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RESUMO 

 

 

O relatório de projecto é uma peça resultante da reflexão no âmbito das Unidades Curriculares de 

Projecto Final em Arquitectura, que encerram o plano de estudos do Mestrado Integrado em 

Arquitectura do Instituto Superior Técnico. 

O exercício apresentado encara a criação de uma intervenção, à escala do plano urbano, para a 

porção de território demarcada pela Torre de Belém, a Este, e a foz do rio Jamor, a Oeste. Na sua 

forma mais abrangente, é abarcada uma área urbanizada partilhada pelos municípios de Lisboa e 

Oeiras na qual outros actores também participam: a APL – Administração do Porto de Lisboa e a IP – 

Infraestruturas de Portugal. As funções de tais organismos públicos desadequam-se às dinâmicas 

actuais, desvirtuando a importância do território. Nos últimos anos, têm sido estudadas estratégias 

de requalificação do espaço urbano e das frentes ribeirinhas que, aliás, estão associadas a planos 

de pormenor, debates e exposições públicas relativas ao tema. 

De um modo geral, as respostas para a criação de um plano que procura colmatar as carências 

do espaço público e do tecido urbano foram encontradas, numa primeira fase, em ambiente de 

grupo, avançando uma proposta de reconfiguração da frente ribeirinha, com início na doca de 

Pedrouços, ao longo do aterro em Algés e da zona ribeirinha do Dafundo, terminando junto aos 

terrenos fabris em Cruz Quebrada. As estruturas arquitectónicas sugeridas servem de base a 

actividades náuticas e culturais, que acompanham acções de consolidação do território através da 

abertura de promenades, parques, criação de habitação e pólos de actividade económica, novas 

acessibilidades e uma interface de transportes. 

Por seu turno, a segunda fase do exercício foca-se na zona do Bom Sucesso, em redor da Torre 

de Belém. Este lugar, de elevado valor histórico e cultural, enfrenta a pressão das vias de 

comunicação adjacentes, pelo que um dos pontos da proposta passa pela alteração da hierarquia 

da rede viária e o desnivelamento da via férrea que o atravessa, com a construção de uma estação 

que cruza os modos ferroviário e rodoviário (individual e colectivo). Os edifícios da estação funcionam 

em unidade com um centro interpretativo, ou seja, um espaço dedicado à compreensão do património 

edificado através de um programa expositivo assente, sobretudo, numa relação de vistas. Do ponto de 

vista formal, na intenção de devolver o espaço público à superfície aos cidadãos, surge o esforço de, 

num gesto mimético, recriar uma estrutura de carácter tão amplo quanto a rua, numa escolha por uma 

linguagem comum, com referências às estações de metropolitano do Oriente, em Lisboa, e do 

Bundestag, em Berlim. 

No decorrer da memória descritiva, é realizada a caracterização da área de intervenção ao nível 

biofísico, ecológico, morfológico, histórico, da mobilidade e das condicionantes, de modo a 

compreender e afirmar as decisões tomadas. 

 

Palavras-chave: Revitalização Urbana, Frente Ribeirinha, Espaço Público, Centro Interpretativo, 

Estação Ferroviária, Arquitectura Funcionalista 
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ABSTRACT 

 

 

The Final Project report is the product of a study to obtain the Master’s degree in Architecture at 

Instituto Superior Técnico, University of Lisbon. 

The exercise aims to design an urban plan enveloping the land portion bordered by the Tower of 

Belém to the east, and the outfall of the river Jamor to the west. The site is under the jurisdiction of 

both municipalities of Lisbon and Oeiras, along with two other entities: the administration of the port 

of Lisbon, and the rail and road manager ‘Infraestruturas de Portugal’. Given the fact that these 

public entities work under different rules and have different purposes, their current functions and/or 

intentions split the territory and its dynamics concerning the city’s development. For this reason, the 

challenge is to bring new ideas for the future as possible solutions, and explore realities. Lately, 

strategies have been studied for the requalification of urban spaces such as the riverfronts, which are 

associated with the development of detailed plans, or as the main topic of public discussions and 

exhibitions. 

Furthermore, the major plan seeks to improve the quality of the public space through the 

establishment of new relations within the city and with its outskirts. 

Firstly, the proposition consists on the reshaping of the riverfront, having the dock of Pedrouços 

as a starting point towards the west, reaching its end at the old factories in Cruz Quebrada. The 

suggested architectural conceptions of the plan create structures for nautical and cultural activities, 

along with a group of measures to consolidate the territory: a promenade facing the river between 

Algés and Cruz Quebrada, a park, buildings for housing and services, new accessibilities, and a 

transportation hub. 

Secondly, the exercise converges to the area around the Tower of Belém at the very eastern 

border of the plan. Even though this place is considered of high historical and cultural interest due to 

its monuments, it is nowadays facing the strangling rail and road infrastructures. Knowing this, the 

proposition approaches a redesign of the road network, so as to decrease the intense traffic, and the 

construction of a train station above the ground level. The station buildings work together as a unit 

with an interpretative centre. As a space dedicated to the comprehension of the heritage and the 

history of the district of Belém, the program is based in the relationship with its surroundings. By 

restoring the public space at the surface to the citizens, the sub level recreates a structure as wide as 

the street, referencing to the underground stations of Oriente (Lisbon), and the Bundestag U-Bahn 

(Berlin). 

The document also analyses the territory in its biophysical, ecological and morphological levels, 

followed by its historical context, accessibilities, transportation, and constraints so that the decisions 

taken can be supported and justified. 

 

Keywords: Urban Regeneration, Riverfront, Public Space, Interpretative Centre, Train Station, 

Functionalism 
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1. ABERTURA 

 

 

1.1. Enquadramento da Unidade de Projecto 

 

O culminar do curso de Arquitectura, do Instituto Superior Técnico, surge com as Unidades 

Curriculares de Projecto Final em Arquitectura 1 e 2, no repto que lançam ao desenvolvimento de 

competências teórico-práticas que, em contexto real, apoiam a criação de um protótipo da 

profissão: o projecto urbano.  

Como processo complexo e multifacetado, o projecto urbano — encarado como as Unidades 

Curriculares no seu todo — resulta de uma forte articulação com outras disciplinas que intervêm no 

mesmo lugar. Nesta simbiose de especialidades, há lugar para uma leitura mais apurada e sensível 

do território urbano, bem como ao registo, interpretação e transmissão de estratégias de 

transformação e propostas de intervenção a diferentes escalas. 

Do estudo e aprimoramento de uma proposta de projecto urbano resulta a elaboração de um 

documento, sob a égide do exercício programático de Projecto Final em Arquitectura, iniciado no 1º 

semestre de 2015/2016. 

 

 

1.2. Tema em Análise 

 

Em cada um dos cinco anos de projecto académico, Lisboa foi o principal palco de 

aprendizagem em Arquitectura, um ritual institucionalizado que visa a criação de soluções que vão 

ao encontro das necessidades de uma cidade estratificada pelo tempo. Neste contexto, o enunciado 

do exercício assenta num plano de intervenção — a Área de Estudo de Projecto (AEP) — 

referenciado pela Torre de Belém e pela foz do rio Jamor, com focagem no relacionamento entre a 

cidade de Lisboa e o estuário do Tejo, ao longo da frente urbana de Pedrouços, de Algés e do 

Dafundo. 

Como primeira abordagem, foi realizado um trabalho de campo de análise sensorial e morfológica 

do tecido urbano. A percepção dos episódios mais marcantes permitiu identificar problemas e 

estratégias para o desenvolvimento de uma proposta que, em momentos distintos, questiona e 

procura relacionar-se com uma malha urbana frágil e pouco consolidada num território categorizado 

como conurbação. 1 

                                                        
1 O conceito de «conurbação» está associado a uma unificação geográfica de dois núcleos urbanos, gerando 
uma urbe. Este crescimento urbano não resulta exclusivamente do alargamento do perímetro construído da urbe, 
mas da expansão da cidade para fora dos seus limites, integrando os núcleos adjacentes, quebrando os limites 
físicos entre malhas. Neste processo, são redesenhadas novas fronteiras e anula-se a identidade dos núcleos 
absorvidos, mantendo a autonomia administrativa (Gaspar, 2009). 



 

 2 

Os momentos projectuais que se destacam correspondem a duas fases: a primeira, elaborada 

entre Setembro de 2015 e Janeiro de 2016, e uma segunda nos três semestres seguintes (Fevereiro 

de 2016 a Outubro de 2017). 

A primeira fase descreve as estratégias debatidas em contexto de grupo sobre uma linha de 

costa desde a enseada da Torre de Belém até à praia de Cruz Quebrada, com o objectivo de 

estabelecer continuidades quebradas pela acção dos agentes que participam nesta área territorial: 

as Câmaras Municipais de Lisboa (CML) e de Oeiras (CMO), a Administração do Porto de Lisboa 

(APL) e a Infraestruturas de Portugal (IP). 2 

Da desarmonia entre os organismos públicos nasceram os vazios urbanos que estigmatizam uma 

zona ribeirinha sem estruturas fixas capazes de produzir usos diversificados para além daqueles 

que, actualmente, têm lugar: eventos de cariz cultural e desportivo, de curta duração, como são o 

Volvo Ocean Race e o NOS Alive, que utilizam estruturas provisórias para o efeito.  

Na segunda fase, desenvolvida individualmente, trabalham-se escalas sucessivamente mais 

reduzidas. A aproximação intencional — da escala do plano para a escala rua-edifício — enfatiza a 

dependência do projecto urbano do espaço público, das pré-existências, das vias de comunicação e 

do património cultural. A Área de Intervenção de Projecto (AIP) foca-se numa zona envolvente da 

Torre de Belém que está delimitada a Norte pela Rua de Pedrouços e pelo Largo da Princesa, a Sul 

pelo rio Tejo, a Nascente pela doca do Bom Sucesso e a Poente pela Fundação Champalimaud. 

Actualmente, é inegável que o valor simbólico deste lugar-fronteira contribui para a forma como é 

vivido e utilizado pelas pessoas. Porém, as vias de comunicação que o atravessam, de referir as 

Avenidas da Índia e de Brasília e a Linha de Cascais, são barreiras à sua leitura e ao seu 

funcionamento. 

Ainda que todo o trabalho procure encontrar soluções para uma linha costeira com uma extensão 

de cerca de três quilómetros, esta peça escrita evidencia a segunda fase do trabalho que, pela 

complexidade do local e do programa, mereceu especial cuidado da análise face às aproximações 

desenvolvidas na fase inicial. 

A AIP corresponde a uma planta à escala de 1:2000, sendo que a pormenorização, ou seja, a 

Área de Detalhe da Proposta (ADP) está representada a 1:1000. 

 

 

1.3. Motivação do Autor 

 

O acto de modelar carece de uma atenção informada sobre o que deve ser preservado (o 

património) e o que pode resultar noutras interpretações, isto é, formas de produzir arquitectura para 

cumprir uma função. O património edificado obedece a regras estritas de protecção e salvaguarda, 

sobre o qual é indispensável um enquadramento teórico e prático. Para além deste aspecto, 
                                                        
2 A IP – Infraestruturas de Portugal é o organismo que resulta da fusão entre a EP – Estradas de Portugal e a 
REFER – Rede Ferroviária Nacional. Ver Sobre Nós. In: Infraestruturas de Portugal. Disponível em: 
<http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos> [acesso em: 16-9-2017]. 
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adiciona-se um leque de servidões e restrições de utilidade pública 3 do qual fazem parte as redes 

rodoviária e ferroviária, as instalações destinadas à defesa nacional, a reserva ecológica nacional 

(REN) e as árvores e os imóveis de interesse público. 

Qualquer gesto, de urbanismo ou arquitectura, opera num universo muito vasto de 

condicionantes, problemáticas e obrigações, mais do que o que inicialmente se prevê e, sem dúvida, 

mais do que o que se consegue controlar. No entanto, enquanto elementos sólidos, há interesse em 

compreendê-los, quer no contexto da cidade, quer no funcionamento local (Pires, 2008). 

A motivação para este trabalho é a de uma cidade organizada, limpa, cultural e geradora de 

oportunidades. Tirando partido dos eventos que surgem a nível pontual nestes espaços, da sua 

localização estratégica, na confluência de importantes eixos urbanos (as Avenidas da Índia e de 

Brasília, a Avenida Marginal, a CRIL e a Linha de Cascais), é possível estabelecer conexões entre as 

utilizações actuais e futuras no processo que acompanha o entender das problemáticas do território, 

o aproveitamento das estruturas e os planos existentes. 

Numa relação mais íntima com o território, é desejo do autor resolver, através da arquitectura, os 

problemas constantes ao nível da mobilidade leve e pedestre, da degradação do transporte 

colectivo urbano e suburbano, bem como da sua dimensão cultural e histórica. 

 

 

1.4. Descrição do Problema e Metodologia Adoptada 

 

Na Área de Estudo de Projecto, da Torre de Belém à foz do rio Jamor, apresentam-se como 

principais barreiras as vias de comunicação e o Tejo, onde grande parte desta área está sob a 

jurisdição da APL, 4 condicionando eventuais operações urbanísticas que podem tirar partido da 

proximidade das zonas de Belém e do Jamor. Ao longo da irregular linha de costa despontam 

edifícios obsoletos e sem uso que restringem a vivência e o acesso ao rio, que contribuem para uma 

leitura fragmentada destes locais estéreis e insalubres, onde o espaço público não apresenta 

qualidades compatíveis com os usos actuais. 

