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RESUMO 
	  

O relatório descreve e fundamenta um plano urbano situado na orla Oriental da cidade de Lisboa. Esta área é 
caracterizada pela descontinuidade entre a malha urbana e o rio, provocada pelo processo de industrialização 
que propiciou a construção de diversas infra-estruturas, tais como: a linha de comboios de Stª. Apolónia, a 
Av. Infante D. Henrique, o viaduto de Xabregas e o Porto de Contentores. 

Analisámos a evolução urbana da área de intervenção, os aspectos fisiográficos, os diversos sistemas 
urbanos (edificado, ecológico, mobilidade e espaço público) e alguns casos de estudo. Para consolidar as 
estratégias do projecto urbano foi necessário perceber a permanência do Porto de Contentores, os vários 
cenários relativos à continuidade ou não da linha de comboios, bem como as intenções definidas no Plano 
Diretor Municipal de Lisboa que se poderão aplicar à área de intervenção. 

A estratégia assentará fundamentalmente por reabilitar, readaptar e regenerar grande parte da área de 
intervenção demonstrando que é possível fazer mais com menos. Queremos tornar este lugar mais atrativo de 
forma a aumentar o fluxo de habitantes e turistas. Por outras palavras, pretendemos reatar as relações que a 
cidade e o Tejo mantiveram durante séculos.	   

palavras chave: descontinuidade	 	 infra-estruturas	 	 reabilitar		 readaptar 





ABSTRACT 

The report describes and justifies an urban plan located in the eastern edge of the city of Lisbon. This area is 

characterized by the discontinuity between the urban area and the river, caused by the industrialization 

process that led to the construction of various infrastructures, such as the Stª. Apolonia train station, Av. 

Infante D. Henrique, the viaduct of Xabregas and the Container Port.  

We analyzed the evolution of the urban area, the physiographic aspects, the various urban systems (built, 

ecological, mobility and public space) and some case studies. To consolidate the strategies of the urban 

project it was necessary to understand the permanence of the Container Port, various scenarios relating the 

continuity or not of the railway line as well as the intentions set out in the Master Plan of Lisbon which may be 

applied to the target area.  

The strategy will rely essentially on rehabilitation, re-adapt and regenerate much of the area of intervention 

demonstrating that it is possible to do more with less. We want to make it a more attractive place to increase 

the flow of people and tourists. In other words, we intend to resume relations that the city and the Tejo kept for 

centuries. 
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01. INTRODUÇÃO 
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00.1- ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS


FIG. 01.  Ortofotomapa de Lisboa, fonte: G. 

FIG. 02.  Planta da AI, fonte: CML. 
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O relatório descreve e fundamenta o plano urbano desenvolvido na cadeira de Projeto Final ao longo do ano letivo 
2013/2014. A área de intervenção situa-se na orla Oriental da cidade de Lisboa. Os seus limites são a Avenida Gualdim 
Pais ( a norte ), a estação de Stª. Apolónia ( a sul ), o “Caminho do Oriente” ( a oeste ) e o Rio Tejo ( a este ). É uma área 
caracterizada pela descontinuidade entre a cidade e o rio Tejo devido à industrialização e à presença de diversas infra-
estruturas: a linha de caminho de ferro de Stª. Apolónia, a Av. Infante D. Henrique, o viaduto de Xabregas e o Porto de 
Contentores, construídas sobre os diversos aterros que foram alterando a linha de costa ao longo da área de intervenção. 

O objetivo é reutilizar, reabilitar, regenerar e criar novas infra-estruturas, edifícios, espaços públicos, redes de mobilidade e 
estruturas ecológicas, eliminando as atuais rupturas físicas do rio para com a cidade. Assim, os novos percursos públicos 
transformarão a área de intervenção, valorizando a sua relação com o Tejo.	   

00.2- JUSTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO AUTOR

A industrialização transformou a área de intervenção numa “ilha” de infra-estruturas essencialmente portuárias e 
ferroviárias, que contribuíram para o armazenamento e o escoamento de matérias primas e para a sua comercialização. 
Este processo fragmentou a continuidade urbana e a rede de espaços públicos, bem como a circulação viária e pedonal 
entre o território de estudo e as áreas adjacentes. Não devemos no entanto entender o processo de industrialização como 
algo linear e alheio à mudança, muito pelo contrário, não raras vezes estes espaços sofrem reajustamentos, readaptações 
e nalguns casos transferências definitivas. Com este projecto pretendemos requalificar não só os espaços industriais 
existentes (garantido a memória histórica do lugar), mas também criar, reocupar e regenerar áreas com potencial 
desenvolvimento urbano. 

