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resumo

O presente relatório tem como objectivo fundamentar e 

reflectir sobre as decisões tomadas para a elaboração de um 

projecto de requalificação urbana para a frente ribeirinha 

da cidade de Lisboa. Este foi realizado no 2˚ semestre do 

ano lectivo 2013/2014 do 5˚ ano de Mestrado Integrado 

em Arquitectura na unidade curricular Projecto Final em 

Arquitectura/ Dissertação do Instituto Superior Técnico.

O enunciado do exercício identifica a necessidade de 

redesenho da zona compreendida entre a Estação de Santa 

Apolónia e o Vale de Chelas, uma vez que neste momento se 

encontra marcada pela presença de estruturas industriais e 

portuárias.  Deste modo, existe uma necessidade de ligação 

entre esta região e a envolvente urbana existente.

A requalificação e criação de novos espaços públicos surge 

também como uma necessidade para esta zona, uma vez que 

os existentes se  encontram desqualificados.

Deste modo, a estratégia para este projecto incide sobre 

a criação de novas áreas de estada e lazer, assim como a 

criação de elos de ligação entre a envolvente histórica e 

a frente de rio. A necessidade de trabalhar com os limites 

impostos pela cidade (viaduto da Avenida Infante D. Henrique 

e caminho ferroviário), torna-se também um desafio para a 

concepção deste projecto.

Por forma a conceber uma proposta informada e consciente 

para este lugar, foi necessário um estudo detalhado da área 

de intervenção assim como da sua envolvente próxima ao 

nível histórico, morfológico, físico, climático, de acessibilidade 

e condicionantes.

A primeira fase do projecto (realizada em grupo) recai sobre 

a resolução dos problemas urbanos patentes nesta região. A 

proposta foi aprofundada até à escala 1/1000. É também 

nesta fase realizada uma comparação e análise crítica entre 

os planos urbanos apresentados.

A segunda fase incide sobre  o aprofundamento do trabalho 

até então realizado, assim como o desenvolvimento de um dos 

edifícios propostos para o plano urbano. Neste caso, o edifício 

escolhido foi o Hotel pois, além de estabelecer uma relação 

com a envolvente histórica e com o parque urbano proposto, 

foi também considerado um potencial dinamizador desta 

parte do território. Esta parte do projecto foi aprofundada 

maioritariamente até à escala 1/200. São também 

apresentados alguns detalhes construtivos que ilustram a 

materialidade e os sistemas construtivos pretendidos para 

este projecto do hotel.

PALAVRAS CHAVE:

Plano Urbano; Requalificação; Espaço Público; Hotel de 

frente ribeirinha
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The present report has as aim to reflect upon the decisions 

made for the preparation of a urban project requalification by 

Lisbon’s waterfront. Written for Final Project in Architecture/ 

Thesis this one was carried out during the 2˚ semester of 

the academic year 2013/2014 of the 5th year of Master’s 

degree in Architecture of Instituto Superior Técnico.

This exercise pinpoints the necessity of redesign of the area 

between the Santa Apolónia station and Chelas Valley. At the 

moment, the place is an industrial and portuary zone, and as 

such it expresses a lack of connection between this region and 

the surrounding urban environment.  

There is a dire need for requalification and establishment of 

new and improved public spaces, as the ones in existence are 

greatly disqualified.  

In this way, the strategy for this project is based on the creation 

of new areas of stay and leisure, as well as the creation of 

connecting links between the historic sight and the river’s 

waterfront. The necessity of working with the limits imposed by 

the city (Avenida Infante D. Henrique viaduct and the railway), 

also become a challenge for the conception of this project.

In order to devise a conscious and informed proposal it was 

necessary a detailed study of the intervention area and 

nearest surroundings, in a historic, morphological, physical and 

climatic standpoint, as well as in terms of accesses to and from 

the city and various others constraints. 

The first phase of the project (carried out in a group) depends 

on efficient problem-solving solutions regarding the urban 

aspects in the intervention area. The proposal was studied to 

a 1/1000 scale. This phase also contemplates a comparative 

critical analysis between the presented urban plans. 

The second phase comprises the further developing of the work 

carried out, as well as, the development of one of the proposed 

buildings for the urban plan. In this case, the chosen building 

was the Hotel, because, not only it establishes a relation with 

the historic environment but also with the urban park that is 

proposed. This last one can be considered a dynamic element 

to uplift the region. This part of the project was mainly studied 

on a 1/200 scale. There are also presented some constructive 

details, which focus on the materiality and the constructive 

solutions intended for this project.
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Ill. 02: Vista para a frente ribeirinha
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1.1 objecTivos

Este relatório tem como objectivo fundamentar as decisões 

de projecto realizadas ao longo do segundo semestre de 5˚ 

ano de Mestrado Integrado em Arquitectura. É também aqui 

elaborada uma análise critica e desenvolvimento do plano 

urbano inicialmente realizado para a frente ribeirinha da 

cidade de Lisboa. Esta análise é necessária uma vez que 

eu não estive presente no desenvolvimento do plano urbano 

inicial (estive ao abrigo do programa Erasmus no 1˚ semestre 

de 5˚ano) . 

Desta forma, foi necessário escolher um dos planos 

desenvolvidos e adaptá-lo às soluções que se consideraram 

ser as mais adequadas ao nível urbano, levando ao 

consequente desenvolvimento de um edifício pertencente ao 

mesmo (hotel). Estas alterações ao plano foram realizadas 

em parceria com outro aluno, o qual integrou a equipa que 

desenvolveu o plano inicial. O desenvolvimento do projecto 

de um edifício foi realizado individualmente.

A análise realizada neste relatório tem em vista, em 

primeiro lugar, a comparação de ambas as soluções (o plano 

inicialmente proposto e o plano desenvolvido), por forma  a 

facilitar a compreensão e avaliação entre ambas as soluções 

apresentadas, e em segundo lugar, o desenvolvimento de 

um edifício a uma escala menor, de modo a que exista a 

necessidade de confronto com os  problemas que  essa mesma 

escala apresenta. 

As propostas descritas neste relatório visam resolver 

problemas reais existentes na cidade, tendo como especial 

foco a zona ribeirinha que vai de Santa Apolónia até ao Vale 

de Chelas. Assim sendo, são apresentadas soluções para os 

problemas urbanos presentes na zona.
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1.2 meTodoLogia

Nesta secção são descritos os métodos utilizados para a 

elaboração e organização deste relatório de projecto. O 

presente relatório encontra-se dividido em cinco capítulos. A 

parte introdutória inicial destina-se ao resumo (abstract) e a 

agradecimentos.

Em primeiro lugar, começam por ser apresentadas as 

premissas iniciais às quais é necessário dar resposta com 

a elaboração deste projecto. É aqui que são clarificados 

os objectivos, métodos e organização utilizados para o seu 

desenvolvimento. 

Em segundo lugar, foi realizada uma análise do local de 

intervenção assim como a sua área circundante, através de 

diversas análises, desde históricas (por forma a compreender 

como esta zona foi evoluindo até aos dias de hoje), 

até análises relativas ao existente no local actualmente  

(morfologia do terreno, estrutura urbana, espaços públicos, 

usos e equipamentos, acessibilidades, riscos naturais, etc.). 

É também apresentada uma breve análise ao nível das 

atenuantes climáticas desta região. Estas análises possibilitam 

que o desenho de projecto seja informado de modo a 

responder ás questões encontradas nesta zona da cidade 

de Lisboa. Todo este capítulo foi realizado tendo como 

base dados bibliográficos, que permitem a criação de uma 

base de trabalho sólida e fundamentada. Todas as análises 

mencionadas podem ser encontradas no segundo capitulo 

deste relatório (Análise do Sítio).

No terceiro capítulo (Projecto) é explicado como o projecto 

evoluiu até chegar à solução final. É nesta fase que foi 

desenvolvido o plano urbano inicialmente proposto, por forma 

a chegar ao plano final e explicados os fundamentos teóricos 

por detrás desta proposta. É também realizada uma análise 

comparativa entre ambos os planos e com os problemas 

apresentados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para 

esta zona da cidade.

É também possível encontrar neste capitulo, a segunda fase 

do projecto, o desenvolvimento de um edifício do plano, 

que neste caso foi o Hotel. São apresentados alguns casos 

de estudo que desempenharam um papel essencial na 

concepção do mesmo. Estes são antecedidos por uma secção 

de introdução ao desenvolvimento deste edifício, onde são 

fundamentadas as opções tomadas,  e tal como acontece 

no inicio deste capitulo, são também aqui apresentados os 

fundamentos teóricos que estiveram na origem da concepção 

deste projecto. 

No quarto capítulo (Considerações Finais) são retiradas 

conclusões e realizada uma reflexão sobre o que poderia 

ainda ter sido melhorado no projecto. O exercício de projecto 

é continuo e apesar de esta ser a solução final existem 

diversas outras soluções que poderiam ser apresentadas 

para o mesmo problema.

Quanto às referências bibliográficas, estas encontram-se 

referenciadas segundo o método de Harvard, através da 

introdução do último nome e ano ao longo do texto. Encontram-

se descritas na sua totalidade na lista de referências que 

pode ser encontrada no final do relatório. As citações, tal 

como as referências são descritas através do último nome 

e ano, e quando disponível, o número da página(s) em que 

se encontram. As referências bibliográficas referentes às 

ilustrações encontram-se, tal como a lista de tabelas, também 

no final do relatório. 

O último capitulo (Apêndice) inclui informações adicionais que 

permitem ao leitor uma leitura mais informada e detalhada.
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1.3 deFinições

Projectos urbanos

“enquadram, para efeitos de execução do plano, numa mesma 

área territorial, acções com responsabilidades e âmbitos 

sectoriais distintos, que, em conjunto, apresentam sinergias para 

a concretização da estratégia territorial. Os projectos urbanos 

compreendem os projetos transversais, cujo impacto ultrapassa 

a respetiva UOPG e os projectos específicos, com impacto na 

UOPG a que dizem respeito” [PDM, 2009].

Projecto de Espaços Públicos

“Documento que dispõe sobre a configuração e o tratamento 

pretendido para o Espaço Público, integrando e compatibilizando 

funcional e esteticamente as suas diversas componentes, 

nomeadamente áreas pedonais, de circulação automóvel, 

estacionamento, áreas e elementos verdes, equipamento, 

sinalização e mobiliário urbano, património, infra-estruturas 

técnicas, bem como das acções de reconversão ou modificação 

desse espaço” [PDM, 1994].

Espaços ribeirinhos

“São espaços sem utilização portuária exclusiva, com funções 

de equilíbrio ecológico que permitam a dinâmica das marés 

e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio e lazer, 

incluindo estabelecimentos de restauração e bebidas, turismo, 

cultura, desporto, atividades náuticas, designadamente náutica 

de recreio, náutica desportiva, pesca e atividade marítimo-

turística, e atividades lúdico-recreativas para usufruto público, 

onde devem ser asseguradas, sempre que possível, condições 

de acesso pedonal à margem do rio e de fruição da paisagem 

ribeirinha” [PDM, 2009].

Espaços verdes de recreio e produção

“São espaços não edificados, permeáveis e plantados, sobre 

solo orgânico em terreno natural, públicos ou privados, 

incluindo jardins, grandes logradouros de imóveis ou conjuntos 

arquitectónicos da Carta Municipal do Património, quintas 

históricas, tapadas e cercas conventuais, destinados a fins 

de agricultura urbana e de recreio e produção e que podem 

integrar equipamentos coletivos e infraestruturas de apoio 

ao recreio e lazer, incluindo estabelecimentos de restauração 

e bebidas, e equipamentos de carácter lúdico associados ao 

turismo” [PDM, 2009].

Espaços verdes de enquadramento a infraestruturas viárias

“Os espaços exteriores verdes de enquadramento a 

infraestruturas viárias destinam-se às funções de enquadramento 

das rodovias e ferrovias, devendo as soluções técnicas a adotar 

nestes espaços garantir a sua estabilidade e permitir o seu 

revestimento com vegetação, mediante um perfil de vegetação 

morfologicamente consistente e de baixo custo de manutenção” 

[PDM, 2009].
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“Not only is the city an object which is perceived 

(and perhaps enjoyed) by millions of people of 

widely diverse class and character, but it is the 

product of many builders who are constantly 

modifying the structure for reasons of their own. 

While it may be stable in general outlines for some 

time, it is ever changing in detail. Only partial control 

can be  exercised over its growth and form. There is no 

final result, only a continuous succession of phases.“

[Kevin Lynch - Image of the City, 1960.]





2. anáLise do síTio
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Ill. 05: Fotografia aérea do lugar de intervenção
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2.1 LocaLização

A área de intervenção é constituída por uma superfície 

correspondente a cerca de 24,8 ha e localiza-se na zona 

compreendida entre a estação de Santa Apolónia e o Vale 

de Chelas.

Esta zona da cidade pertence à freguesia da Graça/ Beato.

Os principais eixos que a envolvem são a Avenida Infante 

D. Henrique, a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Rua 

Gualdim Pais.

Esta área da frente ribeirinha sempre foi considerada uma 

zona estratégica para a cidade de Lisboa. Nos dias de 

hoje, é conhecida pela sua actividade industrial e portuária 

(armazéns, linha ferroviária, docas, etc.). 

É também conhecida por ser um ponto de recepção no circuito 

de cruzeiros, tendo adquirido em 2011 o prémio para melhor 

porto internacional de cruzeiros. As excelentes condições de 

navegação que apresenta devem-se ao facto de existir a 

possibilidade de albergar desde navios de grande porte, 

até barcos de recreio.

A frente ribeirinha é uma zona para a qual têm sido 

apresentados diversos planos de requalificação. Zonas como 

Belém ou o Terreiro do Paço sofreram já intervenções de 

melhoramento e aproveitamento do potencial apresentado 

por estas áreas perto do rio. O projecto inside sobre uma 

requalificação urbana do espaço compreendido entre Santa 

Apolónia e o Vale de Chelas. 

Ill. 06: Vista da cidade

Ill. 07: Fotografia do local de intervenção
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2.2.1 Hipsometria (modelo digital do terreno)

A hipsometria em cima permite compreender de que forma 

este local se encontra distribuído a nível altimétrico. Este 

modelo digital do terreno encontra-se dividido em cinco 

classes: áreas planas; 0-20m; 20-50m; 50-80m; 80-100m.

É possível observar que a zona ribeirinha apresenta uma 

altitude reduzida (valores inferiores a 30m), o que resulta 

numa vasta utilização desta área por parte dos fluxos 

de distribuição e comércio. Isto acontece, uma vez que ao 

tratar-se de uma zona relativamente plana existe uma maior 

facilidade de acessos.

Para além disto, e devido à sua localização estratégica, a 

frente ribeirinha possibilita uma ligação directa e facilitada 

ao longo de todo o limite físico da cidade de Lisboa, assim 

como a existência de uma relação com a frente de rio.

Em comparação com o território envolvente, existe uma 

diferença altimétrica significativa, especialmente ao nível das 

encostas que apresentam valores altimétricos que rondam 

os 70m. Porém, estes pontos sobrelevados que permitem a 

existência de miradouros que possuem uma vista privilegiada 

sobre a cidade e sobre esta zona do rio Tejo.

Ao nível da estrutura viária, esta não tende, na maior parte dos 

casos, a trespassar as linhas altimétricas do terreno, existindo 

uma procura de adaptação das vias aos movimentos naturais 

do território. Isto leva a uma facilidade de construção assim 

como de movimento de fluxos no interior da cidade.

2.2 anáLise FisiográFica do Terreno

Ill. 08: Hipsometria

Áreas planas
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50 - 80 m
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Vale de Chelas

Vale de Santo António
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Ill. 09: Cartograma de declives

2.2.2 Cartograma de declives 

A fotografia aérea em cima representa um cartograma de 

declives realizado para este local, estando dividido em 

quatro classes: 0-4%; 4-12%; 12-25%; >25%. Perto do Vale 

de Santo António assim como no Vale de Chelas, as inclinações 

encontradas são acentuadas, uma vez que correspondem a 

encostas que se encontram junto às principais linhas de água. 

Ambos apresentam valores de inclinação compreendidos 

entre os 30 e os 40%.

Por outro lado, é possível observar que o local de intervenção 

é bastante plano comparativamente ao tipo de topografia 

que se encontra, em geral, na envolvente. Este apresenta 

percentagens de inclinação entre os 0 e os 4% assim como 

entre os 4 e os 12%. Depois desta zona ribeirinha os declives 

começam a ser de maior inclinação, estando maioritariamente 

integrados nas duas últimas duas classes (12-25% e >25%).

Pode então concluir-se que existe uma diferença altimétrica e 

de declives significativa entre o local de intervenção e a área 

circundante.

Porém, o facto desta área ser maioritariamente plana pode 

potenciar o projecto, no sentido em que permite uma leitura 

mais fácil do plano urbano, sendo estabelecida uma ligação 

entre todos os edifícios que dele fazem parte.  Este aspecto 

permite também ao plano a criação de uma ligação visual e 

existencial com o rio Tejo, uma vez que ambos se encontram 

praticamente à mesma cota. A existência de declives reduzidos 

potência também a criação de locais de estada e de espaços 

destinados a uma prática social.

0% - 4%

4% - 12%

12% - 25%

> 25%

Vale de Chelas

Vale de Santo António
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Ill. 10: Exposição de encostas

2.2.3 Exposição de Encostas 

Ao nível da exposição solar, a área de intervenção encontra-se 

orientada maioritariamente a sudeste e sul, o que lhe concede 

boas condições ao nível da iluminação. Isto acontece uma vez 

que as encostas viradas a sul são aquelas que recebem uma 

maior quantidade de radiação ao longo do dia.

O estudo desta carta torna-se relevante para a concepção 

deste projecto de requalificação, uma vez que permite 

compreender qual a quantidade de radiação a que esta 

área se encontra sujeita e de que forma esta pode influenciar 

o conforto ao nível térmico e lumínico do edificado proposto. 

As encostas a norte são as mais desfavoráveis uma vez que 

são as que recebem menos radiação, levando a que não 

sejam favoráveis ao nível do conforto térmico. As encostas 

a este e a oeste recebem um índice de radiação superior ás 

encostas viradas a norte, mas inferior ás viradas a sul. Deste 

modo, não apanham o maior nível de radiação possível mas o 

suficiente para se tornarem térmicamente confortáveis. 

Deste modo, compreender esta carta pode possibilitar a 

redução ao nível dos encargos energéticos dos edifícios 

propostos no plano, tornando-os ecologicamente  e 

economicamente mais viáveis.