As relações dicotómicas intensificam-se quando o espaço e os principais sistemas de mobilidade 

sofrem pressões decorrentes da consolidação dos centros urbanos colaterais. Estes factores são as 

alavancas da apropriação dos vazios pela cidade, sobre os quais se apoia uma proposta composta 

por duas partes. De uma forma metódica, o programa de intervenção urbana pretende: 

1) a revitalização urbana baseada no aproveitamento das infra-estruturas portuárias (a doca de 

Pedrouços e o edifício da Docapesca) para actividades relacionadas com a náutica de recreio e 

competição; 

                                                        
3 Ver Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP). In: Direcção-Geral do Território. Disponível em: 
<http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/> [acesso em 17-9-2017]. 
4 A este respeito, ver: Diário da República — Decreto-Lei n.º 336/98. Disponível em: 
<http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDADE_PORTUARIA/LEGISL
ACAO/APL/DL%20336-98%20APL%20S.A..pdf> [acesso em: 17-9-2017]. 
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2) a criação de um parque urbano com equipamentos multifuncionais, viabilizando usos variados 

no âmbito do espectáculo, da cultura, do desporto e do lazer; 

3) o redesenho das infra-estruturas rodoviárias, nomeadamente a CRIL e a Avenida Marginal, de 

modo a reduzir o impacto do trânsito na baixa de Algés; 

4) a instalação de um interface intermodal com parqueamento automóvel a Sul da actual estação;  

5) a criação de estruturas edificadas destinadas a habitação colectiva, comércio, restauração e 

serviços a que se associa a qualificação do espaço público, pelo desenho de um novo troço de 

frente marítima entre a doca de Pedrouços e a foz do rio Jamor; 

6) contribuir para a união entre o parque do Jamor e Monsanto, através de caminhos pedonais e 

pistas cicláveis, activando desta forma a transição com a periferia mediante a requalificação dos 

terrenos das fábricas dos Fermentos Holandeses e da Lusalite. 

A segunda parte, restringida à AIP, dedica-se à concepção de dois principais equipamentos: 

1) um centro interpretativo como elemento gerador e agregador, com um programa de espaços 

destinado à explicação do lugar, ao qual se associam outros espaços complementares de 

restauração, lojas e biblioteca; 

2) uma estação de caminho-de-ferro como forma de servir a zona monumental, o Bairro do 

Restelo e o equipamento correspondente ao centro interpretativo. Face às premissas originais, o 

equipamento da estação resulta numa infra-estrutura abaixo da cota da rua com acesso a vários 

arruamentos, libertando o espaço à superfície para as intervenções ao nível do espaço público. 

 

 

1.5. Organização do Documento  

 

Álvaro Siza Vieira, na sua memória relativa à intervenção no Chiado, refere a dificuldade em 

definir a fronteira entre plano e projecto urbano (Vieira, 2012). O plano é um instrumento que tem 

origem no fenómeno de urbanização massiva iniciado com a Revolução Industrial. Como objecto 

estático imposto pela administração, o plano está relacionado com a emergência de novas 

preocupações sociais e ambientais e, com a diminuição do papel da administração pública na 

urbanização, na crescente importância das parcerias entre os sectores público e privado. 

O plano contém o projecto urbano, que converge para um programa. É sobre o projecto urbano 

que recai a realização deste relatório, fruto de uma pesquisa bibliográfica aplicada às temáticas 

presentes, desde o conceito à técnica, e numa estreita atenção aos conteúdos debatidos na 

Unidade Curricular de História da Cidade, com um apoio documental de fotografias. A organização 

do documento apoia-se numa estrutura de quatro capítulos, a destacar: 

— o Estado da Arte, capítulo inicial que revela os conceitos teóricos, urbanísticos e 

arquitectónicos que contextualizam o programa de projecto, comparando-o a outras obras cuja 

temática se aproxima daquela que aqui se trata. Os casos de estudo são exemplos reais que 

resultam do entendimento entre a forma, a função e a estrutura, destas com o território e com as 

disciplinas que nele intervêm; 
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— a Leitura do Território, que identifica, em contexto pré-projecto, os principais problemas e 

condicionantes, isto é, apresenta a área de intervenção ao nível físico, da estrutura ecológica e da 

hidrologia; procura perceber que tipologias (morfologia urbana) estão em presença, qual o seu papel 

no contexto histórico e a sua relação com o património, de modo a permitir conhecer a evolução e 

identidade do lugar; levanta as servidões e restrições de utilidade pública, a rede viária e as 

condicionantes gerais; 

— o Projecto Urbano entre Lisboa e Oeiras, que corresponde à primeira fase do projecto. 

Este capítulo tem como missão integrar o projecto principal, a posteriori, e procurar levantar as 

lacunas do território assinalado. O conjunto de soluções, de entre as demais, tem por base a 

reutilização, com alteração, das infra-estruturas e equipamentos materializados pelo edifício da 

Docapesca e o viaduto da CRIL. Outras, trabalham a unificação do território, eliminando a barreira 

sentida na transição entre municípios, numa operação urbanística centrada no espaço público e na 

rede viária como apoio de todo o sistema urbano e intermodal local. 

— o Projecto Urbano em Belém, uma janela da proposta geral. Neste capítulo, define-se o 

programa funcional, identificam-se as condicionantes e sua influência na proposta, com descrição 

das soluções estruturais e construtivas. Os princípios orientadores são definidos, de um modo geral, 

numa planta à escala 1:1000 de forma a acompanhar o nível de detalhe. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1. Património 

 

Da etimologia, património (do latim, patrimonium) e a sua correspondente em inglês, heritage (do 

latim, hereditare), chegam com significados que enunciam, respectivamente, «herança paterna» e 

«propriedade hereditária». Duas definições que, embora diferentes, criam uma continuidade 

temporal: um legado, algo que é transmitido sucessivamente. 

 

 
Fig. 2.1 — Planta com os limites dos imóveis classificados e a respectiva zona tampão. Fonte: 
Google Earth (adaptado) 

 

Constituindo-se como um sistema complexo, o património pressupõe a protecção e valorização 

de bens materiais ou imateriais classificados com base numa selecção de valores (Barranha, 2016). 

Em Portugal, a Lei de Bases do Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro) é concisa 

quando refere que o património integra “todos os bens que, sendo testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura e portadores de interesse cultural relevante, devam ser objecto de especial 

protecção e valorização”. 5 Relativamente à Arquitectura, o conceito de património arquitectónico — 

objecto particular do património cultural 6 — abrange tanto os imóveis de carácter monumental 

                                                        
5 Ver Diário da República — Lei n.º 107/2001. Disponível em: 
<https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf> [acesso em: 30-9-2017]. 
6 Segundo a Convenção sobre a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural da UNESCO, a definição 
de «património cultural» inclui os monumentos, os conjuntos e os sítios com valor universal excepcional do ponto 
de vista da história, da arte ou da ciência. 
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como aqueles cujos contextos de formação e particularidades se revelem significativos no espaço e 

tempo em que se desenvolveram (Barranha, 2016). 

Na qualidade de imóvel classificado 7 e monumento nacional, a Torre de Belém é a peça fulcral 

que rege a elaboração da proposta urbana, não só pelo seu significado cultural, como pela ligação 

directa ao programa de projecto. A classificação, instruída pela DGPC, alarga o âmbito estratégico 

através da constituição de zonas gerais e especiais de protecção, que resultam em servidões 

administrativas nas quais não podem ser concedidas licenças para obras de construção sem 

parecer favorável prévio. Tal pode resultar em zonas non aedificandi — onde a construção é proibida 

– destinadas à criação de tamponamentos 8  (fig. 2.1) que levem à minimização de impactos 

construtivos ou à salvaguarda de solos arqueológicos. 9 No caso da Torre de Belém, os 103 hectares 

da zona especial de protecção garantem a protecção da zona envolvente, quando vista a partir do 

rio, salvaguardando as características panorâmicas do conjunto. 10 

Perante a natureza e escala do projecto urbano, a operação no tecido histórico da cidade 

reveste-se de especial cuidado. Alguns acontecimentos observáveis, dos quais se destacam a 

relação entre as malhas e o aterro, a linha de costa e os alinhamentos que surgem na encosta da 

Ajuda, são diálogos importantes, inegáveis e incontornáveis do lugar. Estes são os elementos 

tangíveis 11 de uma área urbana histórica (património urbano) que devem ser protegidos e integrados 

na contemporaneidade, pois são a base do planeamento urbano e, por conseguinte, do 

desenvolvimento do território, senão o espelho de uma cultura sensível e atenta à qualidade de vida 

das cidades. 

As opções para a construção na área demarcada devem “(...) manter a autenticidade e a 

integridade do património cultural” (Barranha, 2016: 49). Como recomenda a Carta de Atenas (1931), 

a construção dos edifícios deve respeitar o carácter e a fisionomia das cidades, sobretudo na 

vizinhança de monumentos antigos, bem como certas perspectivas particularmente pitorescas 

(Barranha, 2016).  

 

 

                                                        
7 A este respeito, ver Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. In: Direcção-Geral do Património Cultural. 
Disponível em: <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-mundial/portugal/mosteiro-dos-
jeronimos-e-torre-de-belem/> [acesso em: 16-9-2017]. 
8 A «zona tampão» corresponde a uma área envolvente ao imóvel classificado, adicionando-lhe um nível de 
protecção, que possui restrições legais complementares em matéria de desenvolvimento e uso do solo. 
9 Ver Classificação de Bens Imóveis e fixação de ZEP. In: Direcção-Geral do Património Cultural. Disponível em: 
<http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/classificacao-de-bens-imoveis-e-fixacao-
de-zep/> [acesso em: 1-10-2017]. 
10 Ver Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém. In: ICOMOS-Portugal. Disponível em: 
<http://www.icomos.pt/index.php/patrimonio-mundial-em-portugal/jeronimos> [acesso em: 1-10-2017]. 
11 Os «elementos tangíveis» incluem, para além da estrutura urbana, elementos arquitectónicos, paisagens 
dentro e na envolvente da cidade, vestígios arqueológicos, panoramas, linhas de horizonte, corredores visuais e 
locais de referência. 



 

 9 

2.2. Espaço Público e a Frente Ribeirinha 

 

O espaço público citadino é, cada vez mais, procurado pelos cidadãos nas utilizações que dele 

dependem, como palco de actividades sociais ou como via de comunicação. No contexto do 

exercício de projecto e à luz da sociedade actual, a relação entre espaço público e frente ribeirinha é 

imediata dos pontos de vista da proximidade, da vivência, da memória e da pertença, pela estreita 

ligação que, desde os tempos mais distantes, as povoações ribeirinhas estabeleceram com o Tejo. 

As trocas comerciais, por via fluvial e marítima, contribuíram sobremaneira para a criação de uma 

fronteira logística vital para as funções económicas. Com a chegada dos entrepostos de granéis e 

dos terminais de contentores, constituíram-se áreas reservadas ao longo da margem onde, outrora, 

fruía e se debruçava a cidade. Igualmente no período moderno, assistiu-se ao emergir da ferrovia e 

das vias rápidas junto ao rio (Portas, 1998) no espaço dos aterros construídos no final do século XIX 

que, segundo uma lógica de crescimento industrial, alteraram a morfologia do território (Catalão, 

2013), apartando o rio dos bairros limítrofes. Porém, como afirma Portas (1998: 4), “as cidades com 

frente de água (...) não cessaram de crescer e de se espraiar em busca de novas relações de 

quotidiano com o elemento líquido.” 

No processo evolutivo que acompanha a transformação das frentes ribeirinhas verificam-se 

tendências apoiadas ora nas subtracções causadas pelo desmantelamento de infra-estruturas 

portuárias ou em eventos de carácter efémero que se eternizaram (Almeida, 2011). Na área da 

proposta, o edifício da Fundação Champalimaud, construído entre a praia e a doca de Pedrouços, 

constitui um exemplo de revitalização de uma área portuária sem uso; no segundo caso, a 

Exposição do Mundo Português deixou para a posteridade a Praça do Império, com a sua Fonte 

Monumental, e os edifícios que, actualmente, ocupam funções: o Clube Naval de Lisboa, o Padrão 

dos Descobrimentos (de 1960, no lugar do original Padrão das Descobertas), o Espelho d’Água e o 

Museu de Arte Popular. 

Em Lisboa, a frente de água reveste-se de aspectos que a diferenciam de forma positiva e que, 

simultaneamente, abrem oportunidades a projectos de intervenção (Almeida, 2011). De facto, ela 

resulta em situações diferenciadas — quando comparadas entre si — como as que se verificam nos 

dias de hoje. Os pontos nevrálgicos, os espaços abertos, as intermodalidades ou a combinação das 

várias situações constituem áreas importantes para o funcionamento da cidade. Em algumas destas 

áreas, refira-se a melhoria das infra-estruturas de acessibilidade e transportes e o incremento de 

áreas pedonais e áreas reservadas a ciclovias (Ferreira, 2016), que permitiram gerar uma maior 

permeabilidade entre a cidade e o rio. Grandes exemplos concretizados são a ciclovia entre a Torre 

de Belém e o Cais do Sodré, a interface do Cais do Sodré, a Avenida Ribeira das Naus (fig. 2.2), a 

Praça do Comércio, o Campo das Cebolas e o Parque das Nações. 
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Fig. 2.2 — Avenida Ribeira das Naus (Novembro de 2014). Fonte: autor 

 

A poética do toque da cidade na água permitiu recriar o espaço público existente, validada pelas 

novas dinâmicas de suporte à cultura e ao lazer, mas também pela presença de equipamentos, 

monumentos e jardins. Por outro lado, a sua transformação enfrenta o paradigma das cidades 

contemporâneas, não como centros históricos, “(...) mas como áreas metropolitanas, cuja massa 

crítica assenta nos serviços, no turismo, na mobilidade, (...) tudo aquilo que gera riqueza” (Byrne, 

2006: 18). Deste modo, é crucial analisar como deverá realizar-se a transição da cidade para a frente 

ribeirinha de forma a conservar a sua leitura, por vezes descontínua, sem lhe retirar o significado de 

urbanidade ribeirinha. 

