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RESUMO  

O presente relatório de projeto foi elaborado no Ano Letivo 2016/2017 no âmbito da Unidade 

Curricular de Projeto Final em Arquitetura II, inserida no último ano do Mestrado Integrado em 

Arquitetura do Instituto Superior Técnico. 

O trabalho teve duas fases de desenvolvimento ao longo do Ano Letivo, em que a primeira fase 

constituiu no estudo e análise da área de intervenção de forma a dar início ao Projeto Urbano. 

Após a fase de análise, surgiu a necessidade de criar um novo Passeio Marítimo dando 

continuidade aos locais de interesse do Concelho de Lisboa.  

Os edifícios da ópera de Oslo e do Centro Cultural e Desportivo Zoushi, serviram de referências 

projetuais para o desenvolvimento de um dos novos locais de interesse do Passeio Marítimo- o 

Centro de Artes, que corresponde a segunda fase do projeto. 

 

PALAVRAS CHAVE: Passeio Marítimo |Locais de Interesse | Centro de Artes 
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ABSTRACT 

The present project report has been prepared during the Academic Year 2016/2017 under the 

module of Final Project, entered in the last year of the Integrated Master Degree in Architecture 

at Instituto Superior Técnico. 

The exercise had two phases of development thorugh the Academic Year. The first phase 

consisted in the site analysis of the área to get the Urban Project started. From the analysis 

emerged the necessity to creat a new Maritime Walkway in order to provide continuity to the site´s 

of interest of the Lisbon County. 

The buildings, Oslo house and  Zhoushi Cultural and sports center, served has reference projects 

for the development of one of the new points of interesse of the Maritime Walkway – the Arts 

Center, that correspondes the second phase of the project. 

 

KEY WORDS: Maritime Walkway | Site´s of interess | Arts Center 
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1. Introdução   
 

 

1.1 Enquadramento  

O presente relatório encontra-se enquadrado na unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura II, 

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

Numa primeira fase, em trabalho de grupo o exercício teve como objetivo o desenvolvimento de um 

projeto urbano de forma a requalificar a frente ribeirinha de Belém à Cruz Quebrada o que resultou na 

criação de um novo Passeio Marítimo com diferentes locais de interesse. 

A segunda fase consistiu no desenvolvimento de um dos edifícios propostos – o edifício escolhido para 

desenhar foi o edifício do Centro de Artes. 

 

1.2 Justificação e Motivação 

A requalificação da frente ribeirinha e a criação de um novo Passeio Marítimo com novos locais de 

interesse, justifica-se pelo aumento das atividades turísticas na zona de estudo, que até ao momento 

começam na zona da Torre de Belém e acabam no aquário Vasco da Gama, localizado na rua direita 

do Dafundo. Justifica-se ainda com o objetivo de melhoramento da qualidade de vida dos moradores. 

A maior motivação foi criar um espaço onde turistas, moradores na zona e visitantes possam coexistir 

de forma interativa e dinâmica. 

1.3 Metodologia  

No decorrer do Ano Letivo de 2015/2016 foi feita a análise da área de estudo, que se estende da Torre 

de Belém - Concelho de Lisboa, à estação da Cruz Quebrada - Concelho de Oeiras. 

Da análise, verificou-se a necessidade de requalificar a zona ribeirinha, desenvolvendo um Projeto 

Urbano, que desse mais vida ao Passeio Marítimo e criasse um elo de ligação entre a cidade, o rio e 

os espaços verdes. Constatou-se um desequilíbrio a nível de pontos de interesse entre as zonas 

ribeirinhas dos concelhos em estudo- Oeiras não possuía quase nenhum. Desta forma, surgiu a ideia 

de aumentar o número de pontos de interesse no Concelho de Oeiras de forma a criar um equilíbrio 

entre as duas zonas. 

Propõe-se para a zona ribeirinha novos usos, tais como: restauração, equipamentos culturais, espaços 

verdes e habitação. Estes usos traduzem-se nos seguintes edifícios; Praça de Algés, Estação de Algés, 
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Centro Náutico, Zona Residencial Ribeirinha, Centro de Artes, Restauração, Biblioteca, Escritórios, 

Centro Desportivo, Hotéis e requalificação do NOS Alive e da Estação da Cruz Quebrada. 

De entre estes edifícios foi desenhado em pormenor o edifício do Centro de Artes, que se pretende que 

seja o quarto local de interesse do Passeio Marítimo. O centro encontra-se dividido em dois pólos - um 

vocacionado para o acolhimento das artes performativas e o outro vocacionado para o acolhimento das 

artes plásticas. Apesar das suas diferentes funções, os pólos encontram-se unidos pela mesma 

cobertura. A disposição dos pólos forma praças de uso ininterrupto no aterro, protegido igualmente pela 

cobertura. A intenção é criar um edifico dinâmico, com movimento a qualquer hora do dia. 

O relatório começa com a análise histórica da área de estudo, onde se descreve o desenvolvimento 

histórico da zona de 1759 até 1901.  

Segue-se a caracterização da área de estudo, a nível da rede viária, da mobilidade pedonal, dos 

transportes públicos, do traçado urbano, da rede hidrográfica, da estrutura verde, dos riscos sísmicos, 

dos riscos de inundações, dos locais de interesse e da análise SWOT. Esta caracterização corresponde 

ao trabalho desenvolvido no capítulo dois. 

Desta caracterização, surgiram três ideias principais para solucionar os problemas identificados na 

zona ribeirinha, que foram; rebaixar a faixa rodoviária; criar uma ligação entre a cidade e o rio; utilizar 

a forma dos espaços vazios da doca de pesca para criar novos espaços.  

Seguidamente, no capítulo três, descreve-se dois casos de estudo, que foram importantes nas decisões 

que definiram o desenho do projeto arquitetónico:  

- O edifício do Centro Cultural e Desportivo Zoushi, serviu de referência para a criação da união de dois 

pólos e praças sob a mesma cobertura.  

- O edifício da ópera de Oslo, inspirou o desenho das rampas e da praça exterior, de forma a criar um 

impacto a nível urbano e arquitetónico. 

O capítulo quatro contém, a descrição e justificação das soluções projetuais da primeira fase, que 

consistem na requalificação do Passeio Marítimo. De seguida descreve-se e justifica-se as decisões 

tomadas para à criação do edifício do Centro de Artes, baseadas nos projetos de referência estudados. 