O facto de Portugal ser um país onde o número de luz solar 

ao longo do ano não varia em demasia (cerca de 5 horas), 

permite que a concepção do projecto seja realizada segundo 

a sua existência regular ao longo do ano.

Oeste

Sudeste

Sudoeste

Sul

Noroeste

Norte

Nordeste

Este

Áreas planas

Vale de Chelas

Vale de Santo António
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Ill. 11: Estrutura ecológica

Logradouros verdes a preservar

Espaços verdes

Sistemas corredores estruturantes

Sistema húmido

2.2.4 Estrutura Ecológica

“A estrutura ecológica municipal visa assegurar a continuidade 

e complementaridade dos sistemas naturais no território urbano, 

a sustentabilidade ecológica e física do meio, as funções dos 

sistemas biológicos, a biodiversidade, o controlo dos escoamentos 

hídricos e circulação do vento, o conforto bioclimático e a 

valorização do património paisagístico. A estrutura ecológica 

municipal é constituída pela estrutura ecológica fundamental e 

pela estrutura ecológica integrada” [PDM, 2009: 50].

A estrutura ecológica fundamental é definida pela “valorização 

e salvaguarda dos sistemas naturais fundamentais” [PDM, 

2009: 50], enquanto que a estrutura ecológica integrada 

“inclui os espaços verdes e os logradouros verdes permeáveis a 

preservar” [PDM, 2009: 50].

No cartograma acima é possível observar estes dois tipos de 

estruturas ecológicas. É também possível identificar o sistema 

húmido que corresponde às áreas que se encontram afectas 

ás linhas de água existentes nesta zona. 

As áreas planas e côncavas que recebem as águas pluviais 

provenientes das encostas fazem parte deste sistema. O 

sistema de transição fluvial estuarino corresponde às áreas 

que estabelecem a ligação entre o fluxo das águas pluviais 

provenientes das encostas e a margem do rio.

A importância desta análise prende-se com a compreensão 

dos diversos sistemas presentes nesta área de modo a 

possibilitar uma intervenção que visa a preservação dos 

mesmos.

Eixos arborizados

Sistema de transição fluvial estuarino

Vale de Chelas

Vale de Santo António
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2.2.5 Risco de Inundação

“Vulnerabilidade a inundações e susceptibilidade ao efeito 

de maré é o grau de perda de um elemento ou conjunto de 

elementos (pessoas, bens ou ambiente) expostos a um episódio 

de determinada magnitude e duração” [PDM, 2009: 40].

No cartograma em cima é possível observar os riscos naturais 

presentes na área de intervenção referentes a inundações.  

Aqui encontram-se divididos em três classes: moderada, 

elevada e muito elevada.

A existência de uma possíveis inundações adverte de alguns 

factores, sendo um deles a precipitação. A existência de um 

período de precipitação elevada invulgar pode levar a que 

algumas áreas fiquem vulneráveis a possíveis inundações. Para 

além desta questão metereológica, a permeabilidade desta 

zona assim como o nível das infra-estruturas de saneamento 

são também factores que podem influenciar a existência ou 

não de inundações.

Junto á frente ribeirinha existe um risco elevado de inundação 

que pode resultar maioritariamente da combinação entre a 

existência de maré alta e um nível de precipitação anormal. A 

variação da altura das marés nesta área será aprofundada 

mais adiante neste capitulo.

Ill. 12: Riscos de inundação
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Ill. 13: Vulnerabilidade sísmica

Muito Elevado

Elevado

Moderado

2.2.6 Vulnerabilidade Sísmica 

“Vulnerabilidade sísmica é o grau de perda de um elemento ou 

conjunto de elementos (pessoas, bens ou ambiente) expostos a 

um evento de determinada magnitude” [PDM, 2009: 40].

Ao nível da vulnerabilidade sísmica dos solos, esta área 

encontra-se dividida em três classes: moderada, elevada ou 

muito elevada. Esta informação teve como base a Planta de 

riscos naturais e antrópicos II da Câmara Municipal de Lisboa.

O local de intervenção apresenta-se como uma zona de 

vulnerabilidade sísmica muito elevada, o que significa 

que é uma zona que pode sofrer um maior nível de 

danos, nomeadamente ao nível do edificado. O estudo 

da vulnerabilidade sísmica presente na zona permite  

compreender as medidas antissísmicas que os edifícios 

propostos devem adoptar de modo a possuírem uma 

resistência estrutural indicada para este tipo de situações.

Quando se trata de uma zona de vulnerabilidade sísmica 

muito elevada (como é o caso da zona de intervenção) a 

CML pode solicitar a realização de “estudos complementares 

geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos, de avaliação da 

capacidade estrutural do edifício e/ou de definição de soluções 

técnicas compatíveis com as características do espaço de 

intervenção (...)” [PDM, 2009: 62].

Vale de Chelas

Vale de Santo António
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2.3 conTexTo hisTórico do desenvoLvimenTo urbano da área

Nesta secção descreve-se a evolução da frente ribeirinha 

da cidade de Lisboa com principal foco sobre a zona de 

Santa Apolónia a Xabregas, por forma a compreender como 

esta zona evoluiu até ao dias de hoje. Para tal, foi utilizada 

como referência a tese do Professor João Pedro Costa 

- “La Ribera entre Proyetos. Formación y transformación del 

território portuário, a partir del caso de Lisboa”, que analisa 

toda a história e evolução da frente ribeirinha de Lisboa 

compreendida entre Algés e o Parque das Nações.

Após o terramoto de 1755, muitas zonas da baixa de Lisboa 

ficaram totalmente destruídas. Desta forma, foi necessária a 

sua reconstrução, sendo que esta começou por uma das zonas 

nobres da cidade: a Baixa. O plano de reconstrução desta 

zona esteve ao cargo de Manuel da Maia, Carlos Mardel e 

Eugénio dos Santos, sendo todos eles engenheiros militares.

Apesar de ter sido sugerido um plano urbano global para toda 

a frente ribeirinha da cidade, apenas o compreendido entre o 

Cais da Moeda e o Cais de Santarém foi implementado. Tudo 

o resto apresentava diversos tipos de ocupação tipológica, 

muitos dos quais resultado das alterações provocadas pelo 

maremoto de 1755.

Com o inicio da industrialização, foi necessária uma 

readaptação da costa para a implementação não só da 

navegação a vapor (1820), mas também da linha ferroviária 

(1856). O inicio deste período levou também a que existissem 

intervenções pontuais como a ocupação por parte de 

industrias e estaleiros navais, que remontavam a necessidade 

evolutiva e de progresso existente nesta época.

Contudo, estas alterações tiveram um maior impacto na 

parte ocidental da zona ribeirinha da cidade de Lisboa, ao 

contrário do que aconteceu com a parte oriental.

Ill. 15: Antiga fotografia da Estação de Santa Apolónia 

Ill. 14: Fotografia do porto de contentores
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Ao contrário do que acontecia em locais como o Terreiro do 

Paço e Santa Apolónia - onde a costa tinha sofrido diversas 

alterações devido ás sucessivas obras a que estas zonas 

foram sujeitas - para a região oriental a frente ribeirinha 

era composta por “ (...) margens irregulares, praias, onde de 

lugar em lugar havia pequenos cais correspondentes a lugares 

- Xabregas, Poço Bispo (...)” [Custódio & Folgado, 1999: 13].

Contudo, a partir do momento em que a linha ferroviária 

entrou em funcionamento (1856), o processo de ocupação 

e crescimento industrial acelerou na zona oriental da frente 

ribeirinha da cidade de Lisboa.

“A construção da linha de circunvalação ferroviária, assente 

sobre o Vale de Chelas, permitiu, posteriormente, a conexão 

entre Alcântara e Xabregas, servindo também de articulação 

desses bairros com Santa Apolónia, Braço de Prata, Campolide 

e Rossio” [Custódio, 1994: 468].

Desta forma, e apesar do polo fabril de Xabregas fazer 

parte da primeira fase da ocupação industrial na cidade 

de Lisboa, outras fábricas e instalações foram crescendo e 

alargando, por forma a que a industrialização chegasse a 

bairros adjacentes a Xabregas, como é o caso do Vale de 

Chelas, o Beato, Marvila, entre outros.

A zona de Xabregas era então um marco da industrialização 

para a zona oriental da cidade, especialmente devido à 

existência de fábricas como a fábrica dos cartuchos. Esta 

alteração no território aconteceu essencialmente ao longo da 

segunda metade do século XIX e inícios do século XX. 

Contudo, a partir dos anos quarenta houve as entidades 

governativas da altura apelaram à criação de uma zona 

industrial do Porto de Lisboa, zona esta que criava uma 

série de novos tipos de trabalhos industriais e portuários que 

tiveram especial impacto na zona ribeirinha adjacente a 

Santa Apolónia.

Foi assim que a zona portuária entre Santa Apolónia 

e Xabregas se tornou uma zona de estratégica e de 

mobilidade para a cidade de Lisboa. Para além das 

características evidentes que apresenta ao nível do estaleiro 

industrial é também hoje em dia conhecida por ser um cais 

que pode albergar navios de grande porte, desde navios de 

mercadorias até cruzeiros.

Ill. 16: Praia fluvial de Xabregas em 1938
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Na zona de Santa Apolónia-Xabregas é possível encontrar 

diversos edifícios de carácter simbólico e patrimonial para 

a cidade de Lisboa. A presença destes na malha urbana 

faz com que esta zona se caracterize pela interligação do 

histórico e do recente (edifícios industriais, habitacionais, de 

comércio, serviços, etc). 

2.4.1 Estação de Santa Apolónia 

Inaugurada no primeiro de Maio de 1865, a sua construção 

foi pensada com o intuito de tornar este edifício um local de 

transição da ligação ferroviária (entre Lisboa e Espanha) e 

os navios com destino à América. Denominada na altura de 

Cais da América ou da Europa, a actual Estação de Santa 

Apolónia recebia passageiros provenientes de toda a Europa, 

tornando-se portanto, um edifício de destaque.  

A sua construção esteve ao cargo da Opperman, e os 

engenheiros responsáveis foram João Evangelista de Abreu, 

Angel Arribas Ugarte e Le Crenier. Ao nível arquitectónico 

apresenta um estilo neoclássico com uma fachada principal 

simétrica. Os materiais usados na sua construção foram 

maioritariamente a alvenaria de tijolo, ferro, pinho e vidro.

Em Dezembro de 2007, a Estação passou a estabelecer 

uma ligação com a rede metropolitana de Lisboa, aspecto 

importante ao nível da facilidade e rapidez de acesso 

a outros pontos da cidade de Lisboa. Segundo o PDM de 

Lisboa encontra-se classificada como bem imóvel de interesse 

municipal.

2.4.2 Museu Militar 

Este edifício é originalmente conhecido como Tercenas das 

Portas da Cruz. Na altura do reinado de D. Manuel I  tinha 

como principal função armazenar  e conservar armamento 

de guerra, assim como fabricar pólvora para os canhões.

2.4 ediFícios hisTóricos

Contudo, em 1755 com o grande sismo que abalou a cidade 

de Lisboa, este edifício fico, tal como muitos outros, totalmente 

destruído. 

A sua reconstrução foi mandada realizar por Marquês de 

Pombal, estando a direcção da obra ao cargo de Ferdinand 

de Cheganay (general francês), passando depois para Amaro 

Barreto juntamente com os tenentes generais Manuel Gomes 

Carvalho e Bartolomeu da Costa. Esta obra veio a terminar 

em 1764, data em que o actual Museu Militar passou a ser 

conhecido como Arsenal Militar.

Com esta reconstrução este edifício passou adquiriu novas 

salas e oficinas, o que permitiu a aprendizagem e alojamento 

por parte de alunos do Arsenal. Porém, no inicio do século XIX 

voltou a sofrer algumas alterações especialmente ao nível da 

fachada e ala oriental. A fachada sul também foi alterada. 

Em 1851 foi baptizado como Museu da Artilharia. Ficou 

conhecido com este nome até 1926, altura em que passou a 

Museu Militar, nome pelo qual é conhecido actualmente.

Ill. 17: Estação de Santa Apolónia
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Tal como a Estação de Santa Apolónia, apresenta um estilo 

neoclássico e pombalino. A planta rectangular e apresenta 

um pátio central que funciona como distribuidor de diversos 

compartimentos. Os principais materiais utilizados na sua 

construção foram alvenaria mista, reboco, madeira, bronze, 

ferro e azulejos. É um edifício que devido ao seu contexto 

histórico e museológico apresenta uma vasta colecção de 

armamento e equipamento de guerra.

Para além destas características mais técnicas este é um 

edifício que para além de se encontrar implantado numa 

zona privilegiada, estabelece uma forte relação com a 

estação ferroviária (Santa Apolónia). Encontra-se classificado 

como um Imóvel de Interesse Público (IIP).

2.4.3 Palácio Palha

Outro exemplo de um edifício histórico nesta zona é o 

Palácio Palha, mandado construir no século XVII. Também 

conhecido como Palácio Pancas, é possível aceder-lhe através 

da Rua de Santa Apolónia, pela Travessa do Recolhimento 

de Lázaro e pela Calçada dos Barbadinhos. Pertenceu a 

D. Luís de Meneses (senhor Pancas) no século XVIII, o qual 

efectuou alterações profundas no edifício. Foi posteriormente 

adquirido pela família Palha e de seguida pela família Van 

Zeller, ao longo do século XIX.

Contudo, deixou de ser habitado no século XX, passando a 

pertencer à Câmara Municipal de Lisboa na década de 60. 

Foi recuperado pela mesma com o apoio da União Europeia 

de modo a que este edifício pudesse ser entregue a instituições 

científicas. Estas obras de reabilitação estiveram ao cargo do 

Arquitecto Frederico George.

Este é um edifício que representa tipicamente uma casa nobre 

setecentista. Apresenta uma planta em forma de L, sendo que 

na sua construção foram utilizados materiais como diversos 

tipo de alvenarias, tabiques, estuques, ferro e madeiras, e 

mais tarde betão armado e alumínios.  O Palácio Palha foi, 

tal como diversos outros edifícios deste zona, classificado 

como Imóvel de Interesse Público (IIP).

Ill. 18: Museu Militar Ill. 19: Palácio Palha
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2.4.4 Convento Santos-o-Novo

O Convento de Santos-o-Novo foi construído no século XVII, 

tendo sofrido uma destruição parcial devido ao terramoto 

de 1755. 

As Comendadoras Honorárias da Ordem Militar de Santiago 

de Espanha ocuparam o convento após terem sido extintas as 

ordens religiosas. Contudo, com a implantação da república 

em 1910, o edifício foi ocupado por uma escola primária 

(segundo piso essencialmente). Foi também ocupada pelo 

Instituto Sidónio Pais. Hoje em dia este antigo convento 

desempenha três tipos de funções: religiosa (igreja); 

residencial (residência estudantil) e assistencial (lar).

Este edifício apresenta uma arquitectura religiosa, maneirista 

e barroca. Apresenta uma planta rectangular composta 

por dois corpos justapostos. Um deles é um dos elementos 

mais marcantes deste edifício: o seu claustro, uma vez que é 

considerado o maior da Península Ibérica. O outro elemento 

é uma igreja, também ela rectangular.

Os principais materiais utilizados na sua construção foram: 

alvenaria, reboco, ferro, azulejos e alguma talha dourada.

Ao nível do seu enquadramento relativamente à cidade, 

encontra-se implantado sobre uma pequena colina, o 

que lhe dá uma vantagem ao nível da relação visual que 

consegue estabelecer com a frente ribeirinha de Lisboa. 

Visto ser um edifício de grande porte, destaca-se nesta zona 

urbana uma vez que a frente ribeirinha que lhe antecede é 

maioritariamente plana.

O acesso ao convento pode ser feito através do Pátio das 

Comendadeiras ou da Calçada das Lages. Este edifício foi 

também classificado como IIP.

Ill. 21: Fotografia exterior do Convento

Ill. 20: Claustro do Convento Santos-o-Novo
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2.4.5 Convento Madre de Deus

Mandado construir em 1509 e concluído em 1516 este 

edifício sofreu diversas alterações ao longo dos anos, tendo 

a igreja sido apenas construída em 1550 pelo arquitecto 

Diogo Torralva, e posteriormente, decorada. Os azulejos 

que se podem encontrar nessa nave são considerados um 

dos melhores exemplos do período barroco em Portugal.

Actualmente o que subsiste da construção original é a 

fachada, a torre sineira e o corpo anexo ao nível da rua 

actual. 

Em 1872 este edifício sofreu grandes obras de restauro após 

ter sido adquirido pelo Estado. Inicialmente as intervenções 

estiveram ao cargo de José Maria Nepomuceno, passando 

posteriormente para Liberato Teles (incentivou a colocação de 

azulejos provenientes de outros edifícios do país). Este edifício 

apresenta traços de uma arquitectura religiosa, manuelina, 

maneirista, barroca e um revivalismo neomanuelino. A 

planta tem uma forma rectangular irregular  composta por 

uma igreja, uma sacristia, uma capela-mor e dependências 

conventuais. Alguns dos materiais utilizados na sua construção 

foram alvenarias, cantarias de calcário, mármore, madeira, 

azulejo, vidro, entre outros. Encontra-se localizado na Rua da 

Madre Deus e situa-se junto à via pública, sendo o acesso  

realizado a partir de um pátio que se encontra delimitado 

por um portão. Do seu lado direito encontram-se algumas 

instalações da Casa Pia que correspondem ao Palácio Nisa.

O núcleo de Azulejaria do Museu Nacional de Arte Antiga 

foi transferido para o convento em 1965, passando este a 

albergar, cinco anos mais tarde, o Museu do Azulejo. Aqui 

é explicada a história, importância e fabrico dos azulejos 

em Portugal. A actual utilização é de carácter museológico 

e religioso. Foi classificado como Monumento Nacional em 

1957. 

Ill. 23: Fotografia exterior do Convento

Ill. 22: Planta do Convento Madre Deus

Conclusão 

Para além destes cinco, seria possível referir outros edifícios 

(Estação elevatória dos Barbadinhos, Forte de Santa Apolónia, 

Palácio de Xabregas, entre outros), uma vez que esta zona 

é rica em património. Os edifícios selecionados foram os que 

mais relevância tiveram para o desenvolvimento do projecto.
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2.5 esTruTura urbana

2.5.1 Traçado Urbano

Na fotografia aérea apresentada encontram-se identificados 

os diferentes tipos de traçados urbanos existentes na área 

envolvente ao local de intervenção. Segundo o PDM de 

Lisboa, os traçados urbanos encontram-se dividido em quatro 

tipos: traçados A, traçados B, traçados C e traçados D.