Com efeito, a restruturação do espaço público das cidades deverá ter em conta não apenas a 

promoção das frentes ribeirinhas enquanto locais para trabalhar e viver — eliminando barreiras 

físicas, devolvendo o rio à cidade — como a ponderação da importância dos transportes e das 

acessibilidades, essenciais à sustentabilidade de um sistema que está para além de uma só cidade. 

Daquilo que é possível observar na zona do Bom Sucesso, o turismo alterna com os movimentos 

pendulares e com as actividades de lazer. As facetas do lugar revelam-se consoante os períodos do 

dia; se durante o dia, pela presença do património edificado, se lhe associa uma forte componente 

turística, à noite ele é pouco presente. Porém, ao nível da mobilidade, pela forte presença das infra-

estruturas viárias (estrada e caminho-de-ferro) e do carácter de alavanca para outros pontos da 

cidade, este lugar é entendido como espaço de passagem. Este estatuto poderá mudar com novas 

utilizações do espaço público e das acessibilidades, reformulando as infra-estruturas e criando 

elementos na paisagem que estabeleçam novas relações com os utilizadores. 
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2.3. Efeito de Barreira 

 

As infra-estruturas de acessibilidade e transporte representam uma dualidade no processo de 

consolidação e expansão urbana. Se é verdade que marcam as conquistas da conexão entre os 

diversos lugares da cidade, também os efeitos de fragmentação decorrem do seu atravessamento 

do território (Ferreira, 2016). Enquanto lugares de passagem, as vias de comunicação representam 

não-lugares aos quais se atribui uma ausência de identidade e história, mas também de 

relacionamento, sobretudo, com os lugares antigos envolventes — “(...) estes repertoriados, 

classificados e promovidos a ‘lugares de memória’ [que] ocupam (...) uma área circunscrita e 

específica” (Augé, 2005: 67). 

Como se verifica actualmente, o espaço ocupado pelas infra-estruturas viárias que atravessam os 

lugares de Belém, Pedrouços, Algés e Dafundo, representa uma barreira que actua como elemento 

segregador do diálogo entre a cidade consolidada e a faixa ribeirinha, que veio ganhando força a 

partir da segunda metade do século XX (Ferreira, 2016). Tais infra-estruturas têm representado um 

factor de quebra de continuidades entre as faixas urbana e costeira, dado que as ligações existentes 

entre ambos os lados da barreira são parcas, havendo que percorrer distâncias de centenas de 

metros para as alcançar. Em consequência, introduzem-se disfunções que afectam a imagem do 

lugar relativas à criação de referências, sensação de conforto e segurança por parte dos seus 

utilizadores. 

 

    
Fig. 2.3 — Passadiço do Bom Sucesso (s.d.). Fonte: Tainha, M. (2002), p. 195 

Fig. 2.4 — Passadiço do MAAT (Outubro de 2017). Fonte: autor 

 

Pelos motivos referidos anteriormente, levantam-se questões e experimentam-se respostas de 

como podem as vias de comunicação interagir com os novos desenvolvimentos da cidade. Nos 

últimos anos, o esforço associado à transposição do elemento barreira tem resultado no lançamento 

de passagens aéreas pedonais ao longo da secção lisboeta da Linha de Cascais e das avenidas que 

lhe são paralelas. 

Na década de 90 do século XX, no Bom Sucesso, Manuel Tainha desenhou o passadiço 

provisional (Tainha, 2002) que hoje se mantém erguido junto à respectiva doca (fig. 2.3). Ainda no 

mesmo período, num plano um pouco mais abrangente, surgiram outras estruturas menos delicadas 

como as que são visíveis junto à estação ferroviária de Belém, à Rua Mécia Mouzinho de 
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Albuquerque e ao Centro de Congressos de Lisboa. Actualmente, somam-se a estas novas 

estruturas associadas ao Museu dos Coches, no prolongamento visual da Calçada da Ajuda, e ao 

MAAT — Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, entre este equipamento e o Largo do Marquês 

de Angeja (fig. 2.4). 

As acções identificadas reforçam as novas utilizações do espaço público para a frente ribeirinha, 

actuando na interligação com as áreas vizinhas, abrindo a porta à activação dos vazios urbanos 12 e 

da reconversão das áreas abandonadas para espaços de estada e percurso, parques públicos (fig. 

2.5), restaurantes, bares (fig. 2.6), museus e interfaces. 

 

   
Fig. 2.5 — Jardim do Japão (s.d.). Fonte: PROAP 

Fig. 2.6 — Bar À Margem (s.d.). Fonte: Falcão de Campos Arquitecto 

 

 

2.4. Relação do Caminho-de-ferro com o Território 

 

A presença da Linha de Cascais no concelho de Lisboa tem suscitado, nos últimos cinco 

decénios, a persistência, por um lado, e a dúvida, por outro, perante os interesses desconexos das 

várias entidades, das mudanças políticas e do avanço tecnológico. 

O efeito de barreira que se tem afirmado nos últimos vinte anos está directamente relacionado 

com o carácter estanque da infra-estrutura, que deriva da aplicação das cortinas de vedações em 

redor do canal da via férrea. As entidades responsáveis pela gestão da infra-estrutura ferroviária — a 

CP (até 1997), a REFER (entre 1997 e 2015) e, desde 2015, a IP — justificam esta acção com o 

cumprimento dos níveis de segurança adequados à operação dos comboios, em virtude das 

velocidades praticadas no local (na ordem dos 90 km/h) 13 e do volume de tráfego verificado (204 

                                                        
12  Os «vazios urbanos» correspondem a espaços residuais do perímetro histórico urbano ou a espaços 
marginais no cenário de uma cidade difusa, constituída pelas envolventes metropolitanas. Por qualquer motivo, 
são áreas que permaneceram sem propósito ou vida próprias, ou deixaram de o ter. Noutros casos, a evidência 
de vazio decorre não tanto de algum tipo de ausência, mas da persistência e/ou do conflito decorrentes da 
expansão urbana (David, 2007). 
13 Ver Directório da Rede 2018. In: Infraestruturas de Portugal. Disponível em: 
<http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/diretorio_da_rede_2018_0.pdf> [acesso em 
16-10-2017]. 
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circulações nos dias úteis e 113 durante os feriados e fins-de-semana). 14 De igual modo, “com o 

forte crescimento do tráfego automóvel registado a partir da década de 80” (REFER, 2008: 9), a par 

do crescimento urbano, tornou-se necessário contribuir para a prevenção de ocorrências, 

envolvendo veículos rodoviários e peões, através de um plano de supressão de passagens de nível. 

Em termos históricos, a Linha de Cascais representa um dos três eixos radiais do subsistema 

ferroviário de Lisboa, do qual fazem parte a Linha de Sintra, a Linha do Norte e o eixo circular da 

Linha de Cintura (Alcântara a Braço de Prata), na articulação das anteriores. Arantes e Vertic (2010) 

salientam que este subsistema marca o desenvolvimento urbano da Grande Lisboa, a partir do final 

do século XIX, apoiado nas ligações à área central da cidade, através das estações do Cais do 

Sodré, do Rossio e de Santa Apolónia. Desde a sua existência, a expansão do caminho-de-ferro tem 

tido um papel activo na estruturação do território, em especial, na consolidação dos núcleos 

urbanos. A vantagem da mobilidade que este meio de transporte veio introduzir reflectiu-se na 

“integração socioeconómica das regiões por ele servidas” (Arantes e Vertic, 2010: 217) que, no eixo 

de Cascais, se denota com o aparecimento de especializações funcionais essencialmente 

residenciais e turísticas. 

Contudo, dando seguimento a um dos temas com que foi iniciado este sub-capítulo, assiste-se, 

nos dias que correm, a uma mutação tecnológica do modo ferroviário, “resultante de novas 

exigências, colocadas pela sociedade em geral, quanto a novos padrões de qualidade e 

modernidade e por razões de sustentabilidade ambiental” (Arantes e Vertic, 2010: 217). Este assunto 

remete para o centro da problemática, para o dilema que advém do progresso conjunto das cidades 

e do caminho-de-ferro convencional. 15 A intensidade com que, cada vez mais, a via férrea se afirma 

na conjuntura urbana constitui um paradoxo. Se, por um lado, é um instrumento da organização do 

território e das acessibilidades, por outro, é um elemento penalizador do desígnio de novas 

conexões e espacialidades no perímetro urbano. 

No universo de hipóteses que visa a integração dos meios de transporte no tecido urbano, o 

lançamento de viadutos rodoviários e pedonais sobre a via férrea — muitos de cariz provisório — 

põe em evidência a opção recorrente das diversas entidades quando confrontadas com a barreira 

física, por oposição a outras soluções. São exemplos os viadutos rodoviários de Pedrouços (fig. 2.7), 

na área de projecto, assim como os de Alcântara e da Avenida Infante Santo. Em contrapartida, o 

título provisório de tais estruturas provém da incerteza tanto da manutenção dos elementos que as 

originaram como dos sucessivos adiamentos que caracterizam a incapacidade de pôr em prática 

                                                        
14 A este respeito, ver o horário do eixo ferroviário Lisboa–Cascais. In: CP – Comboios de Portugal. Disponível 
em: <https://www.cp.pt/StaticFiles/horarios/urbanos-lisboa/comboios-urbanos-lisboa-cascais.pdf> [acesso em: 
16-10-2017]. 
15 As denominações «caminho-de-ferro convencional», «ferrovia convencional» e «rede ferroviária convencional» 
são sinónimas do conceito que engloba a infra-estrutura e o material circulante ferroviários clássicos. O comboio 
clássico, dito convencional, é composto por uma ou mais locomotivas e carruagens rebocadas, designação que 
se estende aos comboios autopropulsionados, isto é, os veículos ferroviários com motor próprio com capacidade 
para transportar passageiros (León, 2000). Neste sistema, os comboios circulam em canal reservado, protegido 
(protegendo) da (a) via pública. 
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tendências urbanísticas, à custa de contextos económicos adversos, de incongruências políticas, ou 

mesmo da renúncia ao debate por parte dos intervenientes na busca de uma resposta conjunta. 

 

 
Fig. 2.7 — Viadutos de Pedrouços (Julho de 2015). Fonte: Google Maps 

 

Neste cenário, surge a hipótese de, a médio/longo prazo, desactivar o eixo ferroviário da linha 

Lisboa – Cascais, entre o Cais do Sodré e Algés, como mecanismo do restabelecimento “da relação 

entre o tecido urbano da zona ribeirinha de Lisboa e as margens do rio” (David, 2007: 156). 

A hipótese considerada, como tem sido revelado desde o início, foi rejeitada pelo autor no âmbito 

do exercício. Que outras respostas estarão, portanto, disponíveis? Em análise está a adopção de um 

sistema de comboio ligeiro de superfície ou um desnivelamento da via férrea que possibilite manter o 

comboio clássico. Ambas as opções estão em conformidade com a intervenção da qual resultou a 

interface do Cais do Sodré e com o desnivelamento do nó de Alcântara, entre a Linha de Cascais e a 

Linha de Cintura, previsto no Plano de Urbanização de Alcântara. 16 

O reaparecimento do modo ferroviário na vertente suburbana tem resultado da exploração de 

novos conceitos pela combinação das diferentes tipologias; é neste contexto que aparece o sistema 

de comboio ligeiro. Por comparação ao comboio (caminho-de-ferro), o comboio ligeiro (tram-train) 

resulta num sistema em que a infra-estrutura e o material circulante estão mais sensíveis à relação 

com o espaço público. De facto, o tram-train tanto opera num cenário citadino de rua, onde circulam 

peões, ciclistas, autocarros e automóveis, como no subsolo de uma cidade, ou versando a destreza 

do comboio em contextos periurbanos e suburbanos — ligando centros urbanos dentro de uma área 

metropolitana. Algumas cidades europeias têm escolhido esta solução de forma a cruzar as funções 

de eléctrico, metropolitano e comboio, numa visão integrada do transporte colectivo. 

Em Portugal, tal solução teve a sua estreia no Porto, na rede de metropolitano que une esta 

cidade às de Gondomar, Maia, Vila Nova de Gaia e Póvoa de Varzim. Todavia, a solução em 

metropolitano ligeiro obrigou à reconversão das linhas ferroviárias que então serviam a Maia e a 

Póvoa de Varzim, anulando as ligações ferroviárias que aí existiam e, como tal, o conceito de rede 

que se estabelecia com as restantes linhas do sistema ferroviário português. Na Alemanha, em 

Karlsruhe, um sistema idêntico tira partido da infra-estrutura ferroviária existente nas deslocações às 

                                                        
16 A este respeito, ver Diário da República. Disponível em: <http://www.cm-
lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/loteamento/13_2014/pualcantara2015.pdf> [acesso em 18-10-
2017]. 
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cidades vizinhas, além de participar na mobilidade urbana, como é possível verificar nos três 

exemplos seguintes. 