O relatório termina com uma breve referência sobre o que se aprendeu a nível urbano e arquitetónico 

no decorrer do projeto. 
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2. Análise da Área de Estudo 

A área de estudo analisada localiza-se entre a Foz do rio Jamor e a Torre de Belém. Encontra-se 

marcada pela frente ribeirinha, e beneficia de uma linha de costa com uma extensão de cerca de 4,5 

km que inclui uma área do Concelho de Lisboa e uma área do Concelho de Oeiras. 

 

 

Figura 1 - Fotografia aérea da localização da área de estudo (adaptado de mapas Bing pelo Autor). 

 

 

Figura 2 - Fotografia aérea do território da Torre de Belém a Cruz Quebrada (adaptado de mapas Bing pelo Autor). 

A frente ribeirinha, na área afeta ao Concelho de Oeiras, destaca-se na área de estudo. Todavia, tem 

uma escassez de locais de interesse, o que condiciona o seu aproveitamento por parte dos moradores 

locais. A zona de estudo é marcada pela estrutura ferroviária, e pela rede viária.  

6m 
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2.1 Enquadramento Histórico 

O Concelho de Oeiras foi criado a 13 de julho de 1759, em carta Régia de D.José – rei que elevou a 

povoação de Oeiras a vila neste mesmo ano. Nesta altura apenas a freguesia de Paço de Arcos fazia 

parte dos limites de Oeiras (UCCLA, 2013). 

Nos finais do século XII, a zona de Algés fazia parte de um dos reguengos da coroa e constituiu o 

território que se estendia da ribeira de Algés até ao vale da ribeira do Jamor- onde começava o 

Reguengo de Oeiras (Antunes, 2011). 

Entre setembro de 1895 e janeiro 1898, o Concelho de Oeiras esteve integrado no Concelho de cascais. 

Todavia na segunda metade dos anos de oitocentos o enquadramento administrativo de Algés coincidia 

com os limites eclesiásticos e beneficiava da proximidade de Lisboa e da praia Pedrouços. Na segunda 

metade do século XIX ribamar tornou-se destino de outras classes para além das classes pioneiras 

(Martins, 1996). 

2.1.1 Estudo da Ocupação do Território  

Nos séculos XVIII e XIX parte das terras eram utilizadas para cultivo, desta forma as localidades de 

Algés de Dafundo eram constituídas por quintas e um número reduzido de edificações com localização 

privilegiada em encosta virada a Sul (Antunes, 2011). 

 

Figura 3 - Algés em 1763 (adaptado de (Antunes, 2011) pelo Autor ). 
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A carta corográfica datada de 1848 aproximadamente, apresenta os mesmos edifícios já com novas 

utilizações, e realça a povoação de Algés que ocupava um lugar elevado e era um local onde se 

verifcava maior número de construções, na altura (Antunes, 2011) 

 

Em 1851, a Torre de Belém foi registada por Captain Parke. Porém nesta altura Pedrouços já era 

habitado pela nobreza, nomeadamente do areal de S. José de Ribamar até Belém estava constituído, 

pelo convento se S. José de Ribamar, o palácio de Nossa Senhora da Conceição e o Palácio mandado 

construir pelo Conde de Vimioso (Antunes, 2011). 

 

 

Figura 4 - Folha de Oeiras, elaborada pela Comissão pelos Trabalhos de Trangulação 

Geral e Levantamento da Carta (adaptado de (Antunes, 2011 pelo Autor)). 

Figura 5 - A encosta de Algés e o areal que vai de Ribamar até Belém, onde está a Torre 

de Belém, em 1851 (Antunes, 2011). 
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2.1.2 Evolução das Atividades Económicas  

As terras em Algés eram maioritariamente utilizadas para pomares e produção de hortícolas.  

Em 1865, a zona ribeirinha que liga Algés a Cruz- Quebrada havia a registar dez lavadeiras, duas 

costureiras, uma vendedora de fruta e uma parteira. Era importante ter em conta o número de 

lavadeiras porque estas iriam trabalhar nas margens da ribeira de Algés, tal como em outros cursos de 

água (Antunes, 2011).  

Em finais do terceiro quartel de oitocentos a margem direita da ribeira de Algés era “um dos lugares 

mais aprazíveis dos arrabaldes de Lisboa” tendo na outra margem da ribeira a casa de campo dos 

Duques de Cadaval com corpulentas árvores silvestres. Sobre a ribeira de Algés haviam três pontes: a 

do viaduto, a da estrada real- por onde se fazia o trânsito de veículos, peões e carros elétricos- e a 

antiga de pedra de um só arco, referidas de acordo com Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues 

(Antunes, 2011). 

2.1.3  Desenvolvimento dos Meios de Transporte 

Com o desenvolvimento dos transportes terrestes no século XX, desencadeou-se a dinâmica social do 

movimento balnear de Algés. Esta dinâmica esteve fortemente associada à construção do caminho-de-

ferro e da linha rápida do elétrico. Desta forma, facilidade de acesso à praia de Algés deixou de ser 

exclusiva para aqueles que tinham melhores condições económicas (Dias, 1996).  

Em 1888 a companhia de carruagens de tração animal Rippert fazia carreiras na época balnear, de 

Lisboa (Rossio e Intendente) para Algés, para Dafundo e para a Cruz Quebrada. No resto do ano 

circulavam apenas até Algés (Martins, 1996).  

Em 1883, os americanos da Companhia de Transportes de Carris de Ferro de Lisboa passaram a fazer 

carreira até Algés. O jornal “O século” dizia que estava provado que o melhor sítio que existia para 

passear era Algés (Dias, 1996).  

Em Outubro de 1889 foi inaugurado o aterro da zona ribeirinha destinado à instalação da via Férrea, 

que ia inicialmente de Pedrouços a Cascais. Em Novembro do mesmo ano foi assegurada a ligação 

por via fluvial entre Pedrouços e o Cais do Sodré (Dias, 1996).  

Em 21 de Maio de 1892 foi inaugurado o caminho-de-ferro entre o Cais do Sodré e Cascais. Algés e 

Cruz Quebrada tinham as suas próprias estações e a estação de Dafundo foi contruída em 1898. Com 

a facilidade para aceder a Algés e à sua praia inter-classista, lavradores alentejanos, pequenos 

proprietários, comerciantes retalhistas e a média aristocracia, chegavam à praia ao amanhecer e 

regressavam a lisboa pela hora do almoço (Antunes, 2011). 
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Figura 6 - Comboio a vapor na estaçao de caminho de ferro de Algés em 1910 (Antunes, 2011) 

 

 

2.2 Análise Sumária da Rede Viária  

Atualmente a zona de estudo tem como principal eixo rodoviário a N6, que é um eixo viário municipal 

de nível III, que é paralelo à linha férrea- Linha de Cascais. Com base na análise da área de estudo, 

feita pela autora e pelo grupo de trabalho, relativamente à hierarquia da rede viária, verifica-se: 

A36 - rede estruturante de nível I- sendo uma via com seis faixas- três em cada sentido de circulação.  