Em primeiro lugar os traçados A correspondem aos “(...) 

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 (...)” [PDM, 

2009: 78].

Por outro lado os traçados 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” 
[PDM, 2009: 78].

Os traçados 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 (...)” [PDM, 2009: 78].

Por último, os traçados 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.” [PDM, 2009: 78].

Tal como é possível observar na imagem em anexo, o tecido 

urbano presente nesta zona apresenta diversos tipos de 

malhas urbanas resultante dos diferentes períodos da sua 

construção. A zona avermelhada na imagem corresponde à 

área de frente ribeirinha em estudo.

A malha mais recorrente é o traçado de tipo A, ou seja, de 

implantação pontual. O traçado orgânico é resultante das 

condições face à topografia existente nesta zona da cidade 

de Lisboa. Este tipo de traçado é o mais recorrente ao longo 

de toda a área de estudo.

Existem também algumas zonas com traçado do tipo B e 

C, sendo que o primeiro apresenta um traçado planeado e 

organizado em forma de quarteirão, enquanto que o segundo 

corresponde à implantação livre do edificado. Nesta área de 

estudo não é possível encontrar traçados do tipo D.

Esta análise dos tecidos urbanos foi realizada tendo como 

base a Planta de qualificação do espaço urbana presente no 

Plano Director Municipal de Lisboa.
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Ill. 24: Traçados Urbanos

Traçado urbano A

Traçado urbano B

Traçado urbano C

Área de frente ribeirinha
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2.5.2 Edificado

O edificado apresenta um estado de conservação razoável 

ou até mesmo bom. Existem portanto poucos edifícios que 

se considere estarem em mau estado de conservação. Esta 

informação é possível observar na fotografia acima.

Em média, os edifícios apresentam entre 1 a 4 pisos com 

excepção de alguns que possuem entre 7 e 8 pisos e outros 

(raramente) entre 9 e 10 pisos. 

Junto á Avenida Mouzinho de Albuquerque existe uma 

predominância de edificado com 2 a 3 pisos, enquanto que 

junto á Rua Gualdim Pais o edificado apresenta entre 1 e 

2 pisos. Esta diferença na altura do edificado, tal como o 

diferente tipo de malhas urbanas,  resulta também dos 

diferentes periodos da sua construção.

Existem também zonas de espaços privados compostas 

essencialmente por logradouros ou pequenos terrenos afectos 

ao edificado. A existência de barreiras físicas e morfológicas 

nesta zona resultam numa estrutura pedonal precária que 

dificulta o acesso rápido e confortável da cidade até à frente 

de rio.

Ill. 25: Estado de conservação do edificado

Bom estado

Estado razoável

Mau estado
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2.5.3 Distribuição de Usos

Tal como é possível verificar nesta fotografia aérea, esta 

zona é rica ao nível da variedade de usos que apresenta. 

Os cinco tipos que aqui se podem identificar são: comércio, 

serviços, habitação, industria e equipamentos.

A zona habitacional é maioritariamente composta por 

habitações unifamiliares de pequenas dimensões. O comércio 

é muitas vezes composto por lojas de conveniência básicas 

(padarias, mercearias, talhos, etc.), cafés, restaurantes e 

pequenas lojas. Este encontra-se a maior parte das vezes 

integrado em edifícios de habitação.

O edificado junto à frente de rio encontra-se especialmente 

relacionado com as actividades industriais e portuárias 

presentes nesta zona, daí serem maioritariamente armazéns 

de apoio a estas actividades. Porém existem também edifícios 

junto ao rio (em frente à Estação de Santa Apolónia) que, ao 

contrário da maioria, desempenham funções também ao nível 

comercial. 

A presença de uma variedade de equipamentos de vários 

tipos é também um ponto a salientar nesta zona, e será 

analisado na secção seguinte.

Ill. 26: Distribuição de usos

Equipamentos

Habitação

Comércio

Serviços

Industria
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2.6 equiPamenTos

Ill. 27: Equipamentos

“Uso de equipamento compreende as áreas destinadas à provisão 

de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades 

coletivas dos cidadãos, designadamente nos domínios da saúde, 

da educação, da cultura, do desporto, da justiça, da segurança 

social, da segurança pública e da proteção civil” [PDM, 2009: 

41].

Tal como podemos observar na fotografia aérea, esta zona 

apresenta uma diversidade de equipamentos. É possível 

identificar uma série de equipamentos sendo que muitos deles  

se encontram classificados como imóveis de Interesse Público 

(IIP). 

Os grandes equipamentos que se evidenciam nesta zona são 

a Estação de Santa Apolónia, o Museu Militar e o Convento 

Madre Deus, sendo que estes último desempenha funções 

para além daquelas para que foi concebido.

Porém existem também equipamentos mais pequenos como é 

o caso da Escola Básica n˚ 15 ou a Escola Básica 2/3 Patricio 

Prazeres. É também importante referenciar o Museu da Água,  

a feira da ladra,  os armazéns da Refer, a Junta de Freguesia 

de São Vicente e a Estação Elevatória dos Barbadinhos.

Desta forma é possível afirmar que esta área é rica ao nível 

de equipamentos existentes, o que se torna uma mais valia 

para a proposta de requalificação da frente de rio.

1. Museu Militar

2. Estação de Santa Apolónia

3. Feira da ladra

4. Armazéns da REFER

5. Museu da Água

6. Junta de Freguesia de São Vicente

7. Escola básica 2/3 Patrício Prazeres

8. Escola básica n˚15

9. Covento Madre Deus

1

2

3

4

5

6

7
8

9
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2.7 esPaços PúbLicos 

“A cidade é constituída por espaços públicos e espaços construídos. 

É dado o nome de espaços público a todo aquele que é de uso 

comum e de posse colectiva (jardins, parques urbanos, praças, 

alamedas, etc) e é nele que são desenvolvidas actividades de 

carácter social. Este desempenha um papel fundamental pois é 

o elemento articulador da cidade, representando os vazios da 

mesma. É também a partir deste que os habitantes formam a 

imagem da cidade, visto que têm a oportunidade de observá-la 

e compreende-la “[Lynch, 1960].

É possível compreender que não são muitos os espaços 

públicos de estada nesta zona. No entanto, os que existem, 

podem ser classificados de duas maneiras: aqueles que, 

devido à sua localização, possuem um contacto e relação 

mais directo com o rio, e os outros que apesar de não se 

encontrarem tão próximos, usufruem da sua altitude devido à 

topografia do terreno, formando miradouros e permitindo ao 

utilizador estabelecer uma boa relação visual com o rio Tejo. 

Porém, muitas vezes essa relação visual não é suficiente, sendo 

necessário equipar estes espaços para que a população 

possa usufruir dos mesmos. Verifica-se então que esta zona 

da cidade padece de espaços públicos qualificados. 

Um dos objectivos deste projecto é a resolução deste 

problema através da criação de espaços públicos de estada 

qualificados que sejam agradáveis e apetecíveis para o 

utilizador de forma a que este possa usufruir da relação de 

contraste entre as colinas da cidade e a frente ribeirinha da 

cidade de Lisboa.

Ill. 28: Espaços públicos
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2.8 mobiLidade, acessibiLidade e TransPorTes

2.8.1 Mobilidade e Acessibilidade

Para analisar esta área ao nível da mobilidade e 

acessibilidade foi necessário, em primeiro lugar, compreender 

estes dois conceitos: a mobilidade, do latim mobilitate, é a 
“qualidade ou estado daquilo que é móvel ou que obedece às 

leis do movimento” [Alves, M.: 12]. A acessibilidade, do latim 

accessibilitate, é a “qualidade de ser acessível; facilidade na 

aproximação, no trato ou na obtenção” [Alves, M.: 12]. A 

mobilidade corresponde então aos eixos que estruturam a 

cidade e que permitem  a movimentação dentro da mesma 

enquanto que a acessibilidade é o que define a facilidade 

de acesso entre bens, pessoas e actividades, prendendo-se 

portanto, a nível urbano, com a movimentação à escala do 

bairro.

Segundo o PDM de Lisboa, a hierarquia da rede viária 

define-se em cinco níveis: o primeiro nível corresponde à 

Rede Estruturante, caracterizada essencialmente por vias 

de atravessamento de conselho, assim como vias de maior 

extensão e distribuição da cidade. 

De seguida existe o segundo nível, que corresponde à Rede 

de Distribuição Principal (vias de maior fluxo e distribuição 

dentro do conselho), seguindo-se o terceiro nível, a Rede de 

Distribuição Secundária (vias que asseguram a distribuição 

de proximidade). Em último lugar encontra-se o quarto nível, 

a Rede de Distribuição Local (rede de proximidade) e o 

quinto nível, Rede de Acesso Local (rede de bairro).

Após esta breve explicação sobre o sistema viário da cidade 

de Lisboa, é necessário avaliar a área circundante à zona de 

intervenção. Aqui é possível compreender que não existem 

troços de nível um, uma vez que, conforme referido, nenhuma 

via serve de atravessamento de conselho ou apresenta uma 

extensão de maior dimensão. 

Todavia, é possível verificar a existência de vias de segundo 
nível. Os troços identificados foram essencialmente a Avenida 

Mouzinho de Albuquerque (Vale de Santo António), que 

culmina no viaduto, e a rua Gualdim Pais (Vale de Chelas). 

Também foi considerada como via de distribuição principal 

a parte da marginal que vai de Santa Apolónia ao Parque 

das Nações.

O seguimento desta avenida para o lado ocidental, até ao 

Terreiro do Paço e Ribeira das Naus, foi considerada de 

terceiro nível, uma vez que o troço apresenta um carácter 

secundário. Todos os troços que se encontram do outro lado 

da linha ferroviária (da rua da Alfândega até ao Campo 

das Cebolas) foram considerados de quarto nível, uma vez 

que o seu intuito é de distribuição local. Todas as outras que 

se encontram dentro de bairros e apresentam um acesso mais 

limitado são identificadas como sendo de quinto nível.

2.8.2 Transportes 
Ao nível dos transportes é possível compreender que existem 

diversos tipos neste local: desde a rede ferroviária ou fluvial, 

passando pela rede de transportes públicos (metro, eléctrico 

e autocarros).

As primeiras duas redes mencionadas (ferroviária e fluvial) 

tornam este local estratégico, uma vez que estabelecem um elo 

de ligação não só com diversas partes da cidade (Campolide, 

Parque das Nações), mas também com zonas fora de Lisboa 

(Almada, Cascais, Oeiras, Sintra, Alverca, entre outros) e 

ainda com a outra margem do rio Tejo (Cacillhas, Barreiro, 

Montijo, etc.). Desta forma, o fluxo de pessoas e mercadorias 

que move diariamente é bastante significativo. Quanto à 

rede de transportes públicos, nomeadamente autocarros, é 

possível referir que existe um elevado número de carreiras 

que percorrem esta zona, o que permite um acesso 
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Ill. 29: Rede viária

Rede de distribuição principal

Rede de distribuição secundária

Rede de distribuição local
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relativamente fácil para outras partes da cidade. A única 

zona que se pode caracterizar por ter ligações mais escassas 

e prolongadas é a ocidental. 

Contudo, o mesmo não se pode dizer relativamente aos 

eléctricos. Existe uma escassez dos mesmos perto do local de 

intervenção, uma vez que as suas carreiras normalmente se 

encontram mais ligadas a percursos em zonas históricas da 

cidade de Lisboa (um bom exemplo disso, é a zona da Baixa, 

Ajuda, etc.). Relativamente ao metro, existe uma estação 

terminal da linha azul do metropolitano de Lisboa em Santa 

Apolónia, o que permite um acesso relativamente fácil a 

vários pontos da cidade.

Porém, esta zona também apresenta algumas carências. Uma 

delas encontra-se relacionada com os acessos pedonais, uma 

vez que existe uma escassez dos mesmos neste local. Elementos 

importantes como passeios (que neste caso se encontram mal 

dimensionados de acordo com as larguras estipuladas no PDM 

de Lisboa) ou a existência de espaços públicos de estada não 

permitem a existência de zonas pedonais confortáveis para o 

utilizador. Existe também uma questão que se prende com a 

falta de lugares de estacionamento público, o que resulta no 

estacionamento indevido, provocando e afetando assim, mais 

uma vez, os percursos pedonais da zona.

É necessário que o plano urbano apresentado para esta área 

resolva estas duas questões, garantindo assim algum espaço 

de estacionamento e melhorando a circulação pedonal por 

forma a permitir o usufruto deste local da cidade de Lisboa.

Ill. 30: Rede de transportes

Linha do comboio

Circuito autocarros

Paragem de metro

Paragens de autocarros
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2.9 ruído

Esta zona apresenta um nível de ruído que pode ser 

considerado elevado. A existência de diversos meios de 

transporte que a ele dão acesso leva a que nesta zona  exista 

muita poluição sonora.

O fotografia aérea que se encontra em cima representa o 

somatório de todas as contribuições provenientes das fontes 

de ruído existentes no local (tráfego rodoviário, tráfego 

ferroviário, tráfego aéreo, industria e fontes fixas). Este 

representa o nível de ruído médio ponderado ao longo das 

24h do dia (Lden - nível dia/ entardecer/ noite).

Na legenda, o vermelho mais escuro representa as zonas com 

um nível de ruído mais elevado (Lden > 70), enquanto que o 

amarelo representa as zonas com menor nível de ruído (Lden 

≤ 55). Todas as cores intermédias representam os restantes 

níveis de ruído encontrados na zona.

É possível verificar que, nesta área de estudo, existe uma 

concentração de ruído especialmente associada ao tráfego 

rodoviário e ferroviário existente no eixo principal, a 

Avenida Infante D. Henrique. Este nível de ruído reduz 

consideravelmente quando se começa a avaliar os eixos 

secundários e terciários que permitem o acesso aos bairros 

e habitações.

Desta forma, é também uma das questões a resolver com esta 

intervenção por forma a que a vivência desta zona se torne 

mais apetecível e agradável especialmente a nível pedonal.

Ill. 31: Intensidade de ruído

Lden > 70

65 < Lden ≤ 70

60 < Lden ≤ 65

55 < Lden ≤ 60

Lden ≤ 55
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Média Alto Mar
(m)

Média Baixa Mar
(m)

Janeiro 3,29 0,65

Fevereiro 3,29 0,65

Março 3,31 0,67

Abril 3,15 0,78

Maio 3,20 0,83

Junho 3,01 0,83

Julho 3,10 0,78

Agosto 3,19 0,74

Setembro 3,30 0,87

Outubro 3,45 0,90

Novembro 3,34 0,84

Dezembro 3,37 0,75

Média Anual 3,25 0,77

Para a realização de uma intervenção informada é 

importante ter em conta aspectos relativos às condições 

climáticas (precipitação, vento e nível de marés) desta zona. 

As análises apresentadas nos diagramas são relativas à 

cidade de Lisboa no ano de 2013. 

2.12.1 Pluviosidade

A pluviosidade média anual é cerca de 706mm. O  mês 

mais seco (Julho) têm uma diferença de 103mm face ao mês 

mais chuvoso (Novembro). Através desta análise é possível 

verificar que existe uma diferença significativa ao longo do 

ano, o que leva a que a chuva seja um factor significativo a 

ponderar ao longo do desenvolvimento do projecto. 

2.12.2 Intensidade do Vento

Relativamente à intensidade do vento, e segundo a escala 

de Beaufort, o vento que encontramos na cidade de Lisboa é 

classificado maioritariamente como brisa leve (entre os 6 e os 

11 km/h), e brisa fresca (entre os 12 e os 19 km/h).

2.12.3 Altura das marés

A subida ou descida das marés é influenciada pela 

atracção gravitacional do Sol e da Lua, sendo, o intervalo 

entre as duas cerca de meio dia. Na tabela é possível 

encontrar os valores referentes à média mensal da 

altura da água durante a preia-mar e à baixa-mar.  

É possível verificar que existe uma diferença de cerca de 3 

metros na altura da água durante as diferentes marés. Desta 

forma, a diferença entre o nível máximo da água e a cota 

a que se encontra a zona ribeirinha é de apenas 1 metro. 

Deste modo, é necessário ter em conta estes factores para 

o projecto, para que a proposta não apresente soluções 

como desníveis abaixo desta cota, pois isso resultaria, 

na realidade, em zonas que poderiam ficar inundadas 

em caso de chuvas ou subida do nível da água no rio.

2.12 anáLises cLimáTicas

Tabela 1

Jan 103

Fev 95

Mar 74

Abr 55

Maio 42

Jun 20

Jul 4

Ago 5

Set 23

Out 72

Nov 107

Dez 106

0

30

60

90

120

Meses do Ano
Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

mm

Tab. 01: Altura das marés ao longo de um ano (2013)

Ill. 32: Pluviosidade em Lisboa, 2013
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2.13 anáLise swoT

Foi realizada uma análise SWOT para este local por forma a 

compreender não só os pontes fortes e fracos existentes, mas 

também as oportunidades e ameaças a que este se encontra 

sujeito. 

A tabela apresentada foi realizada tendo como base o 

estudo do lugar assim como todas as análises anteriormente 

realizadas. Apesar de terem sido encontradas algumas 

ameaças, as oportunidades que a zona oferece tornam-na 

apetecível.

Os pontos fortes encontram-se especialmente relacionados 

com a ligação que se pode estabelecer com o rio, não só ao 

nível físico, mas também ao nível visual. A existência de uma 

área de 24,8 ha permite a realização de uma intervenção à 

escala da cidade. Este local é também favorecido ao nível da 

sua exposição solar.

Os pontos fracos são especialmente a intensidade de tráfego 

e ruído existentes. A falta de lugares de estacionamento, 

assim como a falta de espaços públicos de estada e lazer 

qualificados são também dois aspectos que devem ser 

equacionados nas propostas futuras. Uma vez que este local 

é utilizado ao nível portuário, leva a que exista uma falta de 

ligações físicas que permitam a passagem e relação entre a 

cidade e a frente de rio, sendo portanto também um elemento 

a considerar.

Apesar de terem sido encontradas ameaças tais como 

a possível subida do leito de rio que poderia resultar em 

inundações, assim como a vulnerabilidade sísmica ou a 

dificuldade de construção uma vez que esta área se encontra 

sobre uma zona de aterro, o número de oportunidades que 

este local oferece devem ser aproveitadas e valorizadas. 