 

 

   
Fig. 2.8 — Versatilidade do sistema de tram-train de Karlsruhe: (a) em contexto perirurbano (Julho 
de 1996); (b) utilizando a rede ferroviária (Junho de 1994); (c) num cenário urbano de rua (Julho de 
1999). Fonte: Flickr / Werner Brutzer 

 

No que diz respeito a este trabalho, afigura-se como escolha o desenvolvimento de uma proposta 

de rebaixamento da via férrea em simultâneo com a concepção de uma estação subterrânea. Esta 

solução coaduna a eliminação da barreira física, criada pela passagem do comboio, com a não 

erradicação da ligação existente entre os subúrbios e o centro da cidade. Além disso, deixa em 

aberto que a infra-estrutura possibilite uma hipotética conversão em comboio ligeiro, num plano 

mais abrangente e integrado. 

 

   
Fig. 2.9 — Estação ferroviária de Espinho (Agosto de 2008). Fonte: autor 

Fig. 2.10 — Estação ferroviária de Logroño (s.d.). Fonte: Metalocus / José Hevia 
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Em Maio de 2008, ficou concluída uma intervenção do género sobre um eixo estruturante da rede 

ferroviária: a Linha do Norte, em Espinho (fig. 2.9). 17 O peso que a linha ferroviária representava no 

tecido desta cidade, pelos atravessamentos de nível presentes e a elevada intensidade de tráfego de 

comboios, levou a que fosse indispensável realizar um túnel com a respectiva estação. Outras 

cidades europeias também a concretizaram planos idênticos, como se destaca o exemplo de 

Logroño, em Espanha (fig. 2.10). 

 

 

2.5. Espaço Cultural 

 

Intimamente ligada à cultura, a freguesia de Belém, sob o título de zona monumental, estabelece 

uma ligação a temas históricos do desenvolvimento e protecção da cidade e do país, suficiente para 

que tenham surgido neste lugar estruturas, eventos e equipamentos de índole cultural que definem a 

dimensão do território cultural de Belém. 18 No entanto, nem todos estes equipamentos estabelecem 

relações entre si ou, decerto modo, com o próprio local a um nível inteligível. 

Uma característica importante que o exercício de projecto deseja exprimir na formação de um 

equipamento cultural é a causa social associada ao contributo da história, respondendo “às 

aspirações do homem que tem o direito ao reconhecimento do seu passado, do lugar que habita” 

(DGPC, 2013: 15). Por isso, a adição de um centro interpretativo incorre da compreensão não só do 

lugar onde o mesmo estará firmado (junto da Torre de Belém), mas da ligação desejável entre os 

equipamentos culturais, os elementos marcantes e as características e mutações do território. Aliás, 

a localização do próprio centro interpretativo, entre concelhos, marca uma posição estratégica num 

apelo a uma retrospectiva de percurso cronológico e espacial.  

Apesar da ligação excessiva que Portugal estabelece com o passado, a interpretação não 

procura ser “um buraco no tempo para um passado mais que perfeito” (DGPC, 2013: 77), do mesmo 

modo que “não pode ser a última interpretação, mas antes uma radiografia acessível das 

interpretações que é possível recuperar” (DGPC, 2013: 83). 

A ideia surgiu com o Plano Estratégico Cultural para a Área de Belém, com a obra do Centro 

Interpretativo da Batalha de Atoleiros, em Fronteira, e foi estudando e/ou perseguindo outros 

exemplos, como os do Terreiro do Paço e da Afurada, em Vila Nova de Gaia. O desejo é pela 

pluralidade e abertura a todos os públicos, porque esse estabelecimento deve ser inclusivo e não 

orientado para um só tipo de público.  

                                                        
17 A este respeito, ver Público de 7-12-2015. Disponível em: <https://www.publico.pt/2015/12/07/local/noticia/em-
cima-da-viaferrea-de-espinho-surgira-uma-pala-e-o-chao-lembrara-uma-rede-de-pesca-1716463> [acesso em 
20-10-2017]. 
18 Património cultural em Belém: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Capela de São Jerónimo, Igreja da 
Memória, Palácio Nacional de Belém, Palácio Nacional da Ajuda, Jardim Botânico Tropical, Padrão dos 
Descobrimentos, Museu de Arte Popular, Museu dos Coches, Centro Cultural de Belém, Planetário Calouste 
Gulbenkian, Museu de Marinha, Museu de Arqueologia, Museu Nacional de Etnologia, Museu de Arte, 
Arquitectura e Tecnologia, Central Tejo, Galeria Avenida da Índia. 
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3. LEITURA DO TERRITÓRIO 

 

 

3.1. Localização 

 

O exercício de projecto trabalha escalas distintas em cada uma das suas etapas. A primeira etapa 

diz respeito à intervenção num território designado por Área de Estudo de Projecto (AEP), entre a 

Torre de Belém, no concelho de Lisboa, e a foz do Rio Jamor, no concelho de Oeiras. Na segunda 

parte, faz-se o enfoque a uma parte desse mapa, para uma região designada por Área de 

Intervenção de Projecto (AIP), entre a doca do Bom Sucesso e a Fundação Champalimaud. 

Como mostra a figura seguinte, a região demarcada tem um limite bem definido a Sul, o rio Tejo, 

sendo que os restantes limites a Este, Oeste e a Norte não são necessariamente fixos. O seu 

carácter fictício não quer restringir o campo da análise, mas dar a liberdade para o estabelecimento 

de novas relações com a envolvente. 

Em termos administrativos, o desenvolvimento da proposta contém as freguesias de Belém 

(Lisboa) e a união das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada / Dafundo (Oeiras). 

 
Fig. 3.1 — Mapa das áreas de projecto, escala 1:20000. Fonte: Google Earth (adaptado) 

 

 
3.2. Análise Biofísica 

 

Conforme foi avançado no capítulo anterior, a AEP opera sobre um território conquistado por 

meio de aterros construídos ao longo da margem direita do rio Tejo. No entanto, atendendo a que a 

proposta se destina a fazer a ponte com a cidade consolidada, é relevante destacar alguns aspectos 

biofísicos. 



 

 18 

 
Fig. 3.2 — Carta hipsométrica dos concelhos de Lisboa e Oeiras. Fonte: autor (adaptado dos PDM 
de Lisboa e Oeiras) 

 

Na hipsometria representada (fig. 3.2) verifica-se que toda a orla ribeirinha dos dois municípios se 

situa a uma cota muito próxima do nível médio das águas do mar, entre os 3,5 e os 5 metros de 

altura, associada à presença, circulação e acumulação de água (CML, 2010). Numa visão de 

conjunto, observa-se que, em ambos os concelhos, a variação de altitudes está entre os 100 e 150 

metros, com excepção das serras de Carnaxide e de Monsanto, onde se atingem os 200 (CMO, 

2013) e os 230 (CML, 2010) metros, respectivamente.   

Em complemento, a fisiografia do terreno (fig. 3.3) permite identificar, através da representação 

das linhas de água e de cumeeira, as bacias hidrográficas de relevância no território de projecto, 

associadas ao rio Jamor e à ribeira de Algés. 

A presença das bacias hidrográficas indicia uma maior humidade do solo a jusante, na zona de 

leito de cheia que, por ser mais larga e directamente influenciada pela toalha freática, é susceptível à 

ocorrência de cheias. Nestas zonas, depositam-se os materiais das cotas mais elevadas, criando 

solos aluvionares permeáveis à água. Contudo, em virtude da impermeabilização do solo decorrente 

da expansão urbana, criaram-se condições para o aumento do risco de cheia, principalmente em 

períodos de precipitação intensa durante a preia-mar (CML, 2010). Mesmo assim, no caso da zona 

aterrada de Belém, o risco de cheias é moderado, uma vez que os jardins e os espaços verdes de 

enquadramento a áreas edificadas garantem uma considerável permeabilidade. 

Ao nível da vulnerabilidade sísmica, o relatório síntese do Plano Director Municipal (PDM) de 

Lisboa classifica a zona ribeirinha em muito alta, resultado de simulações efectuadas, que 

sistematicamente prevêem maior concentração de danos moderados a graves em edifícios e em 

perdas humanas, como consequência. 

 

AEP 
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Fig. 3.3 — Carta fisiográfica dos concelhos de Lisboa e Oeiras. Fonte: autor 

 

Os aspectos relativos à exposição solar e ao clima são determinantes para os níveis de conforto 

sentidos pelos utilizadores. Dada a posição geográfica, o território de projecto tem um clima que 

oscila entre o temperado mediterrânico, caracterizado por um verão quente e seco e um inverno 

ameno e pluvioso de carácter irregular, e o temperado mediterrânico de feição atlântica, que resulta 

num verão moderado e um inverno suave e húmido (CMO, 2013).  

Verifica-se também que as encostas que se encontram expostas a Sudeste e Sudoeste 

beneficiam de luz solar directa. Tal condição revela-se importante no âmbito das acções de 

planeamento quanto às aptidões ao uso do solo, na medida em que determina factores de conforto, 

nomeadamente, a qualidade e quantidade de incidência de luz solar, humidade do ar e do solo 

(CML, 2010). Contudo, podem gerar-se também condições de algum desconforto decorrentes do 

excesso de luz solar quando se verifique a ausência de ensombramento, sobretudo na faixa marginal 

do Tejo. 

 

 

3.3. Estruturas Ecológica e Verde 

 

Em Lisboa, a vegetação potencial é a do carvalhal da zona húmida quente, embora o olival 

constitua a vegetação natural, com maior representação numa estreita faixa a Norte do aterro da 

zona ocidental da cidade. 

O clima, em associação à abundância de água, permitiu que muitas das espécies exóticas 

existentes em avenidas, jardins públicos e quintas tradicionais passassem a ser características da 

cidade pelo seu papel na recuperação do coberto vegetal. No que concerne às zonas de aterro 
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(aluviões ribeirinhos), não está definida qualquer tipologia de vegetação potencial devido à 

diversidade de condições do substrato (CML, 2010). 

No caso de Oeiras, as matas ribeirinhas compostas predominantemente por freixo revelam, de 

igual modo, a importância da existência das ribeiras. No entanto, a vegetação arbórea característica 

dos vales encaixados e aluviões das ribeiras foi quase integralmente substituída por campos 

agrícolas (CMO, 2013). 

 
Fig. 3.4 — Estrutura ecológica do concelho de Oeiras e estrutura verde do concelho de Lisboa. 
Fonte: autor (adaptado dos PDM de Lisboa e Oeiras) 

 
A ponderação dos elementos das estruturas ecológica e verde, aspecto de relevância no 

desenvolvimento dos Planos Directores Municipais, é também motivadora para definição de 

estruturas arquitectónicas sustentáveis e enquadradas. As suas valências, não só do ponto de vista 

cénico, como da qualidade do ar e do ensombramento, têm em vista o necessário funcionamento 

biofísico dos sistemas naturais da cidade e a salvaguarda de pessoas e bens. 

Na AEP, a presença e proximidade das principais manchas verdes dos dois concelhos — o 

Parque Florestal de Monsanto e o Parque Urbano do Centro Desportivo Nacional do Jamor — é um 

motor do estabelecimento de mobilidades pedonais e cicláveis que, desta forma, contribuem para a 

formação de um território sustentável. 

 

 
3.4. Hidrologia e Hidrodinâmica 

 

O estuário do rio Tejo define uma bacia líquida de 320 km2 que se estende desde a embocadura 

(sobre a linha Bugio – São Julião) até Vila Franca de Xira, limite a montante da intrusão salina. As 

boas condições de abrigo e de águas profundas fazem do estuário um porto natural vocacionado 
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para a navegabilidade de navios de grande porte, de exemplo os transoceânicos, mas também a 

qualquer modalidade do desporto náutico 19 — um dos temas da primeira parte da proposta. 

No sector entre o Cais do Sodré e Belém, o estuário tem a forma de um canal com uma 

profundidade que, em alguns pontos, se aproxima dos 40 metros. O alargamento que se dá após o 

Forte do Bom Sucesso, dá lugar às águas marinhas da zona terminal, esta com a forma de uma 

boca limitada pela linha da barra. 20 De relevância para a área de projecto, importa entender as 

dinâmicas aquáticas e sedimentares do estuário, principalmente entre o Mar da Palha e a foz do rio 

Tejo. 

 

 
Fig. 3.5 — Velocidade residual no estuário do rio Tejo. Fonte: Câmara Municipal de Cascais 
(adaptado) 

 

A hidrodinâmica na zona de embocadura do estuário do rio Tejo é traduzida pela grandeza 

velocidade residual, ou seja, a velocidade média resultante, num ciclo de maré, da combinação dos 

escoamentos no estuário, da zona oceânica adjacente e do próprio caudal do rio em condições de 

cheia. Como é possível verificar (fig. 3.5), a velocidade residual revela uma tendência do transporte 

pelas correntes de Oeste para Este 21 (Neves, s.d.). 

Efectivamente, o transporte de sedimentos faz-se segundo o mesmo regime de correntes 

dominadas pela maré e da ondulação vinda do oceano (Neves, s.d.). As praias que se originam pela 

deposição desses sedimentos (areia ou cascalho) são comuns em muitos estuários, estando a sua 

génese associada à acção de ondas geradas por ventos locais. A evolução das praias estuarinas, ao 

contrário das praias em zonas costeiras abertas, depende em grande medida de factores locais, 

como a amplitude de maré, do vento ou das alterações da linha de costa pela mão humana (Freire et 

al., 2006) — os aterros. 