Avenida Brasília - rede de nível II- sendo uma via com quatro faixas- duas em cada sentido de 

circulação. 

N6 - Avenida da índia e Avenida Marginal- rede de nível III- sendo uma via com quatro faixas e duas 

em cada sentido de circulação. 

 As restantes vias garantem o acesso as residências. Destas, destaca-se a rua de Belém que vai até a 

rua Sacadura Cabral por ser a mais longa - uma via com duas faixas- uma em cada sentido de 

circulação. 

Figura 7 - Mapa da Rede Viária (adaptado de mapas Bing). 

6m 
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2.3 Análise Sumária da Mobilidade Pedonal 

As infraestruturas para circulação pedonal encontram-se fragmentadas. Não garantem aos visitantes 

da zona ribeirinha uma caminhada orientada, sendo o percurso, quer pedonal quer clicável, disperso e 

desorganizado. As principais zonas onde se verificam percursos pedonais organizados e com mais 

usos são as zonas residenciais. 

A zona de maior fluxo pedonal é estação de autocarros de Algés. O conflito com outras formas de 

mobilidade, tais como o elétrico e veículos automóveis, resulta numa mobilidade pedonal dispersa e 

desorganizada. 

A Linha de Cascais apesar de contribuir para a rápida deslocação de utentes do Concelho de Cascais 

para o concelho de Lisboa, é a principal barreira, ao acesso pedonal à zona ribeirinha. Acesso este que 

poderia ser facilitado com a inserção de pontes pedonais, que não se verificam na zona de estudo. 

Para aceder à zona ribeirinha encontram-se apenas duas passagens subterrâneas, uma na estação de 

Algés e a outra na estação da Cruz Quebrada distanciadas entre si 1,8 km, o que corresponde cerca 

de 22 minutos de caminhada. 

 

 

Figura 8 - Mapa de Mobilidade (adaptado de mapas Bing pelo Autor). 

2.4 Caracterização Sumária da Rede de Transportes Públicos  

A área de estudo contém vários tipos de transportes públicos tais como o elétrico, o comboio e os 

autocarros, que enriquecem a mobilidade da zona. 

O percurso do elétrico tem início na rua de Belém e vai até a rua Sacadura Cabral. 

Os autocarros que percorrem a zona de estudo são o número 76, que vai de Algés à Cruz Quebrada, 

e o 776 que faz o percurso contrário- da Cruz Quebrada a Algés.  

6m 
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A Rua Direita do Dafundo, assinalada a preto na figura abaixo é uma rua estreita, por esta razão, 

sempre que os autocarros se cruzam há dificuldade de deslocação entre ambos. A coexistência com 

outros tipos de veículos torna o percurso dos autocarros mais demorado. 

 Para facilitar a mobilidade na zona, existe também a linha do comboio, denominada - Linha de Cascais 

que contém três paragens dentro da zona de estudo, Belém, Algés e Cruz Quebrada. A viagem de 

Belém a Cruz Quebrada tem uma duração de 5 minutos. 

 

Figura 9 - Mapa de Transportes Públicos (adaptado de mapas Bing pelo Autor). 

 

 

2.5 Classificação do Traçado Urbano segundo o Plano Diretor Municipal de Lisboa 

 

Relativamente a qualificação do solo, verificou-se a diferença entre o concelho de Lisboa e o de 

Oeiras, onde:  

 Em Lisboa na área de estudo- o solo é consolidado e com traçado urbano maioritariamente D e C – 

Central e Residencial.   

 

 
Figura 10- Estrato da planta de Ordenamento do Plano Director Municipal  

de Lisboa  (Plano diretor municipal de Lisboa, 2012) 

 

 

. 

6m 
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De acordo com o Plano Diretor Municipal de Lisboa os traçados urbanos A, B, C e D, correspondem ao 

seguinte: 

Traçados urbanos A - Correspondem a traçados orgânicos ou regulares que abrangem essencialmente 

o centro da formação da cidade, as frentes ribeirinhas e os antigos núcleos rurais. Os traçados 

orgânicos caracterizam-se por um traçado de carácter espontâneo adequado às condições e topografia 

do terreno com ruas estreitas e sinuosas; os traçados regulares caracterizam-se pela implementação 

de quarteirões retangulares que sofrem torções pela adaptação da sua implantação à topografia e 

preexistências. 

Traçados Urbanos B - Correspondem aos traçados planeados, organizados em quarteirão que 

abrangem partes da cidade edificada em várias épocas, desde o século XVIII até hoje. Caracterizam-

se maioritariamente pela aplicação de planos ortogonais perfeitos, sobre os quais resultam ruas direitas 

e perpendiculares entre si, sofrendo alterações ao nível da implantação pela adaptação ao terreno ou 

a preexistências. 

Traçados Urbanos C - Correspondem aos traçados de implantação livre que abrangem tecidos urbanos 

edificados desde a segunda metade do século XX. Caracterizam-se essencialmente pela implantação 

de edifícios isolados, em forma de banda ou torre, e de grandes áreas livres que circundam as 

edificações. 

Traçados Urbanos D - Correspondem aos traçados de moradias que abrangem tecidos urbanos 

essencialmente construídos na primeira metade do século XX. Caracterizam-se pela implantação de 

edifícios destinados maioritariamente a habitação unifamiliar. Estes traçados diferem, ao nível da 

implantação das edificações, por serem de moradias isoladas, agrupadas em banda ou geminadas. 

 

2.6 Classificação do Solo consoante o Plano Diretor Municipal de Oeiras 

Em Oeiras na área de estudo- o solo é maioritariamente consolidado com áreas a requalificar e a 

concretizar 

Figura 11- Carta da planta de Odenamento do concelho de Oeiras (PDM municipio de Oeiras, 

2015). 
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2.7 Rede Hidrográfica 

Na área de estudo verifica-se a existência de uma rede hidrográfica com três linhas de água que 

desembocam no rio Tejo: rio Jamor, ribeira de Algés e a linha de água do Restelo. A ribeira de Algés 

apresenta zonas de estrangulamento, uma drenagem insuficiente e origina cheias. 