Pode considerar-se que o local de intervenção apresenta um 

potencial que pode gerar um número ilimitado de soluções 

que permitem a criação de um novo espaço que reformule 

aquilo que hoje é esta zona da frente ribeirinha da cidade 

de Lisboa.

Pontos Fortes Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças

Zona nobre da cidade devido á sua proximidade ao rio �Proximidade ao rio �Ruído �Criação de ligações entre a frente 
de rio e a cidade �Dificuldade de construção

Muito espaço disponivel �Muito espaço disponível �Carência de lugares de 
estacionamento públicos �Novas acessibilidades �Possível subida do leito do rio

Boa exposição solar �Boa exposição solar �Falta de ligações entre a cidade e a 
frente de rio �Novos espaços públicos �Zona de grande vulnerabilidade 

sísmica

Ligação visual com a frente de rio e zona histórica da cidade �Ligação com a frente de rio e 
zona histórica da cidade

�Falta de espaços públicos 
qualificados

�Criação de lugares de 
estacionamento exterior público

�Intenso movimento de tráfego na 
área

Boa localização �Boa localização �Carência de espaços verdes �Criação de um grande espaço 
verde na cidade

�Barreiras físicas impostas pelas 
linhas ferroviária e viaduto

�Facilidade de acesso ao nível dos 
transportes

�Criação de novos serviços e 
equipamentos para esta zona �Custo da intervenção

Tab. 02: Análise SWOT





3. projecto
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3.1 introdução ao projecto

Esta secção tem como objectivo explicar os fundamentos 

urbanísticos que influenciaram as opções tomadas para o 

projecto de requalificação urbana da frente ribeirinha de 

Lisboa, apresentado de seguida. São também descritos 

os fundamentos teóricos que serviram como base para a 

reflexão sobre o projecto.

O termo “urbanismo” aparece no final do século XIX após 

a revolução industrial, surgindo como consequência da 

necessidade de resolução de questões funcionais existentes 

nas cidades, tais como, a falta de salubridade ou o 

congestionamento, resultantes do aumento significativo do 

volume populacional nas mesmas. Duas cidades europeias 

fortemente afectadas por estas questões foram Londres e Paris.

Como consequência surgem então uma série de propostas 

de desenvolvimento urbano que buscam a resolução das 

questões derivadas do grande processo de urbanização 

das cidades europeias. As primeiras propostas pertencem 

a um grupo de utopistas (Fourier, Godin, Owen, entre 

outros) que se guiavam pela teoria e pensavam existir 

uma necessidade de começar de novo, logo a intervenção 

a realizar deveria ser agressiva ao ponto de contrapor à 

cidade existente novas formas de convivência. Estes levaram 

à idealização de propostas como as da Cidade-jardim de 

Ebenezer Howard [Abiko & Almeida & Barreiros, 1995: 41].

Uma proposta importante neste período foi a de Haussmann 

para Paris. Esta proposta, realizada a pedido de Napoleão 

III, para além de resolver os problemas da cidade inerentes 

à industrialização, tinha também como objectivo promover 

o melhoramento de acessos de modo a facilitar manobras 

militares. Deste modo, Haussmann propõe um urbanismo 

estético-viário com a abertura de avenidas largas e rectas, 

assim como grandes espaços urbanos que transformam a Ill. 34: Conceito de Cidade-jardim de Ebenezer Howard, 1902
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Ill. 36: Cidade utópica de Le Corbusier para Paris

estrutura medieval de Paris numa estrutura urbana de uma 

cidade moderna. Propõe também edificado de carácter 

monumental. Este plano influenciou muitas das reformas 

propostas para diversas cidades como Roma, Madrid ou 

Barcelona [Gonsales, 2005]. 

Por volta de 1914, antes da primeira guerra mundial, surgem 

uma série de urbanistas progressistas e racionalistas, entre 

os quais Tony Garnier (cidade industrial) e Walter Gropius, 

que procuravam soluções utilitárias e plásticas  de modo a 

conceberem cidades ordenadas. Este pensamento consolida-

-se em 1928 com o C.I.A.M. (Congressos Internacionais de 

Arquitectura Moderna) [Abiko & Almeida & Barreiros, 1995: 

42]. As ideias dominantes de Le Corbusier, Gropius, Neutra, 

Lucio Costa, entre outros, foram reunidas num único documento 

também datado de 1928, a Declaração de la Sarraz, na qual 

é definido o urbanismo como “(...) a disposição dos lugares e 

dos locais diversos que devem resguardar o desenvolvimento 

da vida material, sentimental e espiritual, em todas as 

manifestações individuais e colectivas. Ao urbanismo interessam 

tanto as aglomerações urbanas como os agrupamentos rurais. 

As três funções fundamentais do urbanismo são: habitar, 

trabalhar e recrear, e os seus objectivos são: a ocupação do 

solo, a organização da circulação e a legislação (...)” [Birkholz, 

1967]. 

As conclusões retiradas dos C.I.A.M foram reunidas na Carta 

de Atenas (1933), carta que “(...) sintetiza o conteúdo do 

Urbanismo Racionalista, também chamado de Urbanismo 

Funcionalista, o qual supunha a obrigatoriedade do planejamento 

regional e intra urbano, a submissão da propriedade privada 

do solo urbano aos interesses coletivos, a industrialização dos 

componentes e a padronização das construções, a edificação 

concentrada, porém adequadamente relacionada com amplas 

áreas de vegetação. 

Admite ainda o uso intensivo da técnica moderna na organização 

das cidades, o zonamento funcional, a separação da circulação de 

veículos e pedestres, a eliminação da rua corredor e uma estética 

geometrizante” [Abiko & Almeida & Barreiros, 1995: 42]. 

Ill. 35: Paris pré-Haussmann
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Ill. 37: Roma Interrotta, Robert Venturi, 1978

Porém, a partir dos anos 60, são apresentadas uma 

série de propostas que se veem opor à visão totalmente 

funcionalista e racionalista e à criação de espaços e 

edificado standartizado definido pela Carta de Atenas. Os 

conceitos e métodos adoptados pelo Movimento Moderno 

começam a ser questionados devido ao empobrecimento dos 

espaços urbanos, assim como a falta de identidade cultural 

das cidades. “(...) O tema da memória vem merecendo um 

destaque cada vez maior nos estudos sobre as cidades, numa 

perspectiva de abordagem que se contrapõe ao pensamento 

e prática do Movimento Moderno Internacional, especialmente 

no que se refere ao descaso em relação às características 

históricas, geográficas e culturais que dão identidade ao lugar.” 
[Ortegosa, 2009]. 

Uma das personalidades que mais criticou o urbanismo 

modernista foi a escritora e activista política Jane Jacobs 

(1916-2006), a qual justificava a falta de vivacidade nas 

cidades como consequência das propostas funcionalistas. 

Referia que o planeamento urbano das cidades deveria ser 

realizado tendo em vista a escala humana, tendo em conta 

as referências culturais que se encontravam subjacentes ao 

sentido do lugar. Nesta medida, a componente da história e 

pré existências do lugar tornavam-se elementos importantes 

no planeamento das cidades.

Desta forma, e “ em oposição à visão globalizante e unificadora 

propugnada pela vanguarda modernista, delineiam-se novos 

códigos formais que convertem a fragmentação da configuração 

urbana num valor positivo: o pluralismo, em oposição à rigidez 

dos modelos estabelecidos pelo funcionalismo, e a valorização 

das particularidades regionais e dos conceitos de lugar/

identidade (...)” [Ortegosa, 2009].

Em 1966 são publicadas duas obras, Complexity and 

Contradiction in Architecture (Complexidade e Contradição 

na Arquitectura) de Robert Venturi e L’Architettura della Città 

(A Arquitectura da Cidade) de Aldo Rossi, que reflectem 

sobre os novos conceitos e ideias fazendo uma revisão crítica 

aos métodos aplicados pelo Movimento Moderno. 

Na primeira, Robert Venturi critica a monotonia do 

racionalismo funcionalista do Movimento Moderno e refere 

que a arquitectura deve ser contraditória e complexa, 

ou seja, deve ser rica ao nível do aspecto formal e 

da pluralidade funcional, defendendo a “riqueza de 

significados em vez da clareza de significados: a função 

implícita em vez da função explícita.” [Venturi, 1966].

Deste modo, Venturi defende uma arquitectura que refuta 

a simplicidade e a indicação sistemática presente no 

racionalismo, preferindo a riqueza  arquitectónica adquirida 

ao longo dos séculos, assim como as complexidades e 

complicações inerentes à sua forma e construção. Venturi 

procura uma arquitectura que seja sensível à cultura
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Ill. 38: Cidade análoga, Aldo Rossi, 1976

das massas, ou seja, que modifique “(...) o ambiente urbano 

e responda a certas necessidades primárias de uma civilização 

que é baseada em sistemas de comunicação e de informação 

massificados” [Barbosa, 1998]. 

Na segunda, L’Architettura della Città, Aldo Rossi inside 

sobre a teoria geral da cidade e sobre a importância das 

coordenadas histórias para a mesma, uma vez que para ele, 

a cidade é um organismo vivo que se vai compondo com as 

diferentes intervenções realizadas ao longo dos diferentes 

períodos. “(...) Com o tempo a cidade cresce sobre si mesma, 

adquire consciência de si. (...) Na sua construção permanecem 

os motivos originais, mas, simultaneamente, a cidade torna-os 

mais precisos e modifica os motivos do seu desenvolvimento.” 

[Rossi, 1966]. Rossi refere também que “(...) o meio de operar 

sobre a cidade, (...) é aquele de colocar uma mediação entre a 

cidade real e a cidade análoga. (...) Em outros termos, é uma 

forma de servir-se de uma série de elementos diversos, entre eles 

ligados ao contexto urbano e territorial, como ponto central da 

nova cidade” [Rossi,1966].

Para além disto, Rossi adopta uma posição critica face a 

alguns conceitos estabelecidos pelo Movimento Moderno, 

como é o caso do funcionalismo onde a função determina 

a forma na arquitectura. Para Rossi a função é um aspecto 

secundário que pode ser adoptado por qualquer tipo 

de edificado, nomeadamente o de interesse histórico ou 

artístico. Assim sendo, a história, a memória do edificado é 

preservada enquanto que a função desempenhada pode 

sofrer alterações ao longo do tempo. 

Para Rossi a expressão colectiva da arquitectura surge através 

da combinação da criação de espaços confortáveis e favoráveis 

à vida humana assim como da intencionalidade estética que 

se encontra subjacente à história de cada sociedade. Assim, 

cada cidade desempenha um papel diferente na memória 

colectiva (locus) das populações. 

Rossi define o locus como a “(...) relação singular mas universal 

que existe entre certa situação local e as construções que se 

encontram naquele lugar” [Rossi, 1966]. Deste modo, deveria 

existir um esforço ao nível da compreensão da lugar, sendo 

que as intervenções a efectuar, quer ao nível da cidade, quer 

ao nível singular do edifício, deveriam apresentar-se como 

uma série de operações lógicas que preservassem o “genius 

loci” (espírito do lugar). 

Com esta análise, foi possível compreender que as intervenções 

a realizar na requalificação urbana da frente ribeirinha de 

Lisboa, devem ser informadas e conscientes, tendo em conta 

características históricas, arquitectónicas, socio-culturais e 

de linguagem inerente ao local de intervenção. A proposta 

deve não só resolver os problemas funcionais existentes, 

mas também permitir a criação de espaços confortáveis de 

estada e lazer para usufruto da população.
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Neste caso, o projecto proposto centra-se sobre a 

requalificação de uma zona da frente ribeirinha de Lisboa 

compreendida entre a Estação de Santa Apolónia e o Vale 

de Chelas.

Hoje em dia este lugar é conhecido como um cais de 

contentores que desempenha actividades de carácter 

industrial e portuário. Sendo uma zona de acesso restrito, 

existe uma falta de ligação entre a cidade e a frente de rio, 

aspecto que deveria ser modificado uma vez que a frente 

ribeirinha é considerada uma zona estratégica para a cidade 

de Lisboa.

Contudo, é necessário compreender o que provoca esta 

separação, esta descontinuidade, de modo a ser possível 

encontrar soluções para esta questão. Tal como encontramos 

no capitulo das análises, a grande diferença de cotas, a 

ocupação da frente de rio por parte do porto de Lisboa e os 

limites físicos impostos tanto pela linha do comboio como pela 

Avenida Infante D. Henrique, são aspectos que contribuem 

para esta separação e precisam de ser trabalhados e 

melhorados ao longo deste projecto.

A qualidade do edificado e do espaço público desta zona 

é também um aspecto a referenciar uma vez que este lugar 

é caracterizado pela inexistência de espaços públicos 

qualificados e de áreas verdes apetecíveis. Isto advém da 

imposição criada pelas duas actividades industriais existentes 

no local (porto e linha ferroviária). Para além disto, a 

predominância da circulação automóvel por toda esta frente 

resulta também na deterioração da circulação pedonal e do 

espaço público para usufruto do peão. 

Ill. 39: Fotografia do local
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Um dos aspectos a mencionar do local, tal como já foi referido, 

é a grande área ocupada pela circulação de comboios da 

REFER, que tem como terminal a Estação de Santa Apolónia. 

Procuraram-se duas opções para trabalhar com a pré 

existência do comboio: a primeira seria substituir toda a 

zona ferroviária por um prolongamento da linha azul do 

metropolitano de Lisboa deste a Estação de Santa Apolónia 

até ao Parque das Nações. Esta solução permitiria anular a 

barreira física imposta pelas linhas do comboio entre a frente 

de rio e a cidade. 

A segunda opção seria manter o comboio, apesar de se ter 

pensado num possível estreitamento das vias por forma a 

permanecerem apenas aquelas que são realmente necessárias 

para a circulação ferroviária. Esta solução, para além de 

mais económica (uma vez que retirar as linhas de comboio na 

sua totalidade seria bastante dispendioso), trabalha com esta 

pré existência, tornando esta barreira uma parte integrante 

do processo de projecto.

A estação de Santa Apolónia apresenta um valor de carácter 

histórico para a cidade de Lisboa, tal como evidenciado 

no capitulo das análises, factor que se tornou determinante 

na decisão de manter ou não a linha de comboio. Optou-

se portanto pela segunda opção, a de manter as linhas 

ferroviárias existentes.

Concluindo, foram aceites para a idealização desta proposta 

de projecto a presença das duas barreiras existentes nesta 

área de intervenção: as linhas de comboio e a Avenida 

Infante D. Henrique. Estes dois limites estabelecem uma clara 

ligação entre a cidade e o rio Tejo.

3.2 Manter o coMboio

Ill. 40: Interior da Estação de Santa Apolónia
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Uma das premissas iniciais para este projecto foi a existência 

de  uma clara intenção na criação de um contraste entre a 

azafama da cidade e um local mais tranquilo, com um parque 

urbano que levasse a que os utilizadores tirassem partido 

desta zona da frente ribeirinha, tal como acontece em locais 

como Belém, Terreiro do Paço ou Parque das Nações.

Devido às condicionantes locais,  foi proposta uma “barreira” 

construída que protegesse a frente de rio face ao ruído e 

ao tráfego viário existente neste local. Assim, esta massa 

edificada surge como um “muro” que protege o parque 

urbano proposto das vias de circulação envolventes ao local 

de intervenção, tendo especial incidência sobre o viaduto que 

apresenta um carácter  bastante marcante no perfil desta 

zona da cidade.

Na primeira versão do plano proposta, as passagens 

criadas que permitiam o acesso das pessoas ao parque não 

eram convidativas, uma vez que eram estreitas e eram um 

elemento constituinte dos edifícios ao nível do piso térreo. 

Existiam também outras um pouco maiores nos intervalos 

do edificado, contudo encontravam-se descontextualizadas. 

Desta forma, uma alteração importante a fazer no plano foi 

exactamente este: reconstruir as passagens de modo a torná-

las um elemento integrante do muro e não apenas um meio 

de acesso de um lado para  outro.

O elemento “muro” torna-se um aspecto essencial para o 

desenho do projecto, uma vez que representa a charneira, o 

elo de ligação entre o parque urbano e a cidade. Tal como na 

imagem anexa de John Hejduk, o “muro” interior desempenha 

o papel de elemento dinamizador e de conexão que permite 

que estes dois locais se complementem e se fundam, o que 

possibilita a compreensão e leitura da proposta como um 

todo.

3.3 ideia do Muro

Ill. 41: Victims, John Hejduk
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3.4 parque urbano

Cada vez mais a ideia da necessidade de espaços verdes 

tem estado associada a intervenções urbanísticas nas cidades. 

Isto acontece, não apenas por estes permitirem a criação de 

espaços de recreio, mas também porque os espaços verdes 

são elementos chave na conexão do tecido urbano. 

Para além disto, são vistos como elementos de saneamento 

das cidades que oferecem espaços de lazer para usufruto 

da população. Cada vez mais a criação de parques urbanos 

se encontra associada à criação de espaços públicos com 

diferentes funções e usos.  A imagem à direita representa 

uma proposta de  O. M. Ungens para um parque na cidade.

Os espaços verdes apresentam, para além dos aspectos 

relacionados com actividades lúdicas ou paisagísticas, 

diversas vantagens para as cidades, entre os quais a 

diminuição das amplitudes térmicas, a diminuição da poluição 

sonora, o aumento da permeabilidade dos solos, a melhoria 

da qualidade do ar, entre outros. 

Resolvem também questões relacionadas com a congestão e 

circulação, e providenciam às cidades áreas de distribuição 

de ar puro, luz e repouso. Alguns exemplos de espaços verdes 

na cidade de Lisboa são o Parque de Monsanto, o Parque 

Eduardo VII e a zona de Belém.

 

Assim sendo, e tal como foi idealizado para a frente de 

rio por parte de diversas entidades, entre elas a Câmara 

Municipal de Lisboa, a criação de uma barreira verde 

ecológica valoriza a ligação entre a frente ribeirinha e o 

resto da cidade. 

Neste projecto é proposta a criação de um corredor verde, 

que vai de Santa Apolónia até ao Vale de Chelas, sendo 

colmatada com o “muro” que estabelece o limite e ligação 

entre o parque urbano e a cidade. Este jardim permite ao 

indivíduo relaxar e apreciar a frente de rio, sendo que 

longo do percurso se vai debatendo com diversos tipos de 

equipamentos, como é o caso do hotel, museu , biblioteca ou 

auditório, dos quais pode usufruir. 