A morfologia do estuário do Tejo, caracterizada por uma zona interior extensa de baixos fundos e 

orientada aos ventos dominantes do quadrante Norte, favorece a presença de praias de areia média 

a grosseira entre Alcochete e o Alfeite (Almada). Por comparação, as praias do sector a jusante do 

                                                        
19 Ver Localização. In: Porto de Lisboa. Disponível em: 
<http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/PORTO_LISBOA/LOCALIZACAO> 
[acesso em: 21-10-2017]. 
20 Ver Geologia, hidrologia e clima da Reserva Natural do Estuário do Tejo. In: Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas. Disponível em: <http://www.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnet/geo> [acesso em: 21-10-2017]. 
21 Se os vectores das correntes de enchente e de vazante tivessem a mesma intensidade e sentidos opostos, a 
velocidade residual seria nula (Neves, s.d.). 
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canal da embocadura, como são as da Cova do Vapor à Trafaria, na margem esquerda, e de Paço 

de Arcos a Algés, na margem direita, possuem areias finas a médias. De facto, Belém estabelece-se 

como o limite a montante de penetração das areias marinhas mobilizadas pelas ondas oceânicas 

(Freire et al., 2006). 

O conjunto de considerações é essencial para a definição, desenho e orientação de pontões e 

promontórios na AEP, tendo em conta as direcções mais prováveis das correntes marítimas. 

 

 

3.5. Enquadramento Histórico 

 

Os vestígios da presença humana em Lisboa remontam ao Paleolítico. O local, ligado ao oceano 

através de um canal de águas tranquilas, foi sucessivamente ocupado por populações atraídas pelas 

suas boas condições geográficas, climatéricas e de navegabilidade (França, 1980). As colinas da 

cidade, funcionando como anfiteatros orientados a Sul, para o rio, promoveram a fixação de 

populações inicialmente junto ao berço do Tejo, na confluência das ribeiras de Valverde e de Arroios, 

no local da actual Baixa Pombalina. 

Até muito tarde, o povoamento da cidade fora das suas muralhas permaneceu disperso, sem 

localidades dignas de referência. Todavia, a partir do século XIV, a zona ocidental começou a 

adquirir identidade própria (Toussaint e Melo, 2013) graças às actividades ribeirinhas, motivando as 

populações de marinheiros a formar um povoado, o Restelo, fixando-se a este local. Por volta de 

1460, o infante D. Henrique mandou erigir no lugar uma igreja, um chafariz e uma fonte, abastecendo 

assim as gentes e os gados da região. 

A partir da fundação do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, no reinado de D. Manuel I, 

deu-se o surgimento de numerosas quintas para a residência da nobreza, a título sazonal. Com o 

crescimento da população, apareceram também novos conventos que vieram acentuar a natureza 

de subúrbio. 

Após o terramoto de 1755, foram muitas as gentes que acorreram às zonas de Belém e Ajuda, 

pelo facto de terem sido das menos afectadas. O próprio rei D. José e a corte fixaram-se em 

barracas montadas numa das quintas régias, próxima do local onde mais tarde se ergueu o palácio 

da Ajuda, estabelecendo Belém como centro político de Portugal até ao fim do século. 

Nas primeiras décadas do século XIX teve lugar o desenvolvimento fabril, em particular na zona 

de Pedrouços e Bom Sucesso (fig. 3.6). Nos anos seguintes, verificaram-se diversos melhoramentos 

nas artérias da zona, que pulsava do fenómeno da revolução industrial, e trouxe a fixação de uma 

população operária e o consequente surgimento dos primeiros pátios e bairros proletários. 

Belém conhecera então diversos desenvolvimentos urbanos, como a construção do aterro de 

Alcântara até à Torre de Belém, a abertura de diversas docas e a inauguração, em 1889, da linha 
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férrea para Cascais, que inicialmente partia de Pedrouços. É também por estes tempos que as idas 

a banhos se vulgarizam e que aparecem as primeiras colectividades de recreio e cultura. 22 

 

   
Fig. 3.6 — Panorâmica sobre a Torre de Belém e a Fábrica de Gás de Belém (Setembro de 1938). 
Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa (Kurt Pinto) 

Fig. 3.7 — Bairro do Restelo (s.d.). Fonte: Flickr / Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 
Gulbenkian (Estúdio Mário Novais) 

 

Mas foi durante a ditadura que se marcou em Lisboa uma nova era do planeamento e do 

urbanismo. Os anos 30 do século XX corresponderam a um processo de grande desenvolvimento e 

preocupação relativa à habitação, com a elaboração de estudos que viriam a tornar a cidade mais 

organizada. Por isso, o plano de Étienne de Gröer estabeleceu as principais vias de comunicação e 

incluiu também informação sobre os novos bairros a construir, com destaque para o Restelo (fig. 

3.7). Este bairro, orientado a Sudoeste, tem um desenvolvimento em leque na Encosta da Ajuda, 

desde o limite do caminho-de-ferro até à capela de São Jerónimo, estendendo-se até Algés. 

 

 
Fig. 3.8 — Vista geral da Exposição do Mundo Português. Ao centro, a Praça do Império (1940). 
Fonte: Flickr / Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian (Estúdio Horácio Novais) 

 

Junto ao Mosteiro dos Jerónimos, implantou-se a Exposição do Mundo Português (fig. 3.8), sem 

dúvida, um momento de afirmação de poder de Portugal como nação europeia com um longo 

passado histórico, na qual se comemorou o duplo centenário: 1140 (Fundação) e 1640 (Restauração 

da Independência). À monumentalidade inerente ao enaltecimento da identidade está implícita a 

                                                        
22 Ver História. In: Junta de Freguesia de Belém. Disponível em: <http://www.jf-
belem.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=61> [acesso em: 22-10-2017]. 
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preservação do lugar histórico e dos elementos que marcaram a epopeia das descobertas dos 

caminhos do mar. 23 

Na periferia imediata de Lisboa, os lugares de Algés, da Cruz Quebrada e do Dafundo 

mantiveram, ao longo dos tempos, uma evolução estreitamente associada à dinâmica e 

transformação desta cidade. O Reguengo de Algés designava, já no tempo da Fundação, os 

terrenos compreendidos entre a ribeira de Alcântara e o rio Jamor, no qual se incluíam Belém e 

Restelo. 

Algés, que remonta ao período árabe, designava o aglomerado que se localizava na parte mais 

elevada do outeiro, actual Algés de Cima, onde se desenvolvia principalmente a agricultura, cujos 

produtos se encaminhavam para o abastecimento de Lisboa. A ocupação dos terrenos da encosta 

até ao vale da ribeira de Algés deu-se por volta do século XVI, momento em que se inicia a 

construção de fortificações ao longo da margem direita do Tejo, especialmente a Torre de Belém. 

Dada a sua localização e atributos paisagísticos, o Dafundo funcionou, ao longo do século XVIII, 

como local de fuga privilegiado da aristocracia, onde as quintas e os palacetes definiam a estrutura 

da propriedade, a que se associava uma população residente cuja actividade assentava no sector 

primário. Contudo, ainda em meados do século XIX, a industrialização junto à foz do Jamor atraiu 

burgueses e os primeiros operários das fábricas, conduzindo ao afastamento da aristocracia para 

outros locais.  

 

 
Fig. 3.9 — Construção de aterro em Algés de modo a deslocar a via férrea para a abertura da 
Estrada Marginal (ca. 1939). Fonte: Blog Presente e Passado (Eduardo Portugal) 

 

O aterro da zona ribeirinha, em 1890, criou as condições para a ocupação da parte mais baixa de 

Algés, dinamizando o crescimento deste aglomerado. Nesta altura, a faixa ribeirinha de Algés à Cruz 

Quebrada, ao longo do Dafundo, era procurada pelas classes médias e populares como local para 

recreio e lazer, consequência da acessibilidade proporcionada pelo caminho-de-ferro. 

Nos anos 40 do século XX, a construção da Estrada Marginal impulsionou a ocupação urbana de 

Algés, definindo o seu perfil funcional em termos de actividade económica, passando o Dafundo e a 

                                                        
23 A este respeito, ver 1940 – A Exposição do Mundo Português. In: Padrão dos Descobrimentos. Disponível em: 
<http://www.padraodosdescobrimentos.pt/pt/monumento/1940-a-exposicao-do-mundo-portugues/> [acesso em 
30-10-2017]. 
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Cruz Quebrada a ser lugares muito procurados pelos habitantes de Lisboa como espaço de repouso 

e lazer. 

O encurtamento das distâncias e dos tempos de percurso proporcionados pelas vias de 

comunicação levaram à formação de uma área residencial de grande densidade ao longo destes 

lugares, passando a ser considerados como dormitórios da capital. A partir do final da década de 80, 

verificou-se um processo de intensa expansão urbana para o interior, integrando-se numa lógica de 

recomposição dos núcleos centrais destas freguesias. 24 

 

 

3.6. Morfologia Urbana 

 

O crescimento demográfico, em resultado da fixação das populações fabris, criou a necessidade 

de construção de novos bairros. Tal operação conheceu contornos exponenciais a partir da segunda 

metade do século XX, numa óptica de subúrbio e ligada às transformações políticas e sociológicas 

de Portugal. 

Numa perspectiva mais experimental realizada a partir do rio ou mesmo à distância da outra 

margem, é possível detectar a presença de elementos na frente ribeirinha, que marcam as transições 

entre troços consecutivos de cidade, materializados pela Torre de Belém, o Forte do Bom Sucesso, 

a Fundação Champalimaud, a Doca de Pedrouços, a Torre VTS e a frente marginal do Dafundo. O 

reconhecimento do território deixa transparecer a duplicidade que lhe é inerente: não só ele é regido 

por diferentes sistemas administrativos que lhe conferem usos diferenciados como, na verdade, 

constitui um sistema urbano sobre um vale mais aberto e independente da cidade de Lisboa 

propriamente dita, em contraponto aos vales de Alcântara ou de Chelas. 

A compreensão da morfologia urbana obriga, no entanto, a um distanciamento emocional e 

histórico “(...) com a intenção de ter um olhar para a cidade sem julgamentos pré-concebidos” 

(Salvado, 2013: 73) até ao nível mais abstracto. 

Em primeiro lugar, o traçado urbano mais representativo da região de projecto, a Norte da via 

férrea, revela um funcionamento muito próprio e independente da realidade construtiva na área 

aterrada, a Sul daquela infra-estrutura. Em segundo lugar, as estruturas edificadas no aterro 

possuem organizações espaciais intrínsecas a funções específicas (usos especiais ribeirinho e 

equipamentos, terciário e espaços verdes). Assim sendo, é possível caracterizar o traçado da cidade 

em dois segmentos: uma zona de equipamentos, entre a margem e a Avenida de Brasília, e uma 

zona residencial, a Norte da Avenida da Índia. 

As malhas presentes no Bom Sucesso, em Pedrouços, Algés e Dafundo organizam-se à volta do 

eixo principal definido pelas Ruas Bartolomeu Dias, de Pedrouços, Damião de Góis e Direita do 

Dafundo. O facto de não ser um eixo completamente recto, que apresenta variações no seu 

desenho, denota uma tentativa de paralelismo com a margem primitiva. 
                                                        
24 Ver História. In: União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo. Disponível em: 
<http://www.uniao-alcd.pt/home/uniao.html> [acesso em: 22-10-2017]. 
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Fig. 3.10 — Beco da Ré, no Bom Sucesso (Abril de 2017). Fonte: autor 

Fig. 3.11 — Bairro da Encosta da Ajuda (ca. 1940). Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa (Kurt Pinto) 

 

No Bom Sucesso (fig. 3.10), dá-se conta de um trecho com estrutura orgânica, limitado a Norte 

pela Rua Bartolomeu Dias e a Sul pela Avenida da Índia, na sua maioria constituído por construções 

que, no geral, não ultrapassam os dois pisos. A Norte do eixo das Ruas Bartolomeu Dias e de 

Pedrouços implanta-se o bairro do Restelo (fig. 3.11), com uma lógica de arquibancada e de 

arruamentos hierarquizados: uns paralelos e ao longo das curvas de nível; outros que sobem a 

encosta a partir do rio. O Plano da Encosta da Ajuda, desenvolvido em 1938 por João Faria da Costa 

(Toussaint e Melo, 2013), culmina em Algés, na rótula definida pela actual Praça D. Manuel I. 

Em Algés, a baixa apresenta uma malha heterogénea. Nela destaca-se um núcleo central 

organizado em grelha de quarteirão de apreciável ortogonalidade, orientado segundo a direcção 

Norte–Sul. A nascente verifica-se que há uma procura em estabelecer a relação deste núcleo com o 

Plano do Restelo; a Noroeste está presente a adaptação à orografia do terreno. 

Retomando o eixo original, em direcção a Oeste, surgem quintas e palacetes que, outrora 

isolados, se encaixam numa malha limitada a Norte pela encosta e a Sul pela Avenida Marginal. O 

Dafundo dispõe de uma frente de rio entre o Aquário Vasco da Gama e a Cruz Quebrada, de acesso 

negado pela própria Avenida Marginal e a Linha de Cascais em cota superior àquela. Do ponto de 

vista formal, a estrutura urbana busca a tipologia de quarteirão, embora com um resultado menos 

regular que em Algés e mais voltada para o seu interior, na qual se destaca um decumanus (as Ruas 

Pereira Palha e Policarpo Anjos) apenas interrompido pelo palacete da Quinta do Cedro. 

 

 

3.7. Mobilidade 

 

As vias de comunicação interagem com o território de diferentes maneiras. Ao mesmo tempo que 

são os símbolos do desenvolvimento, a sua afirmação face à crescente utilização do transporte 

individual prevaleceu sobre a organização do tecido urbano e, em certa medida, teve um papel 

activo no relegar das potencialidades do espaço intersticial das cidades. 