2.8 Classificação Sumária da Estrutura Verde 

Da área de estudo, destacam-se três espaços verdes que se diferenciam pelo seu tipo de uso e massa 

arbórea que são:  

- Parque Florestal de Monsanto e Complexo Desportivo do Vale do rio Jamor – são espaços de 

atividades ao ar livre associados a atrações paisagísticas e a práticas desportivas. 

- Jardim de Belém- uso cultural e turístico. 

- Jardim de Algés- espaço verde integrado no traçado urbano. 

Seguindo pelo Dafundo e a zona da estação da Cruz Quebrada encontram-se zonas não construídas 

que se tornaram espaços arborizados, mas que não são usados como espaços verdes públicos (Silva, 

2016). 

 

 
Figura 12 - Mapa de estrutura verde (adaptado de mapas Bing pelo Autor)  . 

2.9 Riscos Sísmicos 

A área de estudo tem elevado risco sísmico pois o terreno é heterogéneo e formado por zonas de aterro 

e solos de aluvião. Sendo que os aterros apresentam baixa resistência e elevada deformidade e os 

terrenos aluvionares apresentam uma fraca consolidação e compacidade. Estas características são 

verificadas maioritariamente na zona ribeirinha e nos vales do rio Jamor e de Algés (Silva, 2016) 

6m 
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2.10 Risco de Inundações  

As zonas ribeirinhas com vales associados a linhas de água naturais são as zonas com maior risco de 

inundações. Por esta razão a zona de estudo é considerada uma zona de alto risco de inundação, uma 

vez que os limites da ribeira de Algés costumam transbordar durante as fortes chuvas de inverno. Estes 

terrenos possuem composições geológicas de baixa permeabilidade ou com fracas infraestruturas de 

drenagem de manutenção (Balasteiro, 2015) 

 

Figura 13 - Mapa de Risco de Inundações ( adaptado de mapas Bing pelo Autor). 

 

 

 

 

2.11 Locais de Interesse da Área de Estudo 

Nota-se que, ao longo do passeio ribeirinho do concelho de Oeiras, existem poucas áreas de estadia. 

Alguns dos edifícios do percurso estão degradados e desabitados, tornando pobre a paisagem do 

passeio ribeirinho.  

A linha de costa do concelho de Oeiras tem um desenho urbano subdesenvolvido em comparação com 

a do concelho de Lisboa.  

As atividades realizadas no Concelho de Lisboa atraem mais visitas turísticas do que as do Concelho 
de Oeiras. 

Entre vários locais de interesse da zona destacam-se: a Torre de Belém e o edifício da Fundação 

Champalimaud. 
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Figura 14 -  Mapa de usos do lugar ( adapatdo de mapas Bing pelo Autor) 

 

2.11.1 Torre de Bélem 

A Torre de Belém-Património Mundial da UNESCO, foi construída na margem norte do rio Tejo entre 

1514 e 1520 (DDCI, s.d.). Foi construída em homenagem ao Santo Patrono de Lisboa, S. Vicente 

(DDCI, s.d.). 

Com base na análise da área de estudo verificou-se, que este é o lugar que atrai maior número de 

visitantes na zona- nacionais e estrangeiros. 

Durante a semana, o fluxo de pessoas na Torre de Belém é mais intenso no período da tarde e menos 

intenso durante a manhã. 

Durante os finais de semana o fluxo de pessoas aumenta, continuando a ser mais intenso no período 
da tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Torre de Belém (DDCI, s.d.). 



14 
 

2.11.2 Edifício da Fundação Champalimaud 

O edifício da Fundação Champalimaud, projetado pelo arquiteto Charles Corrêa, procura celebrar a 

memória épica do local. O mesmo, desenvolveu para o público uma importante área na zona ribeirinha 

de Pedrouços, junto a Belém. 

O exterior do edifício possui espaços que proporcionam vistas, lugares de passeio e estadia aos 

visitantes. Destes espaços destacam-se: o Jardim Tropical Interior, o Anfiteatro ao ar livre; a Cafetaria; 

o Terraço e o Darwins Café.  

O Centro Champalimaud criou no local, zonas ajardinadas de circulação pedonal, que envolvem os 

seus edifícios constituintes e os que o acompanham ao longo do rio. Os mesmos encontram-se 

integrados com o ambiente circundante. Estes espaços verdes procuram dar continuidade à 

requalificação da zona ribeirinha. (fchampalimaud.org, 2013). 

 

 

 

Figura 16 - Fundação Champalimaud (fchampalimaud.org, 2013) 

 

 

2.12 Análise SWOT 

Através da análise SWOT verificou-se que o ponto mais forte da área de estudo – mobilidade, causa 

dificuldades em aceder à frente ribeirinha, devido a falta de passagens aéreas. 

Desta forma, a falta de passagens aéreas é o ponto mais fraco da área de estudo e consistem uma 

ameaça porque aumenta os riscos de acidentes pedonais. 

A maior oportunidade verificada, foram os espaços por consolidar que podem resultar em novas áreas 

de interesse. 

 

 



15 
 

 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Mobilidade de um concelho para o outro 

-Variedade de meios de transporte- público e 
privado 

-Variedade de atividades de lazer 

-Zonas de valor patrimonial 

-Falta de passadeiras aéreas que dificultam o 
acesso a frente ribeirinha 

-Falta de mercados 

-Falta de espaços verdes 

-Falta de espaços de lazer 

Oportunidades Ameaças 

- A escala da rua permite mais atividades 

- NOS alive 

-Volvo Ocean Race 

- Integração de lojas e restauração 

 

- Riscos de acidentes pedonais 

- Degradação dos locais sem função 

-Dificuldades para obter apoio capital para 
funcionamento de projetos 

 

Tabela 1 - Análise SWOT. 
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3. Projetos de Referência 
 

De forma a dar início a requalificação do Passeio Marítimo, foi necessário estudar projetos urbanos e 

arquitetónicos já existentes, que serviriam como orientação para as decisões projetuais. 

 

Desta forma, os projetos selecionados foram:  

- O Centro Cultural e Desportivo Zoushi - por unir pólos de diferentes funções sob uma mesma 

cobertura. 

- O edifício da ópera de Oslo- por ser um edifício de caracter fortemente urbano com praças e rampas 

de uso público. 

 

 

3.1 Centro Cultural e Desportivo ZOUSHI 

 

 

 

Figura 17 - Fotografia do Cento Cultural e Desportivo Zoushi (Pedrotti, 2014). 