Pode concluir-se que o parque criado se torna aquilo a que 

hoje se intitula um parque urbano moderno, uma vez que não 

serve única e exclusivamente para apreciação, mas também 

oferece um conjunto de espaços públicos com diferentes tipos 

de usos. 

Ill. 42: Project for a city-park, O.M. Ungens
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O plano urbano foi realizado no primeiro semestre de 

5˚ano por três alunos (Nuno Rosado, Miguel Fernandes e 

Omar Nada). Tendo em conta que me encontrei ao abrigo 

do programa Erasmus durante o primeiro semestre, não fui 

parte integrante na realização do mesmo. Contudo, quando 

cheguei foi-me pedido que escolhesse um dos trabalhos 

realizados ao longo do primeiro semestre e o desenvolvesse, 

sendo a revisão do plano realizada em grupo (em conjunto 

com o aluno Nuno Rosado) e o desenvolvimento de um edifício 

do plano realizado individualmente.

Pensei que seria importante esta introdução, de modo 

a compreender o ponto de partida para a alteração 

do plano realizada ao longo do segundo semestre. 

Posteriormente será também apresentada uma análise 

comparativa entre os dois planos: o inicial (em cima) e o 

alterado (final).

Plano Inicial

No programa para este plano urbano propunha-se a 

realização de um parque urbano, um hotel, um museu, um 

centro de congressos e outros serviços e equipamentos que o 

aluno considerasse necessários para esta zona.

A proposta acima apresentada surge como consequência das 

premissas apresentadas. A ideia de manter o comboio e o 

viaduto levam a que seja necessário resguardar o parque 

urbano que se propõe para a frente de rio.  Surge também 

aqui a ideia do “muro” habitável que serve como um elo de 

ligação  e passagem entre a cidade e o interior da intervenção, 

a frente ribeirinha. Nesta proposta são apresentadas algumas 

ligações pedonais ao longo de todo o comprimento do parque, 

que possibilitam uma conexão constante com a cidade e que 

permitem a ligação a alguns edifícios de carácter histórico 

e patrimonial da cidade de Lisboa. Porém, existem alguns

3.5 plano inicial
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Ill. 43: Plano de requalificação urbana apresentado no 1˚ semestre
aspectos neste plano que não se encontram bem resolvidos, 

tornando-se portanto elementos de estudo nas alterações a 

realizar: 

 Todos os edifícios propostos, com excepção do museu, 

apresentam o mesmo carácter ao nível formal; 

Ligações demasiado rígidas, fazendo com que o “muro” 

seja apenas um limite e não um elemento na interação 

entre o jardim e a cidade (ver esquema à direita); 

As passagens pedonais sobre elevadas são demasiado 

longas para os possíveis utilizadores deste espaço; 

a falta de remate do muro junto ao Vale de Chelas; 

Algumas zonas do plano descaracterizadas tais como 

a que se encontra perto do viaduto, tornando aquele 

espaço pouco atractivo para o utilizador.

•

• 

• 

•

0 20 50

Legenda

1. Estação de Santa Apolónia

2. Serviços e áreas comerciais

3. Hotel

4. Parque urbano

5. Passagens sobre elevadas

6. Museu

7. Vale de Chelas

Ill. 44: Esquema das passagens entre cidade e parque 
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A proposta em cima representada foi o fruto do 

desenvolvimento do plano inicial apresentado na página 

anterior. Foi realizado, em conjunto com outro aluno (Nuno 

Miguel Fernandes Rosado), aluno este que esteve presente na 

concepção do primeiro plano), ao longo do 2˚ semestre de 5˚ 

ano de Mestrado Integrado em Arquitectura. 

Plano Alterado (Final)

Nesta nova solução, os edifícios do plano apresentam um 

carácter próprio sendo possível compreender que existe uma 

diferença de uso entre eles. Sendo o viaduto uma presença 

marcante nesta zona, pensou-se que deveria ser um elemento 

a considerar no desenho do edificado, de modo a evitar 

espaços sem identidade tal como acontece na primeira 

proposta apresentada (apresentada na página anterior). 

O parque urbano foi também repensado: em vez de se 

apresentar como um grande jardim com pequenos caminhos,

foram introduzidas estadias que permitem ao peão usufruir da 

paisagem que o circunda e encaminham-no para os diversos 

equipamentos que constituem o plano de requalificação 

urbana da frente ribeirinha.

O hotel proposto foi redesenhado tendo em mente uma 

relação formal com um dos edifícios históricos desta zona: 

o Convento de Santos-o-Novo. É portanto introduzido 

edificado no plano que remonta a uma parte histórica da 

cidade, o que leva a que exista uma associação e relação 

entre o pré existente e o novo. A zona do museu, biblioteca 

e auditório colmatam o “muro” que foi redesenhado de 

modo a possuir entradas convidativas para o parque 

criadas através do desenho do edificado proposto para 

este plano de requalificação da frente ribeirinha de Lisboa. 

Para além dos equipamentos anteriormente mencionados, os

3.6 plano alterado (Final)

1

2

2
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outros edifícios do plano destinam-se a serviços. Porém, 

e tendo em conta que existia um limite temporal para a 

realização deste projecto, estes edifícios propostos não foram 

mais desenvolvidos do que a escala acima apresentada. 

Outro aspecto que deve ser mencionado é o elemento que 

estabelece a ligação entre os diversos edifícios do plano: 

o sistema de arcadas. Este encontra-se presente em todo o 

edificado por forma a estabelecer uma relação entre todos 

os edifícios. As arcadas apresentam uma dimensão generosa 

e criam um percurso alternativo ao criado pelos caminhos 

existentes no parque urbano. 

Neste plano são propostos uma série de lugares de 

estacionamento exteriores (para além dos parques 

subterrâneos projectados para o hotel e área de museu/ 

auditório e biblioteca), uma vez que foi uma das carências 

encontradas nas análises realizadas.

Ill. 45: Plano de requalificação urbana final

Mais á frente será realizada uma análise comparativa entre 

os dois planos de requalificação urbanos apresentados 

(inicial e alterado/final) para esta zona da frente ribeirinha 

de Lisboa,  seguindo-se o desenvolvimento de um edifício do 

plano à escolha, que no meu caso foi o hotel.

Legenda

1. Estação de Santa Apolónia

2. Serviços e áreas comerciais

3. Hotel

4. Parque urbano

5. Museu

6. Auditório

7. Biblioteca

8. Vale de Chelas
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3.7 Maquete Final do plano urbano 

Ill. 46: Fotografia da maquete

Ill. 47: Fotografia da maquete
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3.8 Índices urbanistÍcos do plano Final

Parâmetros Plano Inicial Parâmetros Plano Final

Área total do local intervenção (m2) 248.000 Área total do local intervenção (m2) 248.000

Área da superfície líquida (m2) 131.637,184 Área da superfície destinada a zonas verde(m2) 109.170

Área total de implantação (m2) 29.594,4403 Área total de implantação (m2) 35.737

Área total de construção (m2) 55.789,6188 Área de construção abaixo da cota de soleira 
(m2) 3.432

Área de construção acima da cota de soleira (m2) 62.087

Área total de construção  (m2) 65.519

Superfície de arruamentos (m2) 86.768,3758 Superfície de arruamentos (m2) 103.091

Número médio de pisos 2 Número médio de pisos 2

Número máximo de pisos 2 Número máximo de pisos 4

Índice de utilização de solo 0,224 Índice de utilização de solo (bruto) 0,264

Índice de ocupação do solo 11,9 Índice de ocupação do solo (bruto) 14,4

Índice de utilização líquida Índice de utilização líquida

Percentagem de utilização líquida Percentagem de utilização líquida

Parâmetros Plano Inicial Plano Final

Área total do local intervenção (m2) 248.000 248.000

Área da superfície destinada a zonas verdes (m2) 131.637 109.170

Área total de implantação (m2) 29.594 35.737

Área total de construção (m2) 55.789 65.519

Superfície de arruamentos (m2) 86.768 103.091

Número médio de pisos 2 2

Número máximo de pisos 2 4

Índice de utilização de solo (bruto) 0,224 0,264

Índice de ocupação do solo (bruto) 11,9 14,4

Índice de utilização líquida

Percentagem de utilização líquida

Nesta secção são avaliados os índices urbanísticos calculados 

para o plano final de requalificação da frente ribeirinha de 

Lisboa. 

Aqui são avaliados, tal como é possível observar na tabela, 

parâmetros como a área bruta do terreno (área total do 

local de intervenção), a área total de implantação, a área 

total de construção, a área destinada a espaços verdes, a 

superfície destinada a arruamentos, o índice de utilização do 

solo, o índice de ocupação de solo, entre outros.

A área total de intervenção é de cerca de 248000 m2. Esta 

área resulta da soma das áreas de arruamentos, espaços 

públicos, área de implantação ocupada pelo edificado e 

pelos seus logradouros. 

A área ocupada por zonas verdes/ espaços públicos é cerca 

de 109170 m2, sendo a área destinada á implantação 

do edificado proposto cerca de 65519 m2. A superfície 

destinada a arruamentos é composta por cerca de 103091 

m2.

A área de construção resulta da soma das áreas de todos 

os pisos do edificado proposto acima (62087 m2) ou abaixo 

(3432 m2) da cota de soleira, sendo o total cerca de 65519 

m2. O número médio de pisos do edificado proposto é 2, 

tendo o edifício mais elevado 4 pisos.

Neste plano final apresentado, o índice de utilização ou 

construção do solo é de 0,264. O índice de ocupação ou 

percentagem de ocupação do solo é de 14,4 % e diz respeito 

ao espaço utilizado na implantação do edificado. 

Tab. 03: Análise dos índices urbanísticos do plano final
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3.9 análise coMparativa

Tab. 05: Análise comparativa entre planos

Tab. 04: Análise dos índices urbanísticos de ambos os planos apresentados

3.9.1 Entre planos

Após uma análise dos planos apresentados verificou-se que 

estes diferem em alguns aspectos. Apesar de ambos terem sido 

concebidos para o mesmo tipo de funcionalidades (serviços, 

comércio e equipamentos), existe uma ligeira diferença ao 

nível da tipologia do edificado: o primeiro plano apresenta 

uma maior homogeneidade ao nível do edificado proposto, o 

que varia um pouco mais ao nível do plano final, uma vez que 

existem elementos arquitectónicos que se evidenciam perante 

a maioria do edificado.

Após a determinação dos índices urbanísticos de ambos os 

planos, é possível concluir que superfície destinada a áreas 

verdes que é obtida no plano final é inferior à do plano 

inicial. Porém, a área destinada à implantação do edificado 

verifica-se maior no plano final, assim como, a superfície de 

arruamentos. 

O índice de utilização do solo não varia muito entre os 

dois planos (de 0,224 para 0,264). O índice de ocupação 

do solo varia em cerca de 3% de um plano para o outro. 

Esta percentagem, que representa a área ocupada pela 

implantação do edificado em comparação com a área bruta 

do terreno (área total do local de intervenção), apresenta-se 

relativamente baixa uma vez que uma grande parte da área 

de intervenção se destina a um parque urbano de grande 

dimensão para usufruto da população.

 

Na tabela 05, à direita, encontra-se realizada uma pequena 

análise comparativa entre as duas propostas apresentadas. 

O plano inicial (proposta 1) sofreu bastantes alterações sendo 

que uma delas foi o carácter atribuído ao edificado proposto: 

enquanto que no primeiro plano todos os edifícios parecem 

semelhantes sem que se distinga as diferentes funções e 

usos, no segundo plano, apesar de ser possível observar que

Parâmetros Plano Inicial Parâmetros Plano Final

Área total do local intervenção (m2) 248.000 Área total do local intervenção (m2) 248.000

Área da superfície líquida (m2) 131.637,184 Área da superfície destinada a zonas verde(m2) 109.170

Área total de implantação (m2) 29.594,4403 Área total de implantação (m2) 35.737

Área total de construção (m2) 55.789,6188 Área de construção abaixo da cota de soleira 
(m2) 3.432

Área de construção acima da cota de soleira (m2) 62.087

Área total de construção  (m2) 65.519

Superfície de arruamentos (m2) 86.768,3758 Superfície de arruamentos (m2) 103.091

Número médio de pisos 2 Número médio de pisos 2

Número máximo de pisos 2 Número máximo de pisos 4

Índice de utilização de solo 0,224 Índice de utilização de solo (bruto) 0,264

Índice de ocupação do solo 11,9 Índice de ocupação do solo (bruto) 14,4

Índice de utilização líquida Índice de utilização líquida

Percentagem de utilização líquida Percentagem de utilização líquida

Parâmetros Plano Inicial Plano Final

Área total do local intervenção (m2) 248.000 248.000

Área da superfície destinada a zonas 
verdes (m2) 131.637 109.170

Área total de implantação (m2) 29.594 35.737

Área total de construção (m2) 55.789 65.519

Superfície de arruamentos (m2) 86.768 103.091

Número médio de pisos 2 2

Número máximo de pisos 2 4

Índice de utilização de solo (bruto) 0,224 0,264

Índice de ocupação do solo (bruto) 11,9 14,4

Índice de utilização líquida

Percentagem de utilização líquida

Problemas apresentados pela CML Proposta 2 Plano Final

Ausênsia de ligações pedonais ao rio Resolve Resolve

Forte barreira entre Av. Infante D. Henrique e o rio pelas infraestruturas de 
apoio portuário Resolve Resolve

Criação de percursos entre os espaços públicos existentes e a criar Resolve Resolve

Criação de ligações da frente ribeirinha aos vales interiores que possam 
servir de suporte a actividades de recreio e produção Resolve Resolve

Considerar os enfiamentos visuais sobre o rio Resolve Resolve

Plano Inicial Plano Final

Identidade do edificado Sem identidade Com identidade 

Parque urbano Jardim de grandes 
dimensões

Pensado segundo a ideia de 
"parque urbano moderno"

Percursos pedonais Percursos directos ao longo 
do parque

Percursos com introdução de 
elementos de estada

Espaço público Sem usos e funções 
associadas

Com usos e funções 
associadas

Ligação cidade - frente 
de rio

Barreira muito rígida devido 
ao desenho do "muro"

Barreira pensada e desenhada 
de modo a ser atractiva 

Relação com o pré 
existente e envolvente 
próxima

Não se relaciona com 
elementos marcantes do 
local como é o caso do 
viaduto

Pensado de modo a integrar-
se com as pré existências do 
local

Problema do ruído Resolvido com o "muro" Resolvido com o "muro"

Problema do 
estacionamento Resolvido Resolvido

Considerar os enfiamentos visuais sobre o rio

Problemas apresentados pela CML

Ausênsia de ligações pedonais ao rio

Forte barreira entre Av. Infante D. Henrique e o rio 
pelas infraestruturas de apoio portuário

Criação de percursos entre os espaços públicos 
existentes e a criar

Criação de ligações da frente ribeirinha aos vales 
interiores que possam servir de suporte a actividades 
de recreio e produção
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funcionam como um todo, cada edifício apresenta um 

carácter, uma identidade única, o que permite compreender 

que ao longo da proposta vão existindo diversos tipos de 

equipamentos.

Para além disto, o redesenho do edificado foi realizado tendo 

em conta alguns dos edifícios históricos assim como algumas 

pré existências de valor mais significativo para esta zona, 

o que consequentemente leva a uma maior relação entre o 

plano e a envolvente próxima.

 As ligações cidade/ rio são também trabalhadas de modo a 

permitir ao peão uma vivência da frente de rio que até então 

não tem sido possível devido à utilização deste espaço por 

parte das infra-estruturas portuárias.

Outra mudança significativa de um plano para o outro é o 

parque urbano e os percursos pedonais criados. Enquanto 

que no primeiro os percursos criados no jardim acabam por 

ser meras passagem que levam o peão de um lado para o 

outro da proposta, no segundo este percurso torna-se uma 

jornada que possibilita que o peão usufrua dos diversos 

espaços públicos de recreio criados assim como da ligação 

visual que estabelece com toda esta zona da frente ribeirinha 

da cidade de Lisboa.

3.9.2 Com as questões apresentadas pela CML 

Na segunda tabela apresentada à direita é possível observar 

as questões identificadas pela Câmara Municipal de Lisboa 

para esta zona da cidade em forma de comparação com 

a solução final apresentada para o plano de requalificação 

urbana da frente ribeirinha. 

Nesta tabela é possível compreender que a proposta 

apresentada resolve as questões enunciadas pela Câmara 

Municipal de Lisboa no Plano Geral de intervenções da Frente 

Ribeirinha em 2008.

A ausência de ligações pedonais até à frente de rio, a 

dissolução ou resolução da forte barreira existente devido às 

infra-estruturas industriais e de apoio portuário, a criação de 

percursos e espaços públicos qualificados de modo a servir 

de suporte a actividades de recreio e produção, assim como, 

a criação de ligações visuais com o rio Tejo, são tudo questões 

que foram ponderadas e resolvidas aquando da realização 

deste plano urbano.

É também uma premissa apontada pela Câmara Municipal 

de Lisboa e pelo Plano Director Municipal de Lisboa, a 

criação de uma mancha verde para esta zona da cidade, tal 

como já existe em áreas como Monsanto, Belém ou no centro 

de Lisboa, o Parque Eduardo VII. Esta questão foi também 

abordada, resultando no desenho de um grande parque 

urbano na proposta final apresentada.

Tab. 06: Análise do P.F. em comparação com os problemas identificados pela CML

Problemas apresentados pela CML Proposta 2 Plano Final

Ausênsia de ligações pedonais ao rio Resolve Resolve

Forte barreira entre Av. Infante D. Henrique e o rio pelas infraestruturas de 
apoio portuário Resolve Resolve

Criação de percursos entre os espaços públicos existentes e a criar Resolve Resolve

Criação de ligações da frente ribeirinha aos vales interiores que possam 
servir de suporte a actividades de recreio e produção Resolve Resolve

Considerar os enfiamentos visuais sobre o rio Resolve Resolve

Plano Inicial Plano Final

Identidade do edificado Sem identidade Com identidade 

Parque urbano Jardim de grandes 
dimensões

Pensado segundo a ideia de 
"parque urbano moderno"

Percursos pedonais Percursos directos ao longo 
do parque

Percursos com introdução de 
elementos de estada

Espaço público Sem usos e funções 
associadas

Com usos e funções 
associadas

Ligação cidade - frente 
de rio

Barreira muito rígida devido 
ao desenho do "muro"

Barreira pensada e desenhada 
de modo a ser atractiva 

Relação com o pré 
existente e envolvente 
próxima

Não se relaciona com 
elementos marcantes do 
local como é o caso do 
viaduto

Pensado de modo a integrar-
se com as pré existências do 
local

Problema do ruído Resolvido com o "muro" Resolvido com o "muro"

Problema do 
estacionamento Resolvido Resolvido

Considerar os enfiamentos visuais sobre o rio

Problemas apresentados pela CML

Ausência de ligações pedonais ao rio

Forte barreira entre Av. Infante D. Henrique e o rio 
pelas infraestruturas de apoio portuário

Criação de percursos entre os espaços públicos 
existentes e a criar

Criação de ligações da frente ribeirinha aos vales 
interiores que possam servir de suporte a actividades 
de recreio e produção
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3.10 desenvolviMento de uM ediFÍcio do plano - hotel

A última fase deste projecto de final de curso consistiu no 

desenvolvimento de um edifício do plano de requalificação 

urbana para a frente ribeirinha. O edifício seleccionado 

foi o hotel, desenvolvido maioritariamente à escala 1/200. 