Hoje, as questões que se levantam ao nível da segurança, do ambiente e da saúde pública, em 

prol da sustentabilidade, são enaltecidas pelas carências do espaço público. A introdução de novos 
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conceitos nas sociedades actuais pela simples reavaliação do significado de progresso redunda na 

emergência da adopção de formas de mobilidade mais limpas e saudáveis. 

 

Rede Viária 

A rede viária diz respeito aos principais arruamentos e à rede rodoviária nacional caracterizados 

pelas diferentes funções e níveis de actuação com o território. No mapa (fig. 3.12) estão identificadas 

as principais vias. 

 

Fig. 3.12 — Hierarquia da rede viária. Fonte: Google Earth (adaptado) 

 

A CRIL, na categoria de rede estruturante (1º nível), estabelece a ligação com outros itinerários da 

região (A5, IC19/2ª Circular e Eixo Norte–Sul), desenvolvendo-se entre Algés e a Portela de 

Sacavém, pelo limite administrativo de Lisboa, como de uma estrada da circunvalação se tratasse. 

 O 2º nível corresponde às redes de distribuição principais, isto é, as Avenidas de Brasília e Dom 

Vasco da Gama. A rede de distribuição secundária (3º nível) é identificada pelas Avenidas da Índia, 

da Torre de Belém, do Restelo e Marginal. Em relação à rede de proximidade (4º nível) destacam-se 

as Ruas de Pedrouços, Damião de Góis, Sacadura Cabral e Direita do Dafundo. 

Na área, detectam-se problemas ao nível do tráfego automóvel devido aos congestionamentos 

que frequentemente se verificam na rótula viária de Algés, durante os períodos de ponta, e na 

Avenida de Brasília, entre Algés e a Torre de Belém. 

 

Transportes Colectivos 

Algés surge como o ponto mais importante ao nível da intermodalidade, onde se reconhece a sua 

importância como terminal de carreiras de autocarros, consequência de uma condição 

administrativa — o local onde termina uma cidade e onde outra se inicia. Dada a relevância dos 
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transportes para a mobilidade das regiões, Algés integra um sistema de interfaces que, tal como 

Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Gare do Oriente, Sete Rios, Campo Grande e Pontinha, está na 

confluência de eixos viários importantes que permitem o enlace entre os vários modos de transporte 

de forma fluida e directa. Nesta interface reúnem-se os comboios e os autocarros urbanos e 

suburbanos. 

Belém, embora reúna boa parte dos sistemas de transporte, não é lido como uma interface, dado 

que as infra-estruturas e as paragens estão distantes entre si, as mais importantes junto ao Museu 

dos Coches e do Mosteiro dos Jerónimos. De um modo geral, esta zona da cidade é servida pelos 

comboios da CP – Comboios de Portugal do eixo Lisboa–Cascais, a ligação fluvial da Transtejo para 

Porto Brandão e Trafaria (a Sul da via férrea), as carreiras suburbanas de autocarros da Viação 

Mecânica de Carnaxide (a nascente da Praça Afonso de Albuquerque) e as carreiras urbanas de 

autocarros e eléctricos da Companhia Carris de Ferro de Lisboa (na Rua da Junqueira). 

Em Pedrouços e Bom Sucesso apenas existe a carreira de eléctrico (a mesma que serve Belém e 

Algés) e autocarros (menos do que em Belém e ainda menos do que em Algés) a servir o bairro e a 

Torre de Belém. Até ao princípio da década de 90 do século passado, Pedrouços foi também servido 

pela CP, no apeadeiro que ali existiu, entretanto demolido, no local onde foram instalados os actuais 

viadutos rodoviários (fig. 2.7). 

 

Rede Ciclável 

Existe apenas uma ciclovia implementada ao longo da frente ribeirinha, embora esta seja 

inexistente no troço da Avenida de Brasília entre Algés e a Torre de Belém. Por este motivo, os 

municípios têm programado a continuação desta rede pela restante área metropolitana. 

A rede ciclável tem como objectivo unir diversas áreas verdes e florestais, constituindo-se, assim, 

como estímulo à utilização da bicicleta como meio de transporte, articulando-a com o transporte 

colectivo.  
 

 

3.8. Condicionantes 

 

As principais condicionantes à realização da proposta que se identificam na planta de 

condicionantes do PDM de Lisboa dizem respeito, principalmente, às servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública e aos riscos naturais e antrópicos. 

 
Servidões Administrativas e Restrições de 
Utilidade Pública 

— Áreas de Protecção de Fitomonumentos: arvoredo 
do Largo da Princesa; 
— Áreas sob jurisdição da Administração do Porto de 
Lisboa: doca de Pedrouços; 
— Ferrovia: Linha de Cascais; 
— Áreas desafectadas: jardim da Torre de Belém; 

— Zonas Especiais de Protecção: Torre de Belém e 
Mosteiro dos Jerónimos; 
— Servidão Militar Terrestre: Forte do Bom Sucesso. 

 
Riscos Naturais e Antrópicos 

— Vulnerabilidade a inundações e efeitos de maré 
directos: toda a zona de aterro; 
— Vulnerabilidade sísmica dos solos: toda a zona de 
aterro. 
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4. PROJECTO URBANO ENTRE LISBOA E OEIRAS 

 

 

4.1. Introdução à Primeira Parte 

 

A redacção deste capítulo compreende o estudo realizado no âmbito de um trabalho de grupo, 

do qual resulta uma proposta à escala de um plano urbano. 

Contando com o apoio de palestras e debates de turma, foi possível ajustar continuamente a 

resposta ao exercício, que procurou estar atenta às realidades presentes no território. Para além 

disso, é importante realçar a colaboração de docentes das áreas de hidráulica/hidrologia, estruturas 

e urbanismo na realização do presente trabalho. De igual modo, a articulação com a disciplina de 

História da Cidade permitiu aprofundar o conhecimento sobre Lisboa e o local do exercício de 

projecto, alargando-o a outras cidades de feição marítima, nomeadamente, Casablanca, Istambul e 

Marselha. 

De forma indirecta, mas significativa, está o contributo da disciplina de Engenharia Ferroviária 

relativamente à componente técnica do caminho-de-ferro, adicionando valências às anteriores e à 

arquitectura. 

 

 

4.2. Princípios Orientadores 

 

O gesto da transformação da área de projecto não foi imediato. Não por incerteza, mas porque a 

densidade de infra-estruturas viárias representou um desafio à busca de soluções com o objectivo 

de libertar o espaço em planta. Tais soluções partiram da observação de exemplos reais que 

resolvem as necessidades das populações (fig. 2.2 e 4.2 a 4.4). 

As principais premissas que regulam a abordagem de grupo apoiam-se na organização do 

espaço através da abertura de novos eixos e praças, redefinindo a estrutura rodoviária e 

promovendo a mobilidade pedonal e ciclável. 

No que toca aos equipamentos, sempre que possível, o grupo encarou a reabilitação de 

estruturas existentes, como é o caso dos edifícios da doca de Pedrouços, para actividades 

marítimas e de lazer. Relativamente aos transportes colectivos, a construção de infra-estruturas de 

raiz na Cruz Quebrada, em Algés e junto à Torre de Belém foi decidida sob o pretexto da 

regeneração do espaço público. 
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4.3. Programa e Proposta 

 

As redes viárias e as infra-estruturas são o suporte de um sistema constituído pelos modos 

ferroviário e rodoviário. Tal relevância é expressa com determinada ênfase na proposta, tanto ao 

nível arquitectónico como técnico. 

A primeira medida tem início na Cruz Quebrada. Após a ponte da Avenida Marginal sobre o rio 

Jamor (fig. 4.1 a), desenha-se o rebaixamento desta via rápida através da criação de um túnel até 

Algés, deixando, assim, o espaço livre à superfície para a requalificação da frente de rio do Dafundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.1 — Plano geral de intervenção para a Área de Estudo de Projecto à escala 1:10000 (Janeiro 
de 2016). Fonte: autor 

 

Visto que a linha férrea se impõe, em igual medida, como uma forte barreira ao atravessamento 

pelos peões, propõe-se a solução de entrincheiramento, ou seja, a criação de uma plataforma 

escavada em cerca de um metro abaixo da cota da rua. A escolha por esta solução tem por base a 

instalação de passagens pedonais entre ambos os lados da linha (fig. 4.1 b), dispostas segundo o 
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alinhamento dos principais arruamentos, com rampas de modo a permitir o acesso por todos os 

utilizadores. 

O desenho das próprias pontes acompanha a intervenção na frente ribeirinha do Dafundo, 

resultado de um aterro que descreve uma linha curvilínea desde o molhe da foz do Jamor ao da 

Torre VTS (fig. 4.1 c). 

A transformação do espaço onde se realiza o festival NOS Alive passa pelo desenho de um jardim 

com caminhos e espaços destinados a novas actividades (fig. 4.1 d), em articulação com uma área 

residencial voltada para Sudeste (fig. 4.1 e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nova frente marginal de Algés, surge uma promenade ao longo do curso de água desviado da 

ribeira, entre fileiras de árvores dispostas paralelamente. Esta alameda culmina numa praça que 

orienta o traçado da costa, prevendo o programa necessário para a sede da Volvo Ocean Race 

(VOR). 

O constrangimento motivado pelo actual desenho da rede viária penaliza as ligações entre os 

transportes. Por outro lado, também a forte presença dos transportes no tecido urbano de Algés não 

permite a utilização da principal praça da vila para além de um mero espaço de passagem. Por isso, 

a revitalização deste espaço passa por deslocalizar o terminal para a zona a Sul da actual estação 
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ferroviária, concebendo aí uma praça para albergar todos os autocarros e a criação de um parque de 

estacionamento no subsolo. A estação intermodal de Algés (fig. 4.1 f) resulta da geração de um 

espaço urbano alimentado por uma nova rede viária local que centraliza os transportes da região: 

comboios e autocarros. A conexão com a vila faz-se através de uma rotunda (adjacente ao terminal 

intermodal) que distribui o tráfego local para a nova zona residencial, para a sede da VOR e para o 

túnel que liga as zonas Norte e Sul, desembocando na rotunda da antiga Praça de Touros. 

Caminhando em direcção a Belém, a sede da VOR (fig. 4.1 g) corresponde à recuperação dos 

edifícios existentes para as funções de armazém, oficina de manutenção, balneários e zonas 

técnicas, com a adição de um terceiro com um carácter mais público, pela introdução de um hotel, 

espaço de residência temporária dos atletas, cafetaria, lavandaria, ginásio, espaço de lazer, áreas 

comuns, biblioteca, salas de aula e um museu. 

No espaço entre os pavilhões e o tecido urbano de Pedrouços constitui-se uma área com 

edifícios de habitação, escritórios e serviços (fig. 4.1 h). Uma vez que a linha de comboio deixa de 

existir neste lugar (entra num túnel), cria-se uma avenida pedonal arborizada como espaço de 

passagem e de permanência e, desta forma, articulam-se a Praça de Algés e a Torre de Belém (fig. 

4.1 i).  

A importância da abertura de ruas surge como uma intenção de rejuvenescer o espaço. Deste 

modo, é criado um novo arruamento, perpendicular à avenida pedonal, que liga a Fundação 

Champalimaud ao Largo Luís Alves Miguel (fig. 4.1 j). 

Uma vez que a ligação da Marginal com a CRIL é necessária para a transformação do espaço 

junto ao interface de Algés, prevê-se que a maior parte do trânsito seja desviado para o Norte da 

cidade, através da CRIL e dos eixos da Avenida dos Bombeiros Voluntários (Miraflores), Avenida 

Dom Vasco da Gama (Restelo) e Rua Fernão Mendes Pinto (Pedrouços). 

 

 

4.4. Casos de Estudo 

 

Passeig de Colom 

Em Barcelona, o Passeig de Colom (fig. 4.2) é um exemplo de rebaixamento de uma via 

rodoviária junto a uma zona ribeirinha. No final da década de 80 do século XX, foi realizada uma 

intervenção que se destinou à redução do impacto da via rápida no espaço público, em benefício da 

cidade. Aí criaram-se espaços de estada e um parque de estacionamento subterrâneo. 

 

Ribeira das Naus 

A Avenida Ribeira das Naus (fig. 2.2), que se estabelece entre o Cais do Sodré e a Praça do 

Comércio, representa um novo tipo de intervenção na cidade de Lisboa. O gesto que correspondeu 

ao redesenho da margem associou-se à requalificação do espaço público ribeirinho, permitindo não 

só o contacto directo ao rio, como ao evocar da memória dos arsenais, colocando as docas secas a 

descoberto. 
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Fig. 4.2 — Diferentes estágios do Passeig de Colom. Fonte: Blog Passió per Barcelona 

 

Canal de São Roque 

As pontes pedonais e as ciclovias fazem parte dos desígnios para o desenvolvimento do projecto. 

Nesse sentido, foi considerada uma peça particularmente interessante, pela função e forma 

inteligente: em Aveiro, sobre o canal de São Roque (fig. 4.3). 

 

 
Fig. 4.3 — Ponte pedonal sobre os canais de São Roque e dos Botirões, em Aveiro (s.d.). Fonte: 
Bing Maps 

 

Estação de Liège-Guillemins 

A opção tomada para a estação internacional de Guillemins, Liège, Bélgica (fig. 4.4), foi de uma 

estrutura translúcida que cobre e levita sobre as plataformas e os acessos pedonais que ligam 

ambas as zonas urbanas separadas pelo caminho-de-ferro. A marquise, pela dimensão, é uma 

evidência na paisagem, que só o vidro, a esbelteza dos materiais e o branco conseguem dissimular. 