 

Arquitetos: UDG YangZheng Studios 

Ano de construção: 2013 

Área: 31387.0 m2 

Localização: cidade de Zhoushi, China 

 

3.1.1 Conceito: 

O projeto do centro cultural e desportivo Zoushi, tem como principal conceito unir pavilhões de 

diferentes funções debaixo da mesma cobertura. Este conceito serviu de guia conceptual para o projeto 

da segunda fase. 
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Dos diferentes pavilhões, destacam-se o de Cultura, o do Ginásio de basquete, o da Piscina, o do 

Centro de Exposições, o edifico comercial e de lazer e o Salão Multifuncional.  

3.1.2 Cobertura: 

Para a cobertura, os arquitetos tiveram a ideia de projetar uma estrutura de aproximadamente 46288 

𝑚2  suportada por paredes, pilares e treliças. A mesma, cobre os espaços internos, as praças e 

corredores externos do edifício, tal como a cobertura do projeto da segunda fase. 

A cobertura do Centro Cultural e Desportivo, adapta-se a cada compartimento, com variações de pé 

direito, ângulos e materiais. Estas variações dão um caracter escultórico à cobertura, que por sua vez 

tem um forte impacto visual nos visitantes. O facto de a cobertura abranger espaços abertos e fechados 

oferece ao edifício um caracter de uso ininterrupto. 

De acordo com os estudos feitos pelo autor, o diagrama abaixo, explica como varia a cobertura 

consoante os compartimentos. 

 

Figura 18 - Diagrama da cobertura (adaptado de UDG Studios pelo Autor) . 

 Entrada principal do edifício 

 A cobertura encontra-se suportada por 7 pilares na praça exterior.  

O teto é de alumínio de cor amadeirada, para garantir o equilíbrio da entrada de luz natural pelas 

paredes de vidro do salão multifuncional. Tem uma área de aproximadamente 6 960 𝑚2. 

  Zona de circulação principal 

Verifica-se um desnivel na cobertura por não haver necessidade de um pé direito muito alto. A 

materialidade do teto altera-se para vidro, o que permite a entrada de luz natural nas principais areas 

de circulação. O vidro permite também que se observe as treliças que compõem a cobertura. 
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 Pavilhão de basquete 

No interior do pavilhão de Basquete as treliças do teto são deixadas visiveis, de forma a aumentar o pé 

direito do espaço. Contudo a parte superior da cobertura mantêm-se em aluminio com janelas que 

permitem a entrada de luz natural. 

 Zona da piscina 

Por ser também uma zona desportiva, o teto possui caracteristicas similiares as do pavilhão de 

basquete.  Todavia varia na sua dimensão. 

 Área administrativa 

Sendo esta zona formada por 5 pisos, é a área onde a cobertura atinge o pé direito mais alto. Uma 

abertura no centro da cobertura permite a entrada de luz natural para o pátio da zona de escritórios e 

administração. 

Esta é a zona onde melhor se verifica o caracter escultórico da cobertura. 

 Ponte  

Nesta zona a cobertura atinge a cota 0 e o compartimento encontra-se por cima da cobertura. 

 

3.2 Edifício da Ópera de Oslo 

 

 

Figura 19 - Fotografia da Ópera de Oslo (Stofella, 2015) 

Arquitetos: Snohetta 

Ano de construção: 2007 

Área: 38,500 m2 

Localização: Cidade de Oslo, Noruega 

O edifício da Ópera de Oslo, é um projeto urbano que combina arquitetura com urbanismo, 

característica que inspirou o desenho do aterro e das rampas do projeto da segunda fase.  
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3.2.1 Conceito: 

 

Os arquitetos propuseram um edifício que relaciona a terra e o rio. Desta forma a Ópera parece 

elevar-se do rio. O edifício, é um projeto urbano que se funde no espaço público. Porque as suas 

praças públicas, são os seus acessos, bem como a sua cobertura. Este conceito será implementado 

no projeto arquitetónico apresentado na segunda fase. 

A base conceitual do edifício ópera de Oslo é a combinação de três elementos: a parede em onda, a 
“fábrica” e o “ tapete”. 

                                                                                       - Parede em onda:  

Material: madeira 

Na área principal do edifico, encontra-se uma 

parede de ondas feita de tiras de carvalho 

dourado, que contrasta com o branco das 

paredes externas. As curvas da parede em torno 

do auditório principal, fluem organicamente em 

escadas de madeira que conduzem aos níveis 

superiores. 

Os padrões aleatórios de lâminas de carvalho, 

trazem calor às galerias e passagens. Uma vez 

que captura luz e sombras, o carvalho dourado 

sugere um fogo suavemente incandescente 

(Craven, 2017).                                                                                         

- Fabrica:  

Material: metal 

As instalações de produção da Ópera são 

realizadas como uma "Fábrica" autônoma 

localizada nas traseiras do edifico. 

A localização dessa Zona de Produção foi 

planeada de forma a não afetar a arquitetura 

do edifício, e ao mesmo tempo de forma 

flexível para manutenção de equipamentos 

e para os ensaios. Característica crucial nas 

decisões do programa do projeto da 

segunda fase (Craven, 2017).  

Figura 20 - Parede em onda (Greene, 2008). 

 

Figura 21 - Fábrica da ópera (Greene, 2008). 
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A “fábrica” inclui compartimentos como; os camarins, os auditórios, as salas de ensaio, os salões de 

montagem, os escritórios e as áreas técnicas. 

- Tapete:  

Material: mármore branco 

Elevando-se do chão, a cobertura da Ópera de 

Oslo inclina-se de forma a criar uma passarela 

expansiva em torno das altas janelas de vidro do 

vestíbulo interior. 

Os visitantes podem caminhar sobre a 

cobertura, e ficar diretamente sobre o teatro 

principal e desfrutar das vistas de Oslo e do rio 

Fjord.  

A cobertura e as rampas do projeto da segunda fase serão inspirados por estas características do 

“tapete”. 

As passarelas possuem degraus de pedra, que forçam os pedestres a observar os seus passos e a 

observar os seus arredores. 

As praças da cobertura, são pavimentadas com lajes de La Facciata, um mármore branco brilhante e 

italiano. projetado pelos artistas Kristian Blystad, Kalle Grude e Jorunn Sannes. As lajes, formam um 

padrão complexo e não repetitivo de cortes, bordas e texturas (Craven, 2017). 

 

3.2.2 Rampas: 

 

Consoante os estudos feitos pelo autor, as rampas têm uma espessura de aproximadamente 2 

metros e possuem diferentes inclinações e dimensões como mostra a legenda da figura número 24. 