Serão apresentados alguns detalhes construtivos que ilustram 

a materialidade e os sistemas construtivos pretendidos para 

este projecto.

A escolha incidiu sobre o hotel não só devido ao seu carácter 

formal e de destaque no plano, mas também por ser um 

novo desafio, uma vez que ao longo de todo o curso nunca 

tinha tido a oportunidade de projectar um estabelecimento 

hoteleiro. Para tal foi necessária uma pesquisa de alguns 

casos de estudo que serão descritos e explicados de 

seguida. Porém, na página da direita encontram-se algumas 

imagens de conceito que foram importantes na concepção e 

desenvolvimento deste projecto.

O hotel é um edifício de destaque neste plano urbano uma 

vez que estabelece uma relação formal com um dos edifícios 

de valor histórico existente na envolvente próxima: o Convento 

de Santos-o-Novo. Desta forma, este edifício torna-se um 

elo de ligação entre a cidade e a frente de rio. Assim, e à 

semelhança do que acontece no convento, o hotel é constituído 

por um grande claustro ajardinado desenhado para usufruto 

dos hóspedes.

Para além disto, este edifício encontra-se localizado a meio 

do plano, fazendo com que se torne não só um elemento 

integrante do grande jardim, mas também um edifício que 

pode ser acedido por diversos caminhos pedonais desenhados 

no plano. Ademais, foi concebido quase em linha paralela 

com o viaduto que intersecta a Avenida Infante D. Henrique 

que, tal como já foi explicado anteriormente, é um elemento 

de  limite nesta zona da cidade de Lisboa.

O desenho deste edifício foi realizado tendo como base 

ideias clássicas ao nível do desenho, daí apresentar uma 

forma que  pode ser considerada um pouco rígida. Contudo, 

a ideia foi realmente dar ao hotel um carácter racional, com 

linhas geométricas clássicas, o que resultou num quadrado 

perfeito com um claustro central. A poente a fachada do hotel 

é caracterizada por uma arcada de grande pé direito que, 

tal como foi referido, estabelece uma relação com os outros 

edifícios do plano assim como desenha um caminho alternativo 

ao existente no parque urbano.

O edifício foi desenvolvido como um hotel  para a frente de rio 

de Lisboa, sendo constituído por quatro pisos (um subterrâneo 

e três acima da cota de soleira) com 3,5m de pé direito cada 

um. É composto por cerca de 200 quartos divididos pelos dois 

pisos superiores. O piso térreo destina-se a áreas de carácter 

mais social enquanto que o piso subterrâneo destina-se a 

parqueamento automóvel, serviços   e áreas técnicas.

Existem duas entradas de acesso: uma, a principal, permite 

o acesso directo à recepção e átrio (onde devem entrar os 

hóspedes), e a outra que permite o acesso directo à zona 

de bar e refeições (para quem pretende apenas usufruir do 

restaurante do hotel). As entradas de serviço também são 

duas e encontram-se junto a todas as zonas de serviço no piso 

do estacionamento. Estas zonas de serviço permitem o acesso 

directo do pessoal a todos os pisos do hotel, assim como uma 

ligação directa à cozinha através de um monta-cargas.

O acesso ao estacionamento do hotel pode ser realizado 

através da via secundária existente junto à zona do viaduto 

na Avenida Infante D. Henrique.
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3.11 iMagens de conceito

Ill. 48: Habitação para estudantes em Chieti, Georgio Grassi Ill. 49: Palácio de Topkapi, Istambul

Ill. 52: Fotografia de Lucien Hervé

Ill. 50: Colunata de Átalo

Ill. 53: Kimbell Art Museum, Louis Kahn Ill. 54: Escola Superior de Setúbal, Siza Vieira

Ill. 51: Caja de Granada, Alberto Campo Baeza
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3.12 casos de estudo

Esta secção é dedicada à análise de três casos de estudo 

de obras arquitectónicas existentes. Apesar de não serem 

edifícios que desempenham, ao nível funcional, um papel 

relacionado com a hotelaria (tal como seria de esperar), 

apresentam qualidades espaciais e estruturais que serviram 

de inspiração para o desenho do hotel.  

Os casos de estudo apresentados de seguida têm como intuito 

justificar as opções de projecto tomadas para o desenho 

do hotel para a frente ribeirinha da cidade de Lisboa. O 

fundamento teórico das decisões tomadas é imprescindível, 

uma vez que explica de que forma a obra de alguns 

arquitectos de renome influência aquilo que pensamos sobre 

o que é o desenho da Arquitectura.

Um aspecto  importante no entendimento do que é desenhar 

arquitectura é compreender qual a intenção subjacente ás 

opções de projecto tomadas, assim como o tipo de experiência 

que se deseja para determinado espaço. O desenho de 

arquitectura é um processo complexo onde a correlação entre 

intenção e a função deve ser um aspecto sempre a considerar.

Vários teóricos de arquitectura como Eduard Sekler ou Kenneth 

Frampton falam desta relação e da importância destes dois 

conceitos para a Arquitectura, assim como a importância do 

detalhe, uma vez que este pode ser um elemento intensificador 

das experiências que se pretendem para os diferentes locais 

do edifício. 

“Quando um local sugere de que forma pode ser experienciado, 

é possível reconhecer de que forma o ser humano se encaixa no 

mesmo” [Hvejsel, 2010]. Desta forma, a criação de um espaço 

não representa necessariamente o desenho de arquitectura, 

uma vez que para tal é necessário que o utilizador não 

experiencie o espaço apenas de uma forma física, mas 

também de uma forma psíquica.  

O que se pretende explicar é a necessidade de existir uma 

abordagem unificadora entre todas as partes que constituem 

um projecto por forma a que aspectos como construção, 

forma e função funcionam com um propósito único. Esta ideia 

surge da intenção de que a arquitectura deve reunir um 

principio estrutural e o desejo de criar uma experiência que 

permita a criação de uma empatia do utilizador para com 

a Arquitectura. Desta forma, e tal como Sekler descreve, a 

arquitectura deve ser “(...) o gesto nobre (...) que chama a 

nossa própria participação empática na experiência” [Sekler, 

1964:93]. A arquitectura deve procurar a “realização de uma 

construção adequada e eficiente” [Sekler, 1964: 94].

Para além disto é também importante evidenciar o tema 

do lugar. Este recai sobre a compreensão do “genius loci”, 

da identidade do mesmo. Aldo Rossi é um dos nomes da 

arquitectura internacional que enuncia a importância da 

preservação e compreensão do mesmo para o desenho 

informado da arquitectura e para a sua integração na 

envolvente assim como o seu papel para com a cidade. 

Para ele a essência da concepção arquitectónica relaciona-

-se com a memória, o locus e o desenho. Desta forma, Rossi 

acredita que o resultado da junção destes três aspectos 

permite a criação de um objecto arquitectónico que evoca a 

ideia do lugar, marcado pela presença do “genius loci”.

Também Norberg-Schulz, arquitecto norueguês, estuda 

e desenvolve este tema, evidenciando a diferença clara 

existente entre conceitos como espaço e lugar: um espaço é a 

“distância entre dois pontos, ou área ou o volume entre limites 

determinados “[Heidegger, 97-99; Schulz, 10], enquanto que

o lugar (locus) é o “espaço ocupado”. [Schulz, 19].  Desta
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forma Schulz admite que “o lugar é a concreta manifestação 

do habitar humano”. [Schulz, 6].

O estudo do local é então fundamental para a concepção 

projectual, uma vez que cada projecto deve ser pensado 

e idealizado para aquele determinado sítio, o que o torna 

único. 

Outro arquitecto bastante reconhecido pelo seu entendimento 

e estudo do lugar é Álvaro Siza Vieira, onde as suas obras 

são, tal como afirma Kenneth Frampton no seu livro Álvaro 

Siza: Complete Works de 2006, respostas à paisagem urbana 

envolvente. Deste modo, existe uma constante procura pela 

essência do local, e compreensão de como o edifício pode 

ser integrado na paisagem sem que isso altere a identidade 

daquele determinado sítio. 

Ademais, um projecto de arquitectura não se deve prender 

exclusivamente com aspectos técnicos e estéticos, mas deve 

também potenciar ao seu utilizador um conjunto de sensações 

únicas que o levem a apreciar aquele determinado local. Para 

tal a procura de uma honestidade para com a arquitectura, 

para com a construção e para com os materiais, assim como 

a simplicidade do design possibilitam um entendimento 

unificador da proposta para o utilizador. 

É então por esta razão que são enunciados arquitectos 

como Le Corbusier, Aldo Rossi e Álvaro Siza Vieira, uma vez 

que procuram a simplicidade das formas, tentando levar 

a arquitectura até à sua forma mais pura, de modo a que 

seja interpretada de um modo honesto e onde seja possível 

compreender a intenção que se prende por detrás das 

decisões tomadas no desenho dos edifícios. 

Assim sendo, preocupações com a luz, paisagem, lugar, 

natureza, honestidade no uso de materiais e os princípios 

estruturais subjacentes ao desenho tornam-se factores 

fundamentais na realização deste exercício de projecto de 

final de curso. 

Deste modo, os três casos de estudo escolhidos são um exemplo 

daquilo que se acredita ser uma obra de arquitectura 

completa, uma vez que apresentam os aspectos considerados 

fundamentais na concepção da Arquitectura. Em todos existe 

uma simplicidade e pureza nas formas, assim como uma clara 

preocupação relativa à funcionalidade dos edifícios. A sua 

integração da paisagem é também fundamental. 

Foram também escolhidos estes casos de estudo, uma vez que 

se assemelham á imagem conventual pretendida para o hotel, 

com a relação formal que estabelece com o edifício histórico 

da zona o  Convento de Santos-o-Novo.
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3.12.1 Caso de Estudo 1: 

Aldo Rossi - Complexo habitacional em Gallaratese

Começou por ser escolhido um projecto do arquitecto 

Aldo Rossi (1931-1997) uma vez que a sua arquitectura é 

reconhecida pela utilização de formas geométricas puras 

como cubos, esferas, cones, etc. 

Conhecido também por ter escrito “L’Architettura della Città 

“ (A Arquitectura da Cidade), Rossi sempre foi um defensor 

da manutenção da identidade do lugar, e da necessidade 

do arquitecto projectar tendo em conta as pré existências 

do lugar. Desta forma, Rossi sempre demonstrou um constante 

interesse por projectos relacionados com a problemática 

organizacional das cidades.

Para além disto, Rossi também ficou conhecido por ser 

considerado um dos principais difusores da abordagem 

tipológica da arquitectura a partir dos anos 60. Esta 

abordagem admite a existência de uma linguagem projectual 

que funcione como um modelo de referência que possa ser 

repetido em caso de necessidade.

O edifício em questão é um complexo habitacional (1969-

1973) que se encontra localizado no bairro de Gallaratese, em 

Milão. Este conjunto de edifícios é um dos maiores complexos 

habitacionais existentes em Itália. Foi projectado em parceria 

com o urbanista Carlo Aymonimo, e é considerado umas das 

suas principais obras de Rossi. É, hoje em dia, reconhecido 

internacionalmente.

Este complexo é constituído por dois edifícios que se 

encontram separados por uma pequena brecha, tal como é 

possível observar na imagem em cima à direita. Este conjunto 

foi desenvolvido e pensado de modo a ser possível a sua 

multiplicação caso fosse desejável a sua repetição à escala de

Ill. 55: Desenho esquemático do Complexo habitacional

Ill. 56: Fotografia do Complexo
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de uma cidade, tal como acontece com o plano urbanístico de 

Cerdá para Barcelona.

Para além disto, um elemento de destaque neste edifício é 

a grande galeria porticada que acompanha a frente do 

edifício, que pode ser associada ao modelo de rua interior 

abordado por Le Corbusier, arquitecto de referência para 

Rossi. O desenho do edifício prende-se em formas lineares 

continuas que são rasgadas pela galeria e por um conjunto de 

janelas quadradas repetidas ao longo de toda a fachada.  

Assim Rossi apresenta uma solução projectual que se prende 

na repetição e simplicidade dos seus elementos, fazendo com 

que este projecto apresente uma racionalidade e formalidade 

típicas de Rossi.

Para além disto, outro aspecto importante a enunciar é o 

facto deste complexo ser desenhado segundo um sistema de 

apenas dois eixos. Desta forma, Rossi mais uma vez apresenta 

uma simplicidade na solução apresentada que garante a 

existência de circulação ao longo do edifício, assim como 

permite a existência de uma relação entre o complexo e o 

resto do quarteirão.

A materialidade do complexo segue a mesma linha no que diz 

respeito à simplicidade, sem que seja necessária a utilização 

de revestimentos demasiado elaborados, ao contrário do 

que acontece muitas vezes hoje em dia. Cada vez mais são 

utilizadas formas e materiais mais complexos no desenho 

e desenvolvimento dos projectos, facto que muitas vezes, a 

meu ver, leva a que os edifícios percam a sua identidade. 

Um edifício complexo não tem necessariamente de ser 

complicado. 

É então desta forma que foram retirados, deste primeiro caso 

de estudo, inputs para o concepção projectual do hotel de luxo. 

A simplicidade nas linhas, a utilização de formas geométricas 

básicas segundo dois eixos axiais e as preocupações face 

às pré existências e identidade do lugar foram algumas 

premissas para o desenvolvimento este projecto.

Ill. 57: Fotografia da fachada
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3.12.2 Caso de Estudo 2: 

Le Corbusier - Convento Marie de la Tourette

O segundo caso de estudo escolhido foi o Convento Marie de 

la Tourette de Le Corbusier. Inaugurado em 1957 encontra-se 

situado a cerca de 30 km de Lyon, França. O Convento é uma 

das obras mais emblemáticas do arquitecto e é considerado 

um dos edifícios mais importantes do movimento moderno. 

Este Convento premia a arquitectura de Corbusier dos anos 

50, onde os edifícios eram construídos maioritariamente de 

betão e onde o jogo de volumes era um factor determinante 

no desenho da arquitectura. Desta forma, este edifício 

representa a ruptura com o seu trabalho anterior que se 

caracteriza pela retórica purista da construção. A adopção 

de outro tipo de materiais com texturas mais ásperas torna-se 

então um elemento que destaca este projecto de Corbusier.

O desenho deste Convento foi realizado segundo uma 

progressão e sucessão de rectângulos de diferentes 

dimensões. Para além disto, o edifício encontra-se distribuído 

em torno de um pátio central/claustro que é atravessado 

por passagens que interligam algumas áreas da igreja e 

do mosteiro. O programa funcional encontra-se distribuído 

por dois pisos. Outra preocupação presente na concepção e 

desenho do edifício foi a sua interacção com a paisagem e o 

local onde se encontra inserido. 

Deste modo, é possível encontrar parecenças na forma como 

Corbusier e Rossi desenhavam arquitectura sendo uma delas 

a constante preocupação relativamente à envolvente próxima 

de modo a que o edifício se torna-se parte integrante do local. 

Para além disto, é possível encontrar no trabalho de Corbusier 

uma constante preocupação relativamente à perfeição das 

formas, sendo a utilização de formas geométricas regulares 

recorrente no desenho dos seus edifícios.

Ill. 58: Fotografia lateral do convento

Ill. 59: Convento Marie de la Tourette
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3.12.3 Caso de Estudo 3: 

Álvaro Siza Vieira - Centro Municipal do Rosário

Tal como Rossi, Siza é um arquitecto reconhecido pela 

preservação da identidade do lugar, assim como pela sua 

constante preocupação com a integração do edifício na 

envolvente. Deste modo, para Siza o sítio é muitas vezes o 

elemento gerador da proposta. 

A utilização de formas lineares e materiais que preservam 

a verdadeira forma do edifício são também características 

patentes na sua arquitectura.

Assim sendo, o terceiro caso de estudo baseia-se na obra 

do Centro Municipal do Rosário (1997), na Argentina.  Aqui 

é possível verificar a preocupação do arquitecto face à 

inserção do edifício no contexto, uma vez que se apresenta 

com um desenho extenso ao nível do comprimento, mas que 

não sobressai relativamente à altura.

Por outro lado, este edifício foi escolhido não só por ser 

relativamente actual, mas também devido à sua forma, 

uma vez que se assemelha à pretendida para o hotel. 

Aqui é possível observar como o arquitecto resolve a nível 

programático tudo em volta de um pátio central, assim como 

todas as funções interagem com o mesmo.

Neste projecto o pátio central apresenta um papel de 

destaque para o edifício. Para se aceder é necessário 

percorrer uma Promenade Architectural forçada pelo 

arquitecto, o que leva a que o utilizador experiencie o espaço 

de uma forma diferente. Assim, a caminhada até ao pátio 

pode ser considerada uma jornada percorrida pelo indivíduo. 

A noção de simplicidade e racionalismo está constantemente 

presente na obra de Siza, aspecto que, tal como já se referiu, 

se pretende para o desenvolvimento do projecto proposto.

Ill. 60: Fotografia do Centro Municipal do Rosário

Ill. 61: Fotografia do pátio central do Centro
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3.13 hotel
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Ill. 62: Esquema funcional do hotel

3.13.1 Programa 

Tal como já foi referido, um dos elementos a realizar neste 

projecto era o desenvolvimento de um dos edifícios do 

plano á escolha, sendo que no meu caso foi o hotel. Foram 

estipulados regulamentos mínimos em termos programáticos 

para o mesmo. Deste modo, o hotel proposto deveria incluir 

um centro de negócios, um restaurante, um spa, cerca de 200 

quartos e estacionamento. As áreas propostas para estes 

espaços poderiam ser inflacionadas, caso necessário, até a 

um máximo de 50% do originalmente proposto [Enunciado 

de projecto, 2014].