 

   
Fig. 4.4 — Passagens pedonais e a relação com a envolvente na estação de Liège-Guillemins (s.d.). 
Fonte: Artwort (Diego De Rienzo) 
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5. PROJECTO URBANO EM BELÉM 

 

 

5.1. Introdução à Segunda Parte 

 

A segunda fase do projecto urbano é desenvolvida a uma escala que distingue, com mais clareza, 

os edifícios, as vias, os passeios, a dimensão do espaço público e a implantação das árvores. O 

troço de cidade contido na ADP permite revelar o detalhe do projecto de arquitectura, relativamente 

ao programa que lhe é intrínseco e os aspectos que participaram na organização dos volumes 

edificados. 

Quando a palavra «lugar» substitui a de «território», significa que a atenção se foca numa área 

mais pequena. No entanto, dada a proximidade à zona de Belém, houve a necessidade de 

ultrapassar os limites sugestivos de forma a contextualizar o programa do projecto. 

Na proposta de Janeiro de 2016 (fig. 4.1) estão representadas as estruturas referentes às 

estratégias urbanas do trabalho de grupo. Com o tempo, a análise que marcou o percurso individual 

procurou outro caminho, introduzindo modificações a diferentes escalas. As principais alterações 

àquela proposta concernem o restabelecimento do desenho original do jardim da Torre de Belém e o 

reposicionamento dos principais volumes arquitectónicos. A acessibilidade aos mesmos está 

garantida pelo único eixo viário desenhado (suprimido na proposta anterior), com menor capacidade 

em comparação à situação actual. 

 

 

5.2. Princípios Orientadores 

 

Os princípios orientadores são contribuições reais ou fictícias que concorrem no processo de 

desenho de um volume arquitectónico relativamente à localização, à relação com a envolvente 

(influência nos aspectos formais ou de mera escala), à forma, aos espaços (programa e área), à 

estrutura e aos materiais utilizados. 

Ao longo do processo gráfico, acompanhado pela investigação relativamente a estruturas com 

funções semelhantes, foram efectuados diversos testes relativos à plena implantação dos 

equipamentos do centro interpretativo e da estação ferroviária. Se, por um lado, desnivelar a infra-

estrutura ferroviária constituiu uma decisão fácil (o que estava deixou de estar), já a localização do 

centro interpretativo se revelou mais demorada. Gradualmente, a observação dos elementos pré-

existentes na planta de projecto contribuíram para a redução do número de possibilidades, 

permitindo fixar os equipamentos. 

Estabeleceu-se a proximidade de ambos os equipamentos como factor determinante de 

desenvolvimento da proposta. Porém, não era sensato que o centro interpretativo ignorasse a 

memória do lugar: a própria Torre de Belém, o jardim e os fitomonumentos, nem a actual vivência 

associada àquele monumento. Para além disso, gerou-se uma limitação criada pelo desenho da via 
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rodoviária. Estes factores, em associação com o programa, levaram à decisão de ocupar o espaço 

do actual edifício do café e restaurante «Vela Latina», essencial para a relação exterior–interior, 

permitindo ainda a ligação Este–Oeste. 

Nesse local, foi possível articular o centro interpretativo com as vias de comunicação das quais 

depende: rodoviária, à superfície, e ferroviária, imediatamente abaixo. 

Outro factor essencial para o desenho do projecto, tanto do centro interpretativo como da 

estação, foi a questão da acessibilidade. Do ponto de vista físico, estuda-se uma proposta num só 

nível para o centro interpretativo. Já no caso da estação, que se desenvolve em dois pisos inferiores, 

a solução passou pela introdução de elementos mecânicos, permitindo, no seu interior, a circulação 

e a articulação desde vários pontos com o cerne do projecto num sistema de passagens 

subterrâneas. 

 

 

5.3. Contexto do Projecto na Arquitectura Contemporânea 

 

A interpretação de conceitos teóricos, subjacente à evolução do pensamento na arquitectura, 

alargou o campo da produção arquitectónica. Actualmente, as exigências técnicas face a questões 

de segurança e o leque de soluções construtivas decorrentes do progresso científico permitem uma 

complexidade programática das estruturas que medeiam a actividade humana. Deste modo, torna-

se urgente efectuar uma escolha do tipo linguagem — seguinte ao conceito e à definição do 

programa — que deixou de ser puramente arquitectónica para se apoiar em outras especialidades. 

Essa escolha é motivada pela experiência e a cultura adquiridas no percurso académico do autor. 

 

   
Fig. 5.1 — Galeria Nacional de Berlim. Fonte: Metalocus 

Fig. 5.2 — Casa Kubly. Fonte: Open House Barcelona 

 

As primeiras referências para o projecto chegaram com Ludwig Mies van der Rohe, Craig Ellwood 

e João Pedro Falcão de Campos, que constituíram pesquisas do âmbito da arquitectura 

funcionalista: a Galeria Nacional de Berlim (fig. 5.1), a Casa Kubly (fig. 5.2) ou o Bar À Margem (fig. 

2.6).  

Destes exemplos se permitiu retirar os aspectos modular e de organização de toda a proposta e 

que constituem o suporte da linguagem arquitectónica. Em relação aos aspectos mencionados, no 
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que diz respeito à forma e à organização, também os artistas holandeses têm destaque: as obras de 

Aldo van Eyck (fig. 5.3) e de Theo van Doesburg (fig. 5.4). 

Contributos menos evidentes são os de Alvar Aalto ou de Fernando Távora. Como se verificará, o 

desenho dos equipamentos demonstra que, apesar de rígido, é da atenção à natureza que parece 

viver, introduzindo os elementos arbóreos pré-existentes no programa, numa referência às obras da 

Villa Mairea (fig. 5.5) e da Casa de Férias de Ofir (fig. 5.6). 

 

   

   
Fig. 5.3 — Orfanato de Amesterdão. Fonte: ArchDaily 

Fig. 5.4 — “Ritmo de uma dança russa”, óleo sobre tela (1918). Fonte: Wikipedia 

Fig. 5.5 — Villa Mairea. Fonte: Rozana Montiel Estudio de Arquitectura 

Fig. 5.6 — Casa de Férias de Ofir. Fonte: Pinterest 

 

O betão frio e sem revestimento tem assegurado a sua presença em locais de contemplação, 

introspecção ou culto no contexto de ambientes naturais ou que induzam a um carácter espiritual. 

As obras de Tadao Ando, na Igreja da Luz (Osaka) (fig. 5.7) ou de Ruy d’Athouguia, na Fundação 

Calouste Gulbenkian (fig. 5.8), revelam a beleza e a adaptação deste material ao contexto. 

As características estruturais do betão (armado) constituem aspectos fundamentais para o 

desenho dos equipamentos propostos. Como material compósito, permite criar soluções 

construtivas interessantes através de grandes vãos, pela combinação das propriedades mecânicas 

dos elementos que o constituem: a matriz (betão) garante a resistência à compressão e as 

armaduras de aço a resistência à tracção. 
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Fig. 5.7 — Igreja da Luz (Osaka). Fonte: cgarchitect 

Fig. 5.8 — Fundação Calouste Gulbenkian. Fonte: Diário Imobiliário 

 

 

5.4. Casos de Estudo 

 

Na Arquitectura, a referência é permanente. A busca de referências é, sobretudo, uma procura 

por respostas que levem à compreensão das matérias que estão em jogo durante a produção de 

uma determinada obra ou exercício. É também uma aprendizagem por observação do que já foi 

realizado por alguém, não num sentido exclusivamente mimético, mas crítico, de forma a não perder 

o contexto de cada situação. 

 

Atrio de la Alhambra 

Projecto desenvolvido em conjunto pelos arquitectos Álvaro Siza Vieira e Juan Domingo Santos, o 

Atrio de la Alhambra constitui um espaço de recepção com a função de orientar os visitantes entre 

os aspectos presentes na estrutura de Alhambra. O edifício proposto, de geometria regular, aborda o 

terreno através de um conjunto de plataformas em diferentes níveis destinadas a interligar pátios e 

jardins e a relacionar as vistas sobre a envolvente. 

 

 
Fig. 5.9 — Atrio de la Alhambra (2011). Fonte: Juan Domingo Santos 

 

Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros 

O espaço cultural do Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros, em Fronteira, obra do 

arquitecto Gonçalo Byrne, possui uma inserção urbana semelhante ao exercício de projecto. Dessa 
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forma, o arquitecto conseguiu formas de actuação sobre a vila que conduzissem à contemplação da 

paisagem através das aberturas rasgadas ao longo do edifício, como mecanismo de apoio ao 

programa do espaço expositivo. 

 

 

 
Fig. 5.10 — Centro de interpretação da Batalha de Atoleiros (s.d.). Fonte: FG+SG Fotografia de 
Arquitectura 

Fig. 5.11 — Estação de metropolitano do Oriente (Agosto de 2016). Fonte: autor 

 

Estação de Metropolitano do Oriente 

Projectada pelo arquitecto Santiago Calatrava no contexto da Exposição Mundial de Lisboa de 

1998, a estação de metropolitano Oriente integra a Gare Intermodal de Lisboa. Do ponto de vista 

formal possui por plataformas acedidas por escadas laterais em cada um dos topos. A galeria criada 

pela laje do piso superior (intermédio) tem sancas onde está instalada a iluminação que cria um ritmo 

interessante. 

 

Estação de Metropolitano do Bundestag 

Este exemplo internacional de Berlim, também pertencente a um sistema de metropolitano, 

mostra uma estação subterrânea com uma plataforma larga, única e central, que permite ter apenas 

um sistema agregado de escadas. Ao nível da estrutura, denotam-se algumas assimetrias na 

disposição dos pilares que suportam a laje de cobertura. Apesar de se tratar de uma infra-estrutura 

absolutamente despida de elementos decorativos, é de atentar nos apontamentos das clarabóias em 

redor dos capitéis dos pilares. 
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Fig. 5.12 — Estação de metropolitano do Bundestag, em Berlim (s.d.). Fonte: Concrete Lasuring 
Association 

 

 

5.5. Constituição Formal 

 

Centro Interpretativo 

O projecto urbano entre a Torre de Belém e a foz do Jamor, enquanto ferramenta da 

transformação de um território extenso, elaborou um programa variado e livre com o objectivo de 

estimular vivências ao longo da frente ribeirinha. Assim sendo, a intervenção junto à Torre de Belém 

passou por interligar os temas da cultura e do transporte, que funcionam desconectados na 

realidade actual. 

A existência de um equipamento cultural resulta do carácter simbólico do lugar e do desígnio de 

coesão territorial inerente ao exercício. Por isso, a fundação de um centro interpretativo no Bom 

Sucesso deseja prosseguir a dinamização do lugar introduzida pelas estruturas que têm surgido nas 

proximidades (o Hotel Altis e o Bar À Margem), prevendo, de igual forma, a expansão do Centro 

Cultural de Belém para esta zona. Para além disso, tem o objectivo de aproximar a cidade antiga do 

rio, convidando as populações residentes a usufruir das novas potencialidades do espaço público, 

mais aberto e próximo da água. Como factor-chave surge a combinação das funções de espaço 

cultural com a do transporte que, possibilitando acessibilidades pedonais com a envolvente 

imediata, torna possível o acesso a partir de toda a região. 

A ideia de um centro interpretativo não é recente. O Plano Estratégico Cultural da Área de Belém, 

elaborado pelo Centro Cultural de Belém (CCB) durante o mandato do Professor António Lamas, 

apoiado em objectivos governamentais 25 , referencia o papel central de tal estrutura na gestão 

integrada dos monumentos e de chamadouro do turismo (Vitorino, 2015). De facto, tal ideia tem sido 

preconizada por este Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico (responsável pelo projecto 

do Centro Cultural de Belém). À data do projecto do CCB, no final dos anos 80 do século passado, o 

objectivo passava não só pelo prolongamento ao Bom Sucesso, como integrava uma solução em 

túnel entre a Torre de Belém e a Cordoaria Nacional para via férrea, eliminando desta forma a 

                                                        
25 A este respeito, ver Observador de 16-3-2016. Disponível em: <http://observador.pt/2016/03/16/distrito-
cultural-belem-afinal-problemas-plano/> [acesso em 30-10-2017]. 
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barreira física. 26 Tal solução chegou a ser estudada pelas Secretarias de Estado da Cultura e das 

Obras Públicas. 

 

 
Fig. 5.13 — Área de Detalhe da Proposta e sistema de vistas, escala 1:1000. Fonte: autor 

 

À semelhança da proposta do CCB, o centro interpretativo do exercício de projecto cria um 

sustentáculo para o relato da história do lugar, isto é, dos momentos históricos que lhe dão valor e o 

que eles representam na memória colectiva e na história de Portugal e do mundo. Porém, o objectivo 

do centro de interpretação é o de conceber um espaço com o seu próprio conteúdo, que explica o 

motivo da sua implantação no local: 

1) Estabelecer a relação dos monumentos existentes com o próprio território, contextualizando-

os no tempo; 

                                                        
26 A este respeito, ver Público de 5-6-2015. Disponível em: <https://www.publico.pt/2015/06/05/local/opiniao/em-
belem-onde-e-evidente-o-maior-problema-de-lisboa-1697874> [acesso em 28-10-2017] 

0 10 m 
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2) Revelar os possíveis artefactos arqueológicos encontrados no decorrer das escavações 

necessárias à construção das infra-estruturas; 

3) Estudar e introduzir temáticas relacionadas com a compreensão do lugar (Belém, a zona 

monumental e os fenómenos anteriores à sua génese) e o território relativamente a aspectos 

biofísicos e dos ecossistemas; 

4) Mostrar a dimensão da língua portuguesa e o impacto dos descobrimentos portugueses na 

definição do mundo como se conhece. 