Verificou-se que a rampa mais ingreme tem 33 % de inclinação e tem 78 m de comprimento, 

tornando-se a rampa mais desconfortável para caminhar.  

A rampa mais plana tem 17 % de inclinação e tem 76 m de comprimento. 

A rampa mais longa possui 108 m de comprimento e a mais curta possui 24 m de comprimento. 

 

Figura 22 - Tapete da ópera (Greene, 2008). 
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Figura 23 - Alçados da ópera ( do Autor) 

 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inclinação: 17 % 

Altura: 14 m 

Comprimento: 78 m 

Inclinação: 20 % 

Altura: 22 m 

Comprimento: 108 m 

Figura 1: 

Altura: 15 m  

Inclinação:19 % 

Comprimento:76 m 

 

Figura 2: 

Altura: 15 m 

Inclinação: 30 % 

Comprimento: 50 m 

Inclinação: 33 % 

Altura: 8 m 

Comprimento: 24 m 

1 

2 
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3.2.3 Estudo do programa da parte interna do edifício: 

 

Figura 24 - Plantas do segundo e do primeiro piso (adaptado de (Plataforma Arquitetura, 2012) pelo Autor). 
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Figura 25 - Plantas do piso zero e piso menos um (adaptado de (Plataforma Arquitetura, 2012) pelo Autor). 

Entrada Principal 
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Após o estudo programático pode-se dizer que o programa divide-se paralelamente em cinco zonas 

principais: praças, átrios, auditórios, palcos e áreas de produção. 

 

 

 

Figura 26 - Diagrama simplificado do programa (adaptado de (Plataforma Arquitetura, 2012) pelo Autor) 

 

Nota-se que as zonas de acesso público - Praças e Átrio - encontram-se mais próximas a entrada 

principal e sequencialmente os compartimentos vão se tornando privados. 

As zonas de acesso público possuem áreas maiores que as dos compartimentos de acesso restrito. 

A área de produção encontra-se posicionada de forma a não interferir com o desenho do edifício e 

longe do alcance dos visitantes. 

A rampa mais ingreme das praças exteriores é a que menos se usa para caminhar devido a sua 

proximidade ao rio. 

O desenho deste edifício convida os visitantes a explorar o seu exterior por causa das diferentes vistas 

da cidade e do rio que o edifício proporciona.  

 

 

Entrada 
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4. Descrição e Justificação de Soluções Projetuais 
 

Neste capítulo, serão descritas e justificadas, as decisões tomadas para a requalificação do Passeio 

Marítimo da zona em estudo. 

De seguida, descreve-se o edifício do Centro de Artes com as soluções projetuais devidamente 

justificadas. 

 

 

4.1  Projeto Urbano – Criação do Novo Passeio Marítimo 

Após a análise da área de estudo, chegou-se à conclusão de que o Passeio Marítimo precisava de ser 

requalificado. Desta forma, três ideias base definiram o desenho de um novo passeio marítimo: 

1. Rebaixamento do nível da faixa rodoviária, com a criação de um túnel na N6. O túnel tem início 

no Jardim de Algés e termina próximo da estação da Cruz Quebrada. Esta intervenção tem 

como objetivo suavizar a barreira existente e criar uma nova avenida pedonal. 

2. As direções latentes no traçado urbano da cidade determinam o novo desenho da frente 

ribeirinha. Desta forma se cria a ligação entre a cidade e o rio. Deste novo desenho, resultam 

novos locais de interesse no Concelho de Oeiras, para criar um equilíbrio com os locais de 

interesse, existentes no Concelho de Lisboa, de forma a tornar a frente ribeirinha atrativa para 

a atividade turística. 

3. A forma da doca de pesca, serve de guia para o novo desenho dos edifícios e jardins 
circundantes. 

 

 

 

Figura 27 – Representação gráfica das ideias 

 

1 2 3 
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Figura 28 - Planta da frente ribeirinha 

requalificada 

Centro Náutico

 Estação de Autocarros 

 Praça de Algés 

Zona Residencial 

Extensão do jardim de Algés 

NOS Alive 

Estação de comboio de Algés 

Centro de Artes 

Restauração 

Biblioteca 

Escritórios 

Centro de desportivo 

Hotel 

Estação da Cruz Quebrada 

Início do Túnel 

Fim do Túnel 
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4.2 Desenvolvimento do Projeto Arquitetónico- Centro de Artes 

 

4.2.1 Espaços de uso público e espaços de uso privado 

 

O aterro do Centro de Artes, foi pensado numa escala não só arquitetónica mas também urbana, tal 

como o edifício da ópera de Oslo. 

O Centro de Artes irá beneficiar da proximidade do NOS Alive e da estação do Comboio, sendo esta a 

razão encontrada para definir a sua localização na nova planta do Passeio Ribeirinho. 

O edifício do Centro de Artes será possivelmente um espaço de gestão privada com uso público. 

 

 

 

Figura 29 - Axonometria do Centro de Artes (do Autor) 

 

 

 

 

 

Áreas de acesso restrito 
Áreas de acesso público a 

qualquer hora do dia 
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4.2.2 Elementos do edifício:  

 

Tal como o edifício ópera de Oslo o Centro de Artes possui três elementos principais: um aterro, uma 

cobertura que termina em rampas e dois pólos de arte. 

 

 

 

Figura 30 - Diagrama dos elementos constituintes do Centro (do Autor). 

 

4.2.3 Aterro 

O aterro do Centro de Artes, foi pensado de forma a integrar espaços urbanos no edifício.  

O Centro de Artes, é acessível para toda a gente. A praça exterior, tem continuação para o interior do 

edifício. Desta forma, conduz os visitantes do Passeio Marítimo para dentro do edifício para usufruírem 

da paisagem para o rio Tejo.  

O aterro permite aos visitantes uma maior aproximação ao rio, além de estar ladeado pela água. Um 

corte no aterro configura um espelho de água que interage com as praças e com o pólo de arte 

adjacente.  

 

Figura 31 – Fotomontagem da praça exterior do Centro de Artes (do Autor). 

Cobertura 

Pólos de Arte 

Aterro 

Rampas 
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4.2.4 Cobertura e Rampas exteriores 

O acesso à cobertura é garantido por duas rampas: uma rampa exterior e uma rampa interior que parte 

de um primeiro piso até a cobertura.  

Ao entrar para o edifício existem rampas, escadas, um elevador e uma ponte, que facilitam a circulação 

e a acessibilidade às instalações do Centro. 