3.13.2 Questões Funcionais

O diagrama ilustrado nesta página tem como objectivo 

explicar a complexidade funcional existente na concepção de 

um hotel. Este esquema organizacional serviu de referência 

para a compreensão das ligações funcionais a estabelecer 

nos espaços propostos para o projecto do hotel.

Devem existir pelo menos duas entradas: uma principal (para 

os hóspedes) e uma de serviço (para os funcionários). Todos 

os espaços devem ser pensados por forma a que não exista 

uma relação entre o percurso realizado pelos hóspedes e 

pelos funcionários dentro do hotel.

A partir da recepção ou da zona principal de entrada 

deve ser possível aceder-se tanto ao piso inferior (parque 

de estacionamento), como aos pisos dos quartos. Deve ser 

também possível chegar, a partir desta mesma zona, a uma 

área destinada a refeições (sala de pequenos-almoços ou 

bar ou sala de refeições). A área destinada ao centro de 

reuniões deve também encontrar-se relativamente perto da 

entrada uma vez que a sua principal função se prende com 

convenções ou reuniões de empresas que muitas vezes não se 

encontram hospedadas no hotel. 

Todas as funções de carácter social devem ser colocadas ao 

nível do piso térreo enquanto que as funções mais privadas 

devem ficar distribuídas pelo resto dos pisos. A maior 

parte das funções de serviço podem ser colocadas no piso 

subterrâneo.

Deve existir uma ou mais ligações à zona de serviço, onde 

se encontram funções como lavandaria, engomadoria, zona 

de cargas e descargas de mercadorias, despensas, áreas 

técnicas e áreas especificas para usufruto dos funcionários. 

Estas ligações devem permitir a conexão de todos os pisos.
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3.13.3 Questões Técnicas

As questões técnicas prendem-se não só com a materialidade, 

mas também com os sistemas técnicos ao nível do sistema de 

avac, iluminação e águas e esgotos. Todos estes elementos 

foram pensados aquando da realização deste projecto. 

Porém, e uma vez que este projecto não foi aprofundado até 

a uma escala de demasiado pormenor, não foram realizadas 

as plantas relativas ao sistema de avac e águas. A iluminação 

é sugerida no detalhe construtivo que se encontra mais á 

frente neste relatório.

Todas as soluções construtivas e relacionadas com a 

materialidade do edifício serão aprofundadas mais adiante 

no relatório.

3.13.4 Questões de Linguagem

O hotel foi pensado por forma a manter uma linguagem 

conservadora e regular. Apresenta-se com um aspecto 

conventual em forma quadrangular com um claustro a meio, 

uma vez que um dos objectivos para esta proposta era a 

criação de uma relação formal com o Convento de Santos-o-

Novo. Não se desejava um edifício demasiado alto para este 

local, daí ter sido concebido um hotel com apenas três pisos  

acima da cota de soleira.

A fachada do edifício segue uma métrica que sofre alterações 

em determinados pontos de modo a destacar alguns dos 

espaços interiores do hotel. A existência de arcadas permite 

a criação de dois planos na fachada do hotel.  A existência 

destes contrastes ao nível da fachada permitem ao utilizador 

compreender (a partir do exterior) a existência de diferentes 

espaços e funções no edifício.

A métrica das janelas foi criada de modo a proporcionar 

ao edifício um ritmo. Foram realizados testes de modo a 

encontrar uma proporção que se considerasse ideal para as 

mesmas. Estas permitem, para além da constante entrada de 

luz, ao indivíduo estabelecer uma permanente relação entre 

o interior e exterior.

3.13.5 Questões de Legislação

Ao nível da legislação foi necessário ter em conta certos 

regulamentos referentes á concepção e dimensionamento 

de espaços nos hotéis. Estes são um elemento chave para a 

concepção do projecto uma vez que determinam dimensões e 

funções base que são necessário existirem nos hotéis segundo 

a sua classificação. 

Os documentos utilizados para a concepção da proposta 

foram a Portaria N˚327/08 de 28 de Abril e a Portaria 

N˚1499 -A/95 de 30 de Dezembro. Foi também consultado 

o livro Neufert - Arte de projectar em Arquitectura, o qual 

descreve princípios, normas e dimensões na construção de 

edifícios.

Ill. 63: Desenho do processo de projecto
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3.14 desenhos de desenvolviMento da proposta

Ill. 66: Experiências pretendidas para diversos espaços

Ill. 64: Desenho de uma ideia inicial

Ill. 65: Desenho de uma entrada principal para o hotel
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3.15 caracterização quantitativa do ediFÍcio

Parâmetros Plano Final

Superfície do lote (m2) 9.400,96

Área de implantação (m2) 6.129,12 Resolve

Área de construção abaixo da cota de soleira 
(m2) 1.715 Resolve

Área de construção acima da cota de soleira 
(m2) 13.700

Superfície de logradouro (m2) 3.271,84 Resolve

Área de jardim (m2) 2.093,48 Resolve

Percentagem de ocupação do lote (%) 65,2 Resolve

Número de pisos 4

Considerar os enfiamentos visuais sobre o rio

Parametros

Ausênsia de ligações pedonais ao rio

Forte barreira entre Av. Infante D. Henrique e o rio pelas 
infraestruturas de apoio portuário

Criação de percursos entre os espaços públicos existentes e a 
criar

Criação de ligações da frente ribeirinha aos vales interiores que 
possam servir de suporte a actividades de recreio e produção

Nesta secção é realizada uma caracterização quantitativa 

do edifício escolhido para desenvolvimento. O hotel, tal como 

referido, foi o edifício escolhido devido á sua complexidade 

ao nível do desenho projectual assim como a interligação 

entre todas as funções que a ele estão afectas.

Este é um dos edifícios que, tal como referido na secção 

Análise Comparativa entre planos, se evidencia perante a 

maioria do edificado proposto no plano final de reabilitação 

urbana da frente ribeirinha de Lisboa. Isto resulta não só 

do aspecto formal do edifício (apresenta uma forma de 

quadrado regular ao contrário do que acontece com todos os 

outros edifícios do plano), mas também por ocupar uma área 

com alguma dimensão, face a alguns dos edifícios propostos. 

O hotel  encontra-se inserido num lote de cerca de 9400 

m2, sendo a sua área de implantação cerca de 6130 m2. 

A restante área pertence ao claustro desenhado para o 

hotel, à qual é dada o nome de superfície de logradouro 

do lote, que apresenta uma área de cerca de 3270 m2. Este 

claustro contem, para além de zonas de passagem e acesso 

a diferentes áreas do edifício um grande jardim (cerca de 

2000 m2) do qual os hóspedes podem usufruir.

Ao nível dos índices obtidos, e tal como é possível observar 

na tabela à direita, é possível concluir que cerca de 65% da 

área do lote se encontra ocupada pelo edifício, sendo a sua 

área total de construção (composta por três pisos acima da 

cota de soleira e um piso subterrâneo) cerca de 15400 m2.

Tab. 07: Caracterização quantitativa do edifício
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3.16 Explicação funcional do hotEl

3.16.1 Piso -1 (piso subterrâneo)

Esta planta é referente ao piso de estacionamento. Aqui é 

possível observar duas áreas distintas de estacionamento: 

a primeira, maior, que se destina aos hóspedes do hotel, 

tendo caixas de escadas que permitem o acesso directo 

ao átrio de recepção do mesmo  (no piso térreo). Todas 

as caixas de acessos que se encontram no estacionamento 

estão desenhadas de acordo com a legislação em termos 

das distâncias de segurança a cumprir dentro de edifícios. A 

segunda zona de estacionamento destina-se aos funcionários 

e cargas e descargas do hotel. Estas duas zonas encontram-

se  separadas com uma parede corta-fogo. 

Para calcular o número de lugares de estacionamento foi 

necessário recorrer à Portaria n˚ 327/08 de 28 de Abril que 

especifica que deve existir capacidade para um número de 

veículos correspondente a 20% das unidades de alojamento 

existentes no hotel. A circulação foi pensada de forma a 

que exista a possibilidade de circulação nos dois sentidos, 

de modo a torna-la mais fácil e evitando problemas de 

realização de manobras complicadas dentro do parque de 

estacionamento.

É também neste piso que podem ser encontrados todas as 

áreas técnicas e de serviços do hotel: zona de vigilância do 

parque, áreas destinadas ao pt, águas, ar condicionado, 

zonas de lavandarias, engomadorias, despensas de apoio 

à cozinha, sala de máquinas, etc. É também aqui que se 

encontra a zona destinada exclusivamente ao pessoal do 

hotel. Na parte inferior da planta, é possível observar duas 

caixas de escadas e um elevador monta-cargas. Estas são 

exclusivamente de serviço e permitem o acesso directo do 

pessoal a todos os pisos do hotel, tal como acontece com 

o monta cargas,  uma vez que estabelece a ligação com a 

cozinha e consequentemente com os outros pisos também.

Legenda dos espaços

01. Zona de controlo/ segurança

02. Instalações técnicas

03. Despensas

04. Zona de cargas e descargas

05. Zona de lavandaria / engomadoria

06.Zona de pessoal

07. Estacionamento para hóspedes

08. Estacionamento para funcionários

09. Rampas de entrada e saída do estacionamento

Ill. 67: Planta Piso -1 (Subterranêo)
0 2 5 2010
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Legenda dos espaços

01. Área da Recepção

02. Estacionamento

03. Zona de spa

04. Auditório

05. Foyer zona de reuniões

1 2

3
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Ill. 68: Corte AA’

Ill. 69: Corte BB’
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3.16.2 Piso 0 (piso térreo)

A planta do piso térreo encontra-se dividida em 4 partes 

distintas: zona de recepção do hotel, zona de refeições, zona 

de spa e zona de reuniões. 

A entrada encontra-se na parte superior esquerda da planta 

em anexo. Está também representada no esquema ilustrativo 

à esquerda. Foi pensada por forma a fazer parte integrante 

do “muro” e o seu desenho resulta da depressão causada nos 

edifícios desenhados no plano urbano.  Junto a ela existe um  

espaço destinado a largada de passageiros.

Ao entrar no hotel o hóspede depara-se com um átrio central 

que o leva à recepção, sendo que esta apresenta um duplo 

pé direito. Aqui é possível encontrar todo o tipo de serviços 

necessários, desde guarda de valores, bagagem, segurança, 

arquivo, etc.

Por outro lado existe a zona de refeições, que se encontra 

no canto inferior esquerdo da planta anexa. Esta zona é 

constituída por sala de pequenos almoços, em que ao seu 

lado tem uma galeria que pode ser ou não aberta em caso 

de necessidade e ampliar a zona de pequenos almoços. Esta 

galeria pode também ser uma zona de estar, de leitura, de 

trabalho, e leva o hóspede ao bar.

O bar encontra-se situado no canto, e contem uma entrada 

alternativa à entrada principal do hotel. Isto acontece, de 

forma a que pessoas possam usufruir única e exclusivamente 

da parte de restaurante do hotel. Este bar encontra-se virado 

para o rio e para o jardim, possibilitando assim ao utilizador 

usufruir da paisagem. Este é também o elemento de ligação 

à sala de refeições do hotel. 

Esta sala apresenta uma dimensão razoável e é composta por 

Legenda dos espaços

01. Entrada do Hotel

02. Recepção

03. Zona de refeições

04. Zona de bar / Entrada alternativa

05. Zona de spa / piscina

06. Zona de reuniões

07. Claustro central

08. Núcleos de acesso ao estacionamento

09. Núcleos de acesso aos pisos superiores

Ill. 70: Planta Piso 0 (piso térreo)

Ill. 71: Esquema ilustrativo da entrada do hotel desenhada no “muro”

0 2 5 2010
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Ill. 72: Corte CC’

Legenda dos espaços

01. Bar

02. Sala de refeições

03. Zona da piscina

04. Zona de sauna

05. Estacionamento

06. Quartos

07. Corredor de acesso aos quartos com vista sobre a sala de refeições

08. Núcleo de acesso aos pisos superiores

09. Acesso alternativo para o exterior (na zona do bar)

1 2 579

0 1 2 5 10
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uma zona interior e uma zona exterior (esplanada). Uma das 

suas características é o seu aspecto monumental, uma vez que 

apresenta um triplo pé direito que é acompanhado pelas 

janelas viradas para a frente de rio. 

A zona de spa (canto inferior direito) é composta por uma 

recepção e respectivos serviços afectos, como é o caso dos 

balneários, bengaleiro, cacifos, etc, assim como duas salas de 

massagem. É aqui também que se pode encontrar as saunas 

que são antecedidas por um conjunto de duches. Estas têm 

ligação visual para a piscina.

A piscina é coberta e pode ser acedida a partir de dois 

locais: ou a partir do spa, ou simplesmente para quem deseja 

usufruir da mesma. Tem uma grande janela, o que permite 

aos hóspedes usufruírem da paisagem.

Por último a zona de reuniões. Esta encontra-se localizada no 

canto superior direito e é possível aceder à mesma a partir 

da recepção. Esta zona funciona quase individualmente 

relativamente ao resto do hotel sendo quase como um 

“edifício, dentro do edifício”. 

Assim sendo, ao entrar encontramos a recepção com 

segurança que controla as entradas e saídas da mesma. Logo 

de seguida encontramos o bengaleiro e consequentemente o 

átrio de entrada. Tal como acontece na zona de refeições 

também aqui o átrio tem a possibilidade de ser aumentado 

em caso de necessidade e fundir-se com o foyer que antecede 

o auditório. Para além disto existem também mais duas 

salas que devem ser utilizadas para reuniões de pequena 

dimensão.

Os núcleos de acesso aos pisos superiores encontram-se 

localizados a meio de cada manga do hotel, sendo que não 

são os mesmo que dão acesso ao estacionamento.

3 468

0.00 m 

3.75 m 

7.50 m 
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Legenda dos espaços

01. Entrada do Hotel (vista interior)

02. Claustro 

03. Estacionamento

04. Auditório

05. Quartos

1 2 3
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Ill. 73: Corte DD’

Ill. 74: Corte EE’
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3.16.3 Piso 1 / Piso 2

Os últimos dois pisos do hotel correspondem às áreas 

destinadas aos quartos. Numa primeira ideia pensou-se numa 

organização de quartos que permitisse que nenhum ficasse 

virado a norte. Porém, com o desenho do projecto chegou-se 

á conclusão que essa medida levaria a uma grande perda 

de área útil para o hotel, assim como o número de quartos 

diminuiria consideravelmente o que faria com que o número 

médio de quartos pedido no programa do hotel ficasse muito 

a quem do desejado.

Deste modo, todas as mangas do hotel contêm quartos, 

sendo o acesso aos mesmos realizado pelas caixas de acesso 

verticais que se encontram ao centro de cada manga. Em 

duas existem áreas reservadas a guarda de material de 

apoio ao serviço de quartos. Existem também duas escadas 

de serviço e um monta cargas que permite o transporte de 

comida até a estes pisos.

Nas duas mangas verticais na planta à esquerda é possível 

encontrar os quartos de menor dimensão. Estes são constituídos 

por uma zona de dormida, uma pequena zona de estar e uma 

casa-de-banho completa. Esta última permite a visibilidade 

para o quarto uma vez que foi desenhada de modo a ter um 

envidraçado que permitisse a entrada de luz natural através 

das janelas.

Na manga superior encontram-se os quartos médios. Estes 

são dotados de uma zona de dormida, uma zona de estar, 

uma casa-de-banho completa e ainda uma zona de vestir. 

Ao contrário de todos os outros quartos que possuem uma 

ligação visual para a frente de rio, nestes é possível observar 

uma parte da cidade.

Os quartos de maior direcção são os que se encontram virados 

Legenda dos espaços

01. Corredor com vista sobre a recepção

02. Zona de vestir dos quartos

03. Zona de dormida dos quartos

04. Zona de estar dos quartos

05. Istalações sanitárias dos quartos

06. Claustro central

07. Corredor com vista sobre a sala de refeições

08. Núcleos de acesso 

09. Zonas de serviço de apoio aos quartos

Ill. 75: Planta Piso 1 (quartos)
0 2 5 2010
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Ill. 76: Corte FF’

Legenda dos espaços

01. Entrada do Hotel (vista exterior)

02. Sala de pequenos-almoços

03. Bar

04. Zona de segurança do estacionamento

05. Zona técnicas

06. Zonas de cargas e descargas

07. Quartos

08. Núcleo de acesso aos pisos superiores

09. Arcada exterior 

9 14 5

0 1 2 5 10
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para a frente ribeirinha. Estes têm um desenho similar aos 

quartos médios tendo como excepção a existência de mais 

uma área social.

É também importante referir que é possível percorrer todo 

o perímetro do piso através de um corredor que o circunda. 

Este foi pensado de forma a que o utilizador pudesse estar 

em constante contacto com o exterior (através das janelas 

que se encontram no final do mesmo), assim como o contacto 

permanente com o jardim desenhado no pátio central para 

usufruto dos hóspedes.

Ao longo de todo o percurso existem duas zonas onde é 

possível observar o piso térreo: na área destinada á sala de 

refeições (triplo pé direito) e na área da recepção (duplo 

pé direito)

Deste modo, a diferença entre os dois pisos de quartos 

prende-se única e exclusivamente com a existência ou não de 

quartos sobre a recepção, uma vez que, tal como foi referido, 

esta é dotada de um duplo pé direito.

Nota:

Ao longo desta análise e descrição funcional dos diferentes 

pisos que constituem o hotel, não foi colocada uma descrição 

exaustiva de todas as divisões e funções que nele se podem 

encontrar. 

Apensas foram referenciados e legendados nos desenhos 

técnicos apresentados alguns espaços que permitem a 

compreensão da disposição funcional da proposta.

Desta forma, foi colocado no capítulo do Apêndice, uma 

descrição dos espaços propostos para cada piso (Anexo 

3), para o caso de se desejar uma leitura mais detalhada e 

aprofundada de todas as funções propostas neste projecto.

68 72 3

0.00 m 

3.75 m 

7.50 m 

-4.00 m 
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Ill. 78: Corte HH’

Ill. 77: Corte GG’

G

G’
0 1 2 5 10

0.00 m 

0.00 m 



90

Ill. 79: Corte II’

0 1 2 5 10

3.16.4 Materialidade

Começando pelas fundações, decidiu recorrer-se a um método 

de fundação indirecta executado in-situ: estacas moldadas. 