Atendendo ao objectivo e à sua área de implantação, associam-se questões práticas 

relacionadas com o público-alvo e o programa. Para que tipo de utilizadores é pensado este 

equipamento e qual o interesse pela sua utilização? Na verdade, o edifício tem a intenção de se 

dedicar a um público de várias idades e interesses, por se tratar de um «espaço dos sentidos» que 

age no estímulo da observação e compreensão do lugar através de conteúdos que se articulam com 

as vistas e os elementos da paisagem, em ângulos possíveis a partir das salas (espaços) que 

compõem o programa. Por outro lado, como equipamento, deve destinar-se a outro tipo de acções, 

ou seja, apoiar eventos que lhe dêem destaque, por exemplo: visitas guiadas, exposições 

temporárias, debates e conferências que se insiram na temática. 

 

 

 
Fig. 5.14— Possíveis vistas sobre o jardim da Torre de Belém (Abril de 2016). Fonte: autor 

 

A definição do programa foi ponderada através da observação de espaços com funções 

semelhantes ou equiparadas. Os principais espaços que resultaram dessa análise estão indicados 

na figura seguinte. 
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Fig. 5.15 — Planta térrea do centro interpretativo, escala 1:500. Fonte: autor 

 

Dos espaços destacados, assinalam-se os mais importantes por ordem decrescente: sala de 

exposições, auditório, administração, biblioteca e restaurante. Na planta (fig. 5.15) é possível verificar 

como estão dispostos e relacionados — em torno de um pátio central (fig. 5.15 a) que procura fazer 

a transição mais suave com a rua. O pátio quer ser um espaço de estada ao tirar partido dos 

elementos arbóreos pré-existentes, permitindo o controlo da luz. Com igual relevo, é através do 

mobiliário que se direccionam os visitantes, de Norte para Sul, de modo a activar e estabelecer uma 

ordem de percurso não só através deste espaço como do espaço interior do centro interpretativo. 

A sala de exposições (fig. 5.15 b) é o principal espaço do edifício. Nele pretende albergar-se as 

instalações permanentes e temporárias ao longo de um percurso que é, ao mesmo tempo, espaço 

de contemplação do exterior, inspirado no exemplo do Centro de Interpretação da Batalha de 
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Atoleiros (fig. 5.10). Todo o programa é articulado por momentos que remetem tanto para a 

observação do local (sistema de vistas na fig. 5.13), como de retiro, como é o exemplo da câmara 

escura (fig. 5.15 g), cuja existência está associada à projecção de conteúdo multimédia. 

O auditório (fig. 5.15 c, fig. 5.16 a), com 187 lugares sentados, é de capacidade média e tem uma 

função polivalente, podendo servir de espaço para palestras e projecção de filmes. A este espaço 

associa-se a cabine de tradução. 

 

 

 

 
Fig. 5.16 — Modelação tridimensional do centro interpretativo. Fonte: autor 

 

A gestão do equipamento será assegurada por uma administração no local (fig. 5.15 d), para o 

qual dispõe de um conjunto de espaços próprios, destacando-se uma área de trabalho em open 

space, uma sala de conferência e uma sala de estar com serviço de copa. 

c 

b 

a 
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Quanto à biblioteca (fig. 5.15 e), o acesso é diferenciado do conjunto anterior, prevendo que 

possa funcionar independente da sala de exposição, tal como acontece com a biblioteca de arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian. Tal como nesta, a função da biblioteca do centro interpretativo está 

relacionada com a temática do edifício. 

O restaurante (fig. 5.15 f) ocupa uma posição mais a Norte de forma a estar mais próximo da rua, 

da estação, mantendo-se fiel à posição anteriormente ocupada pelo anterior restaurante “Vela 

Latina”. 

Do ponto de vista do desenho arquitectónico, o edifício assenta num módulo quadrado de dois 

metros de lado, replicado o número de vezes necessário. É neste sistema modular que se apoia uma 

estrutura de paredes autoportantes responsáveis pela definição e organização dos espaços e dos 

percursos. Sobre as paredes é distribuído o peso de uma cobertura de laje nervurada (fig. 5.16 b). 

Além da questão estrutural, a espessura das paredes está relacionada com a garantia do conforto 

higrotérmico. Em termos formais, o conjunto recorre a uma linguagem de planos parietais que ora se 

intersectam, ora deixam essa sugestão, criando aberturas com vista ao prolongamento de cada 

espaço, como aliás é avaliado pela planta (fig. 5.15) e na obra de Theo van Doesburg (fig. 5.4); o 

prolongamento do plano é também realizado ao nível da cobertura nos momentos em que existem 

vãos, seguindo o exemplo de Alhambra (fig. 5.9). 

Relativamente à térmica, os grandes vãos que se abrem em todas as frentes do edifício do centro 

interpretativo dispõem de palas que permitem o controlo da luz (fig. 5.16 c). De igual modo, 

constituem aspectos que apoiam o projecto na caracterização e percepção dos espaços, com o 

objectivo de direccionar a atenção e provocar a surpresa. 

 

 

Estação Ferroviária 

Os edifícios da estação funcionam em unidade com o do centro interpretativo através do pátio (fig. 

5.13). A infra-estrutura ferroviária possui, no lugar, quatro acessos: três correspondem a edifícios 

implantados tanto sobre o eixo rodoviário como no Largo da Princesa. O quarto acesso é uma 

escadaria aberta que desemboca no jardim da Torre de Belém. 

Nesta infra-estrutura, estão instalados serviços que, genericamente, caracterizam uma instalação 

ferroviária destinada ao serviço de passageiros. Cada edifício dispõe de um átrio que distribui os 

restantes espaços por um conjunto de espaços de circulação.  

O edifício da estação que se relaciona de forma mais directa com o do centro interpretativo — 

articulando-se através do pátio — inclui os serviços de venda de títulos e de posto de informações, 

enquanto que aquele que se situa a Norte, contém as instalações sanitárias e uma loja, distribuindo 

desta forma o programa ferroviário, evitando repetir funções em cada edifício. 

No edifício do Largo da Princesa, por estar afastado de todos os outros, tem também um espaço 

de venda de títulos e instalações sanitárias. Implantado numa praça de bairro, lida com os 

condicionalismos da envolvente, nomeadamente o fontanário e os fitomonumentos aí presentes. A sua 



 

 46 

existência permite, no entanto, criar uma conexão entre os meios de transporte que servem esta zona 

da cidade: autocarro, eléctrico e comboio. 

 

 
Fig. 5.17 — Modelação tridimensional do átrio do edifício Norte da estação. Fonte: autor 

 

A partir do átrio de cada edifício (fig. 5.17), por um sistema de escadas e elevadores, estabelece-se 

a ligação da rua com a plataforma de embarque, numa relação mediada por um piso intermédio que 

actua na organização dos fluxos dos que chegam, dos que partem e dos que passam. A plataforma da 

estação está implementada a uma cota de 13 metros abaixo do nível da rua.  

Da intenção de devolver o espaço público à superfície resulta a abertura, no subsolo, de uma 

estrutura de carácter amplo, numa escolha por uma linguagem bruta, fria e sem ornamento, mas com 

apoio na representação: o ritmo das vigas, dos pilares e das sancas donde emana a luz. 

 

 
Fig. 5.18 — Modelação tridimensional da galeria da estação (cota da plataforma de embarque). 
Fonte: autor 

 

Geograficamente, a estação está localizada a cerca de dois quilómetros de Belém e a um de Algés, 

desenvolvendo-se no contexto de um túnel em via dupla electrificada, com cerca de um quilómetro de 

extensão. Este túnel submerge antes da Praça do Império e sai à superfície junto à Fundação 

Champalimaud, de forma a cumprir pendentes necessárias à circulação de comboios pesados (entre 

12 e 15‰). 
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Ao nível estrutural, o desenho da estação procurar cruzar aspectos técnicos e funcionais das 

estações ribeirinhas do Metropolitano de Lisboa (Cais do Sodré, Terreiro do Paço e Oriente) pela 

principal razão de terem sido construídas em meios igualmente críticos do ponto de vista da 

vulnerabilidade sísmica e do efeito directo das marés. O sistema utilizado para a estação junto à Torre 

de Belém é o de lajes vigadas que transmitem o peso tanto às paredes laterais da galeria como aos 

pilares. Esta solução permitiu criar um ritmo de pilares com espaçamento constante e vigas paralelas 

com vista à instalação da iluminação. 

Relativamente à definição dos pés-direitos, foram considerados diferentes valores para cada um 

dos níveis consoante as suas funções. Tal se prende com a altura mínima necessária à passagem 

dos comboios que, sendo eléctricos, necessitam de captar a energia por meio de um sistema de 

catenária a instalar sob o piso intermédio. Em termos de tecnologia ferroviária, as soluções que 

mereceram destaque no desenho da estação revelam-se precisamente na catenária e na via férrea.  

A altura mínima de instalação da catenária a partir do plano de rolamento dos comboios é de 4,82 

metros. Nesse sentido, foi definida uma altura nominal de 5,1 metros para permitir a instalação do 

suporte da catenária. Em virtude do desenho da estrutura e da redução da profundidade de 

escavação, foi considerada a solução de catenária rígida (fig. 5.19), até ao momento nunca utilizada 

em Portugal. Esta tecnologia, ao utilizar uma viga horizontal suspensa por braços, prescinde da 

utilização do cabo adicional de suporte ao fio de contacto, isto é, o cabo que alimenta os comboios. 

 

 
Fig. 5.19 — Detalhes das montagens e das soluções para via férrea e catenária. Fonte: autor 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A identificação das problemáticas e a extensão da informação complementar anterior à proposta 

revelam a profusão de problemáticas presentes ao nível do espaço público, do espaço urbano e das 

vias de comunicação. A busca de soluções consistiu num processo longo de avanços e recuos, de 

forma a garantir a melhor adaptabilidade, por um lado a um território carente e extenso, e por outro, 

ameaçado pela acelerada transformação associada ao avolumar das infra-estruturas rodoviárias e 

ferroviárias. 

O exercício representou, por isso, um esforço idóneo na criação de soluções exequíveis do ponto 

de vista técnico de modo a favorecer o desenho dos novos espaços e das novas continuidades do 

território. Tais soluções resultaram em medidas de eliminação das barreiras físicas criadas pelas 

avenidas e pelo caminho-de-ferro. Nesse sentido, o grande desígnio do projecto foi o de coser os 

aspectos mais relevantes da grande escala. Destaca-se a reabilitação de espaços para actividades 

náuticas e de lazer, assim como o rejuvenescimento da frente ribeirinha e das peças que a 

compõem. 

Na pequena escala, as resoluções mais concretas tiveram como ponto de partida as ideias 

desenvolvidas em grupo. Posteriormente, livre das infra-estruturas, a atenção pôde ser canalizada 

para o desenvolvimento de uma proposta de espaço cultural, um centro interpretativo, integrado 

numa zona monumental. Desse modo, a análise procurou focar-se no património, adicionando 

aspectos próprios que servem de fundamento ao projecto: a criação de um programa baseado na 

atenção ao lugar, que convida à leitura do território e participa na conservação das vistas. 

É oportuno explicar que a constituição do novo espaço cultural esteve sempre subjacente a 

transformação das vias de comunicação no sentido de reduzir o seu impacto no território — 

operação que resultou na eliminação das barreiras à fruição do espaço — e, principalmente, a 

promoção de hábitos de mobilidade que envolvam o transporte colectivo a nível local e regional. A 

dimensão do acto da modelação da estação como principal infra-estrutura de transporte, bem como 

das soluções técnicas que a revestem, constituem um caso de estudo e uma defesa por ideias que 

não conduzam ao cancelamento do desenvolvimento das cidades e das regiões devido a 

condicionantes locais. 

Relativamente a uma hipotética continuação do trabalho, existem aspectos que carecem de 

maior atenção no que se refere ao desenho das vias rodoviárias de proximidade e à viabilidade 

económica do centro interpretativo. Por outro lado, fica em aberto o estudo relativo a uma solução 

de comboio ligeiro, igualmente subterrânea, com menor impacto construtivo face à proposta que se 

apresenta, e mais compatível dos pontos de vista económico e técnico. 
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ANEXOS 

 

 

Desenho 1 – Área de Intervenção de Projecto (AIP) 

Desenho 2 – Centro Interpretativo – Planta de Cobertura 

Desenho 3 – Centro Interpretativo – Planta Térrea 

Desenho 4 – Centro Interpretativo – Alçados e Corte  

Desenho 5 – Estação Ferroviária – Planta de Cobertura Planta Térrea da (Edifícios Norte e Sul) 

Desenho 6 – Estação Ferroviária – Planta Térrea 

Desenho 7 – Estação Ferroviária – Alçados 

Desenho 8 – Estação Ferroviária (Edifício Lg. Princesa) – Planta de Cobertura 

Desenho 9 – Estação Ferroviária (Edifício Lg. Princesa) – Planta Térrea 

Desenho 10 – Estação Ferroviária (Edifício Lg. Princesa) – Alçados e Corte 

Desenho 11 – Estação Ferroviária – Corte Construtivo 
