A cobertura é perfurada por dois elementos do Centro de Artes – a biblioteca e o anfiteatro- que 

possuem um pé direito mais alto que os outros compartimentos do edifício, de forma a criar uma 

dinâmica na cobertura inspirada pelo desenho da cobertura do edifício do Centro Cultural e Desportivo 

Zhoushi. 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Corte do Centro de Artes, que identifica a biblioteca e o anfiteatro (do Autor). 

 

Os utilizadores são convidados a ir ao topo do edifício não só para observar a vista da cidade de Lisboa, 

mas também do rio Tejo. 

Na cobertura localiza-se o restaurante principal do Centro de Artes para atrair visitantes ao topo do 

edifício. 

A cobertura tem a função de unir os pólos num só espaço. Mas, mais importante, tem a função de dar 

sombra às praças e aos compartimentos dos pólos que possuem paredes vidro. Desta forma, o 

ensombramento produzido pela cobertura, equilibra o nível de luminosidade e o aquecimento no interior 

do edifício. 

Biblioteca 
Anfiteatro 
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Figura 33 - Fotomontagem da parte ribeirinha do Centro de Artes (do Autor). 

 

 

Figura 34 – Maquetes de estudo da cobertura. 

 

 

4.2.5 Pólos  

Existem dois Pólos de Arte no Centro - o Pólo de Artes Performativas e o Pólo de Artes Plásticas. 

Cada pólo tem o seu programa independente do outro. Apesar deste fator, encontram-se ligados por 

uma ponte. 

As paredes de vidro dos pólos, permitem que os utilizadores do exterior observem as atividades 

realizadas no interior, de forma a garantir uma interação continua entre os utilizadores do Centro de 

Artes e entre o exterior e o interior. 

1 2 
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Figura 35 - Maquetes de estudo para posicionar os pólos. 

 

 

 

4.2.6 Pólo de Artes Plásticas  

O Pólo de Artes Plásticas possui dois pisos: 

No piso zero, está localizada a receção. Do lado esquerdo da receção encontra-se um elevador e as 

escadas que dão acesso imediato ao piso superior.  

Do lado direito, encontra-se a porta de acesso ao mesmo piso, onde se localiza o átrio que é um espaço 

polivalente, e um bar/café. Estando no átrio tem-se acesso à biblioteca, às salas de artes plásticas e 

às instalações sanitárias do pólo.  

Tanto a biblioteca como as salas de arte, têm paredes de vidro que permitem a entrada de luz natural 

e apreciar a paisagem para o rio Tejo.  

Figura 36 - Fotomontagem da praça com o espelho de água (do Autor). 
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Legenda: 

 

1.Receção;  

2.Arrumos;  

3.Instalações Sanitárias;  

4.Atrio Polivalente;  

5.Bar; 

 6.Estúdio fotográfico; 

7.Oficinas; 

 8.Sala de Pintura; 

 9.Sala de Escultura; 

10.Biblioteca 

Legenda: 

 

1.Galeria;  

2.Sala de restauro de  

peças de arte; 

3.corredores de exposição; 

4.entrada; 

5. Biblioteca 

 

Figura 37 - Planta do piso 0 do pólo de artes plásticas.

Figura 38 - Planta do piso 1 do pólo de artes plásticas. 
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A biblioteca é o grande ícone deste pólo, sendo um compartimento com um mezanino e que perfura a 

cobertura passando pelo piso superior de forma impercetível para o utilizador. 

O mezanino da biblioteca contem uma área de estudo com duas fachadas de vidro que oferecem a 

vista para o rio.  

 

Figura 39 - Mezanino da biblioteca (do Autor). 

O átrio deste pólo permite uma interação entre os visitantes do piso inferior com os do piso superior e 

vice-versa porque a laje do piso superior é aberta no espaço do átrio do piso zero. 

No primeiro piso, a área de circulação interior permite que os visitantes observem o que acontece no 

átrio, como já referido acima. 

 

Figura 40 - Fotomontagem do átrio do pólo de artes plásticas (do Autor). 

Neste piso tem-se acesso às salas de exposição, e à sala de restauro que serve para o restauro das 

peças da coleção instalada. 



34 
 

4.2.7 Pólo de Artes Performativas 

Constituído por dois pisos, o Pólo de Artes Performativas contém no piso zero as salas de ensaio para 

as performances.  

Com a intenção de garantir uma circulação prática e eficaz para os utilizadores, ao entrar para o 

primeiro piso do pólo, encontram-se à esquerda, as instalações sanitárias e à direita os camarins.  

Continuando a visita encontra-se uma sala de arrumos, que se localiza debaixo do anfiteatro. 

 

 

De seguida, um corredor permite o acesso às salas de dança, teatro e música. As salas de ensaio 

possuem fachadas de vidro viradas para o rio, mais uma vez para garantir a entrada de luz natural e 

um melhor ambiente de trabalho. O mesmo corredor dá acesso a parte traseira do palco que possui 

paredes amovíveis, do lado do rio. Quando não há espetáculos, os visitantes podem sentar-se no 

anfiteatro e observar a vista para o rio. 

 

Figura 42 - Fotomontagem do anfiteatro aberto (do Autor). 

 

 

Figura 41 - Fotomontagem com vista para as salas de ensaio (do Autor).
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Legenda: 

 

1.Balneário Feminino; 

2.Balneario Masculino;  

3.Área de Circulação;  

4.Arrumos;  

5.Camarins;  

6.Arrumos;  

7.Portas Movíveis; 

8.Palco;  

9.Sala de Música;  

10. Sala de teatro;  

11. Sala de Dança 

Legenda: 

 

1.Area de circulação; 

 2.Arquivo e Escritório; 

3.Sala de Reuniões;  

4. Instalações Sanitárias;  

5.Despensa; 

6.Cozinha;  

7.Entrada;  

8.Sala de projeção;  

9.Auditório 

 

Figura 43 - Planta do piso 0 do pólo de artes performativas 

 

Figura 44 - Fotomontagem do piso 1 do pólo de artes performativas 
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Acede-se ao primeiro piso, através de uma rampa que é visível logo à entrada do Centro. Este é um 

piso mais aberto e de acesso público.  

Neste piso encontra-se a parte administrativa do Centro, um café para visitantes e as portas de acesso 

ao ícone do Pólo de Artes Performativas que é o anfiteatro. 

O anfiteatro tem início no piso zero, todavia estende-se e atravessa a cobertura tal como a biblioteca 

do pólo de artes plásticas.  

O palco do anfiteatro é desmontável, para que em épocas sem espetáculos, seja possível removê-lo e 

não haja nada a tapar a paisagem.  

