária não tendo só influência na área 

de intervenção. Ela oferece o mesmo privilégio a toda a costa ocidental da cidade de 

Lisboa. Uma proposta que pela sua dimensão poder-se-ia considerar utópica, ganha 

credibilidade pela influência positiva que tem num território tão vasto. A proposta torna-se 

possível pela integração do projeto para a Estação Intermodal da Cruz Quebrada. 

Esta estação localizada junto à foz do rio Jamor, que é entendido como um limite a partir 

do qual se densifica a construção e a continuidade urbana da cidade de Lisboa. Resolve 

toda a complexidade de fluxos de pessoas que acedem à cidade, concentrando em si 

todos os transportes necessários e oferecendo novas possibilidades de transbordo até 

então inexistentes. De um desenho simples e com uma organização profundamente 

funcional, oferece uma espacialidade singular, que se implanta fortemente no território e 

integra-se levemente na paisagem, usufruindo de uma posição de excelência junto do rio 

Tejo. 

Outro dos pontos relevantes é a proposta de intervenção urbana para o vale de Algés, que 

reconfigura e qualifica esta área urbana, e que poderia ser feita mesmo sem a abolição da 

linha férrea. Por serem tão sensíveis e precisas, as intervenções apresentam-se 

localizadas e independentes. A proposta assume um carácter de compromisso com o 

edificado existente e a identidade de Algés. 

Atendeu-se a que, para serem feitas grandes mudanças são necessárias propostas 

arrojadas, mas é igualmente importante perceber o contexto em que se está a intervir e 
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projetando soluções precisas. Um balanço entre a irreverência de propor e o rigor de 

projetar foi fundamental no processo de decisão deste projeto. 

Algumas propostas não foram aprofundadas tanto quanto se desejaria. Nem tudo pode 

ser desenvolvido ao mesmo pormenor quando se trata de um exercício, em que o aumento 

de escala é abrupto. Contudo, dando continuidade a este trabalho, seria importante 

desenvolver as propostas para o Silo Automóvel e para o Teleférico do Jamor, 

completando todo o programa da Estação Intermodal. Seria também importante 

aprofundar estudos que fundamentassem e viabilizassem os projeto para a terceira 

travessia do Tejo e para o metro até ao Jamor. 

Acaba por se formalizar um projeto que acima de tudo deixa provocações e diretrizes para 

futuras intervenções, prevendo-se a continuidade do atual interesse da cidade de Lisboa 

nas suas zonas ribeirinhas. 

 

 

“Mas com o tempo a cidade cresce sobre si mesma; adquire consciência própria. Na sua 

construção permanecem os motivos originários, mas ao mesmo tempo a cidade esclarece 

e modifica os motivos do seu próprio desenvolvimento” 

Rossi, Aldo. Arquitetura da Cidade, pág. 31, 2 ed. Lisboa: Edições Cosmo, 2001 
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ANEXO A: IMAGENS 

 

Imagem 1: Plano da encosta da Ajuda (Faria da Costa) 

 

Imagem 2: Algés | Praça de touros 
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Imagem 3: Plano de Vila Nova de Mazagão 

 

Imagem 4: Proposta de Rafael Moneo | Cannaregio 
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Imagem 5: Michelangelo | Biblioteca Laurenciana, San Lourenzo, Florença, Itália 

 

Imagem 6: Túnel sob a marginal no Jamor 
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Imagem 7: Estação de comboios de Atocha | Madrid (Rafael Moneo) 

 

Imagem 8: Proposta de pontão para transportes fluviais 
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ANEXO B: MAQUETE 

 

Maquete 1: Vista de topo 

 

Maquete 2: Vista de sul 
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Maquete 3: Visa de sudoeste 

 

Maquete 4: Vista de Oeste 
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Maquete 5: Vista de noroeste 

 

Maquete 6: Vista de norte 
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Maquete 7: Vista de nordeste 

 

Maquete 8: Vista de este 
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Maquete 9: Vista de sudeste 

 

Maquete 10: Vista do rio 
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ANEXO C: DESENHOS 
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Desenho 1: Planta do Metro | Cota -9 m 
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Desenho 2: Planta do piso -1 | Cota 4 m 
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Desenho 3: Planta do piso 0 | Cota 8 m 
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Desenho 4: Planta do piso 1 | Cota 12 m 
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Desenho 5: Planta do piso 2 | Cota 16 m 
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Desenho 6: Planta do piso 3 | Cota 20 m 
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Desenho 7: Planta da cobertura | Cota 24 m 
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Desenho 8: Cortes 
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Desenho 9: Cortes 
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Desenho 120: Plantas do bairro habitacional | Praça do mercado 

 

 

 

 

Desenho 101: Cortes do bairro habitacional | Praça do mercado 

Desenho 112: Cortes das torres de habitação | Centro desportivo e parque de miraflores 