Optou-se por este tipo de fundação uma vez que sendo 

este local uma zona de aterro, o terreno não apresenta as 

características resistentes necessárias para suportar as cargas 

provenientes da estrutura do edifício. Ademais, este tipo de 

fundação para além de possuir uma grande variedade ao 

nível do diâmetro disponível para as estacas, permite atingir 

grandes profundidades. Os materiais utilizados na sua 

concepção são betão fluido, armaduras e ferro (tubo moldador).

Ao nível das paredes exteriores optou-se por um sistema de 

isolamento térmico pelo exterior: o ETICS (External Thermal 

Insulation Composite System). Esta solução foi a escolhida 

uma vez que para além de ser reconhecida como uma técnica 

que permite a redução das pontes térmicas e diminui o risco 

de condensações nos edifícios (o que leva à melhoria do 

conforto térmico), permite também a diminuição da largura 

das paredes exteriores, possibilitando assim uma redução das

cargas permanentes na estrutura do edifício. Para além 

disto, este sistema confere ao edifício um aspecto final 

uniforme devido à não existência de juntas de dilatação, 

ao contrário do que acontece noutros sistemas construtivos. 

Este sistema é  também conhecido por sistema de Cappotto.

O aspecto final pretendido para a fachada do hotel 

foi reboco pintado. Porém, em algumas áreas da 

fachada, como é o caso das arcadas ou de alguns 

elementos que sobressaem no desenho do edifício, 

propõe-se a utilização de um revestimento em pedra. 

A existência de uma diferença de material ao nível do piso 

térreo permite a criação de dois planos na fachada do
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edifício, o que possibilita a identificação (pelo exterior) das 

diferentes funções desempenhadas por diferentes espaços 

no interior do hotel. Para além disto, o facto de existir esta 

diferenciação de material apenas ao nível do piso térreo, 

permite a distinção entre o piso que se destina a áreas  de 

carácter social e os pisos superiores destinados às áreas 

privadas, os quartos.

Ao nível das paredes divisórias interiores a opção adoptada  

foi a da utilização de uma divisória leve de gesso cartonado, 

também conhecida como parede de pladur. Estas são cada 

vez mais utilizadas nos edifícios quer públicos, quer privados e 

têm como principais características a facilidade de execução, 

e a qualidade do acabamento. Hoje em dia, esta solução é 

a que melhor substitui as paredes divisórias tradicionais de 

alvenaria de tijolo. Neste caso, e tendo em conta que se trata 

de um hotel, optou-se por reforçar os cuidados não só ao 

nível térmico mas também acústico, o que levou a um reforço 

de isolamento no interior do paramento. O revestimento do 

pavimento foi escolhido de acordo com as diferentes funções 

desempenhadas nos diferentes espaços.

Deste modo, os materiais escolhidos foram soalho de madeira 

flutuante (no caso dos quartos, zona de reuniões e zona do 

spa), pedra (zonas sociais) e, em alguns casos, azulejo. Nos 

pisos dos quartos propõe-se a utilização de um material 

absorvente de modo a diminuir o ruído ao longo do corredor 

de acesso aos mesmos. No piso subterrâneo, e visto que se 

trata de uma zona destinada a estacionamento automóvel, é 

proposta a utilização de um revestimento auto-alisante e de 

selagem com sistema antiderrapante. 

A iluminação artificial proposta é maioritariamente embutida 

nos tectos, com excepção de algumas áreas como a da 

recepção, onde a iluminação proposta é suspensa. Todas as 

instalações de carácter técnico são propostas ao nível dos 

tectos falsos ou do pavimento, de modo a não se encontrem 

visíveis. Para complementar esta breve descrição ao nível 

da materialidade do edifício proposto, de seguida serão 

apresentados os cinco pormenores construtivos realizados. 

Neles é possível analisar,  com mais detalhe, os materiais e 

sistemas construtivos propostos para este projecto do hotel.

0.00 m 
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3.17 Detalhes construtivos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 121110 14 1513

Ill. 80: Detalhe Construtivo da zona da entrada do hotel_ Escala 1/125
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Legenda
01. Camada de seixo
02. Tela de impermeabilização horizontal
03. Isolamento térmico
04. Camada de forma
05. Laje de Betão
06. Elemento de fixação do tecto falso
07. Perfil metálico
08. Iluminação dos quartos embutida
09. Isolamento
10. Placa de gesso cartonado (tecto falso)
11. Placa de gesso cartonado (parede divisória)
12. Perfil metálico
13. Isolamento em lã de rocha
14. Barrotes de madeira
15. Soalho flutuante de madeira
16. Iluminação do corredor embutida no tecto falso
17. Estuque
18. Reboco
19. Poço do elevador
20. Parede de betão
21. Revestimento com absorção sonora
22. Argamassas de assentamento
23. Iluminação suspensa sobre a recepção
24. Laje de betão armado
25. Tela de impermeabilização
26. Camada de tout-venant
27. Revestimento auto-alisante antiderrapante
28. Maciço de encabeçamento
29. Betão de limpeza
30. Manta geotêxtil
31. Terreno compactado
32. Terreno
33. Fundação com estacas
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Ill. 81: Detalhe Construtivo da cobertura, paredes e pavimento do hotel_ Escala 1/15 Ill. 83: Detalhe Construtivo da Iluminação embutida_ Escala 1/15

Ill. 82: Detalhe Construtivo porta com parede divisória_ Escala 1/5
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Ill. 84: Detalhe Construtivo fundações com estacas_ Escala 1/20

Legenda
01. Platibanda com capeamento em moleano
02. Argamassa
03. Mastique
04. Parede de sistema cappotto (ETICS)
05. Camada de seixo
06. Isolamento térmico
07. Tela de impermeabilização horizontal
08. Camada de forma
09. Laje de betão
10. Elemento de fixação do tecto falso
11. Cantoneira
12. Placa de gesso cartonado (tecto falso)
13. Verga em pedra
14. Aro da janela
15. Folha de batente
16. Vidro duplo
17. Peitoril em pedra
18. Isolamento em lã de rocha
19. Barrotes de madeira
20. Soalho flutuante em madeira
21. Argamassas de assentamento
22. Placa de gesso cartonado com isolamento
23. Parafuso
24. Junta de separação
25. Guarnição de porta metálica
26. Perfil de selagem
27. Folha de porta de madeira
28. Cabos de instalações
29. Iluminação
30. Bucha
31. Revestimento auto-alisante antiderrapante
32. Argamassas de assentamento
33. Tela de impermeabilização horizontal
34. Camada de forma
35. Betão de limpeza
36. Manta geotêxtil
37. Camada de tout-venant
38. Terreno compactado
39. Maciço de encabeçamento
40. Terreno
41. Armadura das estacas
42. Betão 
43. Fundação com estacas
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3.18 Maquete final

Ill. 85: Fotografias da maquete (hotel)
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3.19 CoMparação CoM legislação

Obrigatório Entrada de serviço distinta da entrada para os 
utentes Cumpre

Obrigatório Acesso privativo às unidades de alojamento Cumpre

Obrigatório Elevador quando o edificio tem mais de dois 
pisos, incluindo o rés-do-chão Cumpre

Obrigatório

Local identificado de recepção destinado ao 
check in, check out e informações aos 
hóspedes, que pode ser inserido em qualquer 
área de uso comum

Cumpre

Obrigatório
Área(s) de uso comum onde possam ser 
prestados serviços de refeições, pequenos-
almoços ou bar

Cumpre

Obrigatório Instalações sanitárias Cumpre

Obrigatório Área de estar equipada (mesas e sofás ou 
cadeiras) Cumpre

Obrigatório
Acesso vertical de serviço aos pisos de 
alojamento independente do acesso dos 
clientes

Cumpre

Obrigatório Cozinha ou copa se apenas forem servidos 
pequenos-almoços Cumpre

Obrigatório Zona de armazenagem Cumpre

Obrigatório
Área destinada ao pessoal composta pelo 
menos por instalações sanitárias e zona de 
vestiário

Cumpre

Unidades de 
alojamento 
(quartos ou 

apartamentos)

Obrigatório

100% das unidades de alojamento com 
instalações sanitárias privativas constituidas 
no minimo por sanita, lavatório e duche ou 
banheira

Cumpre

Obrigatório Área mínima dos quartos duplos (22,5 m2) Cumpre

Obrigatório
Suites constituidas por quarto e zona de estar 
equipada separável com área mínima de 10 m2 
(2 suites)

Cumpre

Estacionamento Obrigatório

Garagem ou parque de estacionamento com 
capacidade para um número mínimo de 
veículos correspondente a 20% das unidades 
de alojamento do estabelecimento

Cumpre

Obrigatório Serviço de lavandaria e engomadoria Cumpre

Obrigatório Serviço de depósito de valores na recepção Cumpre

Projecto

Serviços

Requisitos segundo o regulamento

Acessos

Zonas comuns

Áreas dos 
quartos

Zonas de serviço

Para a concepção de um hotel é necessária o estudo de alguns 

regulamentos que estipulam quais os requisitos mínimos que 

este deve possuir segundo a sua classificação.

Desta forma, o desenho de um hotel deste tipo torna-se 

um desafio, sendo necessária uma reflexão e compreensão 

destes mesmos requisitos para que seja possível encontrar 

uma solução que satisfaça todos eles.

Assim sendo, na tabela à direita é realizada uma avaliação 

da Portaria n˚ 327/2008 de 28 de Abril, tendo como base de 

comparação o projecto do hotel para a frente ribeirinha da 

cidade de Lisboa apresentado anteriormente, de modo a que 

seja possível compreender se este se encontra ou não dentro 

dos parâmetros necessários para que seja considerado um 

hotel. Neste caso, e após uma aprofundada análise é possível 

concluir que todos os itens obrigatórios mencionados são 

cumpridos na proposta apresentada.

Contudo, é também importante referir que na tabela não 

se encontram mencionados todos os itens que constituem o 

regulamento, uma vez que isso dificultaria a leitura dos 

resultados apresentados. Desta forma foram apenas 

colocados na tabela os requisitos de carácter obrigatório.

Porém, isso não significa que muitos dos pontos que se 

encontram descritos no regulamento (não obrigatórios) não 

tenham considerados, pensados e solucionados ao longo do 

desenho deste projecto.

De qualquer forma, no último capitulo deste relatório 

(Apêndice), é possível encontrar o regulamento na sua 

totalidade no que diz respeito ao estabelecimentos hoteleiros 

(Anexo II), possibilitando assim ao leitor a realização de  

consulta mais detalhada. Tab. 08: Comparação entre requisitos e soluções encontradas no desenho do hotel





Considerações finais
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“When the work is completed, the beginnings must be felt.“

[Louis Kahn - The Power of Architecture, 2013-14.]
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4.1 ConClusão

Com a realização deste relatório foi possível reflectir sobre 

o processo de projecto que esteve na origem da proposta 

final apresentada. Esta reflexão dá-se quer ao nível do plano 

de requalificação urbano para a frente ribeirinha da cidade 

de Lisboa, quer ao nível do desenvolvimento de um edifício 

pertencente ao mesmo, o hotel.

Começaram por serem apresentadas as premissas e 

objectivos  que levaram à concepção deste projecto. De 

seguida foi realizada uma análise do local no que se 

refere aos seus antecedentes (enquadramento histórico e 

edifícios de valor histórico para esta zona de Lisboa), e às 

condições que apresenta hoje em dia (ao nível morfológico, 

de acessibilidade, de transportes, de espaços públicos, de 

exposição de encostas, risco de inundações, equipamentos, 

entre outros). Estas análises permitiram compreender as 

valências e limites existentes no local de intervenção, o que 

levou à procura de soluções ao nível projectual que fossem ao 

encontro das questões levantadas.

O início do projecto teve como ponto de partida o plano 

urbano realizado por um grupo de três alunos (Nuno Rosado, 

Miguel Fernandes e Omar Nada) no 1˚ semestre, tendo sido 

posteriormente desenvolvido até chegar á proposta final 

apresentada. 

Esta proposta final foi desenhada em parceria com o aluno 

Nuno Rosado e foi desenvolvida de modo a ir ao encontro das 

soluções que se pensaram ser as mais adequadas (de acordo 

com as análises realizadas) para esta área de intervenção. 

Após a apresentação do plano inicial e do plano alterado 

(final), foi realizada uma análise comparativa entre os dois, o 

que permitiu compreender de que forma o projecto evoluiu até 

à proposta final. Nesta, as soluções apresentadas encontram-

se mais consolidadas, existindo uma maior interligação entre 

a cidade e frente de rio, assim como uma preocupação ao 

nível das vivências, acessibilidades e qualidade do espaço 

urbano. Para além disto, neste plano final, os limites existentes 

e identificados nesta área de intervenção funcionam como 

elementos estratégicos que, em parte, dão origem a algumas 

das soluções projectuais apresentadas.

O outro requisito do enunciado era o desenvolvimento 

individual de um edifício do plano, que neste caso foi o hotel. 

Ao longo do relatório é descrita a forma como o projecto foi 

desenvolvido, sendo identificados e analisados os casos de 

estudo que estiveram na base das ideias de projecto, até à 

apresentação e explicação do mesmo. 

Cada fase deste relatório encontra-se associada a uma 

escala. A fase dos planos urbanísticos foi desenvolvida até 

a uma escala 1/500 enquanto que o hotel foi desenvolvido 

maioritariamente à escala 1/200 (com excepção de alguns 

detalhes construtivos). Esta diferenciação de escalas permite 

acompanhar o desenho e desenvolvimento do projecto sendo 

que a cada escala se encontra associada a um nível de 

detalhe e preocupações totalmente diferentes. É também 

necessário referir a importância da legislação em vigor, como 

regulamentos (portarias) e o Plano Director Municipal, uma 

vez que define linhas que devem ser respeitadas aquando do 

desenho de projecto.

Concluindo, neste relatório é possível verificar a abordagem 

metodológica que se encontra por detrás de todas as fases 

de projecto apresentadas, o que demonstra a complexidade 

subjacente ao processo e desenho de projecto. Esta proposta 

reflecte as soluções encontradas para as necessidades existentes 

no local quer ao nível da escala urbana (com a resolução 

de  questões relacionadas com as vivências, qualidade do 

espaço e funcionamento urbanos) quer ao nível do edifício.
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4.2 reflexão

CONTRIBUTO PESSOAL:

Este trabalho representa o culminar de toda a aprendizagem 

e crescimento adquiridos ao longo deste curso de Arquitectura. 

Hoje posso dizer que vejo a Arquitectura e tudo aquilo que 

representa de maneira totalmente diferente em comparação 

com o que via quando comecei a estudar. 

Catarina Moisão Pires, 2015

Durante todo este processo de projecto, e neste relatório tentou 

ir-se ao encontro das soluções que foram consideradas as mais 

adequadas para as questões levantadas. Este projecto seguiu 

uma metodologia, o que foi essencial para a compreensão de 

diversos conceitos, assim como, para o desenvolvimento das 

ideias que resultaram nas soluções apresentadas.

Porém, e tendo em conta que um projecto nunca se encontra 

completamente finalizado, existe sempre forma de o melhorar. 

Contudo existe um limite de tempo para a sua concepção o que 

levou a que as soluções apresentadas fossem consideradas as 

melhores e mais adequadas neste momento.

Caso existisse uma possibilidade de melhoramento do projecto 

existem alguns pontos sobre os quais me gostaria de focar 

e aprofundar: Ao nível do plano urbano seria desenvolvido 

o parque urbano proposto. Seria também desenvolvido o 

edificado de serviços proposto, assim como aprofundada a 

ligação estabelecida entre o edificado e o parque urbano.

Ao nível do hotel talvez fosse considerada a existência 

de varandas para alguns dos quartos do mesmo, o que 

possibilitaria ao hóspede usufruir da ligação visual que se 

estabelece com a frente de rio, assim como com o jardim 

interior do claustro do hotel. Os quartos de maior dimensão 

deveriam também ser redesenhados, de modo a potenciar e 

melhorar a dimensão do quarto destinada a zona de dormir.

Seria também repensado, ao nível do piso térreo, a zona 

destinada ao spa, uma vez que na solução apresentada 

não considera uma entrada/saída directa para o exterior. 

Deste modo, seria um ponto a reflectir, uma vez que um spa 

pode ser utilizado não apenas pelos hóspedes do hotel, mas 

também por clientes provenientes do exterior. Assim e tal 

como acontece na zona de refeições ou bar, deveria existir 

uma entrada alternativa de acesso.

Caso existisse essa oportunidade o edifício do hotel deveria 

também ser desenvolvido até a uma escala de maior detalhe, 

na qual fossem desenvolvidos os sistemas técnicos tais como o 

sistema de avac ou o sistema de águas.

Apesar dos aspectos enunciados serem considerados possíveis 

melhoramentos ao projecto descrito, penso que as soluções 

apresentadas neste relatório alcançaram resultados bastante 

positivos no que toca à resolução das questões levantadas 

inicialmente.
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anexo 1 - painéis de apresentação
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Anexo 2 - PortAriA n˚ 327/ 2008
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Nota

O anexo acima apresentado é referente à portaria 

n˚327/2008, de 28 de abril. Porém, devido à extensão do 

regulamento referente aos estabelecimentos hoteleiros, não 

foram colocados os tópicos do lazer e da qualidade ambi-

ente e urbanística, uma vez que todos os seus parâmetros são 

de caracter opcional.

Tab. 09: Tabela da portaria n˚327/2008 referente  a  estabelecimentos hoteleiros
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Sala de Jogos

Zona de apoio à sala de jogos

Núcleos de acesso aos pisos superiores

Sala de pequenos-almoços

Galeria / zona de estar

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

Entrada alternativa no hotel de acesso directo ao bar 

Cozinha 

Despensa

Bar

Zona de esplanada

Sala de refeições 

Salas de apoio à piscina

Piscina

Saunas

Zona de duches

Salas de massagem

Recepção do spa e zonas de apoio

Sala de projecção

Auditório

Foyer

Átrio principal da zona de reuniões

Salas de reuniões

Recepção com segurança na zona de reuniões

Átrio principal do hotel

Recepção

Guarda malas/ bagagem

Gabinete destinado ao chefe da recepção

Zona de Arquivo

Zona de cópias

Zona de guarda de valores

Claustro central

Jardim

Piso 1/ 2 (pisos dos quartos)

•

• 

• 

•

Quartos ( 3 tipologias)

Zonas destinadas ao armazenamento de produtos de 

limpeza

Zonas de serviço

Arrumos

anexo 3 - funções e divisões por piso
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