Deste piso, pode-se aceder ao outro pólo através da ponte e à cobertura através de uma segunda 

rampa. 

 

4.2.8 Rampas interiores e Ponte de ligação 

 

De forma a garantir que os dois pólos se mantêm ligados e a fazer parte do mesmo edifício, eles 

encontram-se interligados por rampas e uma ponte. 

As rampas garantem a deslocação entre os dois pólos até a cobertura pelo interior.  

A rampa interna que dá acesso à cobertura, serve de elo de ligação entre os pólos. Sendo que quem 

estiver no Pólo de Artes Plásticas apenas conseguirá, aceder à cobertura, sem sair do edifício, se 

atravessar a ponte e passar pelo Pólo de Artes Performativas. Esta é uma forma de incentivar os 

visitantes a conhecerem o edifício. 

 

 

Figura 45 - Fotomontagem das rampas internas (do Autor). 
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Figura 46 - Fotomontagem da ponte (do Autor). 

 

 

4.2.9 Questões Estruturais 

 

A laje da cobertura, é lisa, nervurada, com vigas nos rebordos. A cobertura têm uma espessura de trinta 

centímetros e encontra-se suportada por vinte e seis pilares. Destes pilares catorze suportam apenas 

a cobertura. Os outros doze, suportam simultaneamente as rampas internas e a ponte.  

Os pilares têm formato retangular e estão dispostos de forma a não interferir com o caracter social e 

aberto do edifício.  

 

O anfiteatro tem a cobertura suportada por treliças metálicas que se encontram descobertas na parte 

interna do edifício para aumentar o pé direito deste espaço. 

As paredes dos pólos são estruturantes para garantir o suporte da laje do piso de cima e reforçar o 

suporte da cobertura. 

As lajes dos pólos são de betão armado sem viga, apoiadas diretamente sobre os pilares e as paredes 

estruturantes.  

As paredes de vidro possuem caixilhos verticais estruturantes, com reforço em aço devido ao tamanho 

dos painéis, que variam consoante o compartimento do edifício.  

As paredes frontais das rampas externas são também estruturantes para reforçar os apoios laterais da 

cobertura. 
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4.2.10 Aspetos Construtivos 

 

O material predominante no edifício do Centro de Artes é o betão armado. O único compartimento que 

usufrui de um material diferente é o mezanino da biblioteca. O mezanino da biblioteca é feito em 

madeira, devido a leveza do material. 

 

Para o pavimento do aterro foi escolhido cimento queimado e para o pavimento dos restantes 

compartimentos do edifício foi escolhido o cimento polido. 

 

A cobertura é feita em betão armado, possui um sistema nervurado para aliviar o peso próprio da 

estrutura e garantir um melhor aproveitamento dos materiais, aço e betão, uma vez que a mesa de 

betão resiste aos esforços de compressão e a armadura os de tração. 

 

Os pilares do edifício são feitos em betão armado maciço, pré-fabricados com espera em aço. 

As paredes viradas para o rio Tejo são de vidro duplo para fornecer ao edifício uma camada de 

isolamento e melhor controlo da temperatura no interior do edifício. Durante as estações mais frias, o 

painel interior da janela vai aquecer, todavia o calor irá permanecer na caixa-de-ar. Desta forma evita-

se que o calor seja conduzido para o painel exterior. Durante as estações mais quentes, o painel exterior 

aquece, mas a caixa-de-ar cria uma barreira que impede o calor do aquecimento do painel interior 

entrar no edifício.  

Uma vez que o projeto se localiza perto do nível freático e por ser uma zona de aterro, a solução 

construtiva para as fundações foram as estacas moldadas. 
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5. Conclusões 
 

O desenrolar do projeto contribuiu para a aquisição de conhecimentos a nível urbanístico, paisagístico 

e arquitetónico. Devido a sua escala desafiante e por ser um projeto localizado numa zona ribeirinha. 

A nível paisagístico e urbanístico percebeu-se a importância de se criar uma interação entre a cidade 

e o rio, apesar da existência de uma linha de comboio e rodovias, que constituem barreiras entre ambos. 

Percebeu-se a importância de criar um equilibro entre os Concelhos vizinhos para que existam pontos 

turísticos em ambos. 

Contudo, o objetivo de requalificar a frente ribeirinha para atrair mais visitantes ao Concelho de Oeiras 

foi alcançado, com a criação de novos locais de interesse no Passeio Marítimo tais como, o edifício do 

Centro de Artes. 

Os projetos de referência utilizados, que foram o Centro Cultural e Desportivo Zoushi, o edifício da 

ópera de Oslo, ajudaram a gerar ideias que permitiram cumprir o programa do Centro de Artes. Projetos 

que permitiram garantir, respetivamente, uma circulação fácil e dinâmica, sob a mesma cobertura e, 

áreas de produção que não interfiram com as áreas de lazer do edifício, nem alterem o seu desenho. 

A elaboração do projeto do Centro de Artes, permitiu perceber que é necessário ter em consideração 

a escala arquitetónica do edifício e as componentes urbanísticas que o envolvem, tais como os espaços 

de recriação, os espaços de estar e as praças. O planeamento urbanístico do edifício do Centro de 

Artes foi crucial para se alcançar o objetivo de atrair mais visitantes para o local. Procurou-se tornar, o 

Centro de Artes um edifício que pode ser utilizado por visitantes em diferentes horas do dia. Tornando-

se, o um novo local de interesse do Passeio Marítimo. 

Ficou claro que, deve ter-se sempre em conta as características da zona de estudo e garantir que se 

vai elaborar um projeto que pertença a determinada zona. Previamente no início do projeto é 

indispensável compreender a escala de trabalho, de modo a tirar melhor partido do território. O projeto 

do edifício do Centro de Artes procurou, manter a ligação com a envolvente, e principalmente com o rio 

Tejo. 

Desta forma, o maior desafio do projeto foi o de conseguir criar praças internas e externas, e garantir 

que a maior parte das áreas do edificado pudessem ser utilizadas por qualquer visitante. Duas rampas 

no exterior do edifício, dão enfase ao caráter urbano do Centro de Artes, porque convidam visitantes a 

passear no topo da cobertura. Além disso, a implementação de dois Pólos de Arte dispostos nas laterais 

do aterro, solucionaram este desafio sob a cobertura, criando uma praça central. 

O desenvolvimento do projeto permitiu analisar como Pólos com diferentes funções podem coexistir 

sem interferência nas funções exercidas pelos mesmos. Não obstante foi importante manter uma 

ligação além da já instituída pela cobertura do edifício.  
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