00.3- ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO RELATÓRIO

O relatório divide-se em quatro capítulos. No primeiro capítulo caracterizamos o lugar, no segundo identificamos as 
principais condicionantes, no terceiro apresentamos o projeto e no último retiraremos as nossas conclusões. 

Não podemos intervir num local sem primeiro conhecermos as suas características. A contextualização histórica e a 
apresentação de uma série de plantas e cortes que mostram os principais elementos da estrutura do território e um 
projeto que está previsto para esta área, permitir-nos-á, fazer uma primeira leitura sobre a área de intervenção. 

Se no primeiro capítulo fizemos uma análise geral, no segundo capítulo cingiremos-nos às condicionantes estruturantes 
que consideramos essenciais para a materialização do nosso projeto.  

No capítulo três descrevemos a estratégia e justificamos o desenho do projeto urbano com toda a informação que foi 
recolhida nos capítulos anteriores. 

No último capítulo iremos aferir se os objetivos propostos foram totalmente ou parcialmente atingidos. 
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01. ANÁLISE 
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01.1- EVOLUÇÃO URBANA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO


FIG. 03.  Evolução Urbana da AI Pós-Terramoto, fonte: Desconhecida. 

Em 1755, Lisboa foi sacudida com um violento sismo, seguido de um maremoto e de um incêndio, que destruíram dois terços da 

totalidade dos arruamentos e milhares de construções. O terramoto atingiu as áreas mais povoadas, nomeadamente a Baixa, os bairros 

do Castelo e a zona do Carmo. Na área de intervenção foi apenas afetada parcialmente no Convento de Santos-o-Novo (1), não tendo 

sido portanto alvo grandes transformações urbanas, tendo permanecido estagnada, mesmo quando o resto da cidade estava a ser 

repensada. A malha urbana estava consolidada nas freguesias de S. Miguel, S. Estevão, S. Vicente de Fora, enquanto que o edificado da 

freguesia de Stª. Engrácia (2) acompanhava linearmente algumas vias. Os restantes edifícios pertenciam às ordens religiosas que se 

localizavam pontualmente ao longo do “Caminho do Oriente”, nomeadamente o Convento da Madre de Deus (3). A linha de costa pós-

terramoto permitia ancorar barcos de pequenas dimensões devido à construção de diversos cais (4). 

FIG. 04.  Evolução urbana da AI no Séc. XIX, fonte: Desconhecida. 

No séc. XIX, o tecido urbano pouco ou quase nada se desenvolveu, verificando-se a construção da Estação de Stª. Apolónia (1), de 

algumas indústrias junto ao Museu do Azulejo e uma circunvalação ferroviária (2) que fazia prever uma reorganização espacial da área de 

intervenção. A 1 de Maio de 1856 foi possível inaugurar o primeiro troço que ligava Lisboa ao Carregado e depois até Badajoz. A relação 

da cidade para com o Tejo desvalorizou-se com a criação de uma barreira, ainda que ligeira, composta pela linha e pelo viaduto de 
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Xabregas, que obstruíram o enquadramento visual de alguns edifícios. Uma vez mais a linha de costa foi alterada, substituindo as 

pequenas docas e cais acostáveis por espaços de convívio e de lazer, as praias (3). 

FIG. 05.  Imagem das praias na AI, fonte: Desconhecida. 

FIG. 06.  Evolução urbana da AI no Séc. XX até aos anos 60, fonte: Desconhecida. 

Desde o séc. XIX até aos anos 60 do séc. XX, o crescente êxodo rural influenciou a evolução urbana na área de intervenção. Num 

território composto por conventos, palacetes e quintas instala-se uma nova realidade, constituída por fábricas, armazéns, pequenas 

indústrias e conjuntos habitacionais (onde se incluem algumas vilas operárias). A área de intervenção sofreu igualmente uma melhoria 

assinalável ao nível das infra-estruturas. Desenvolveram-se novas ligações urbanas e interurbanas ao longo de grandes eixos 

estruturantes e distribuidores do tráfego da cidade. Foram desenhadas as avenidas Mouzinho de Albuquerque (1) e Gualdim Pais (2) com 

ligação à Av. Infante D. Henrique (3). Esta última permitiu pela primeira vez a conexão entre a Baixa e diversos espaços da orla Oriental de 

Lisboa. A expansão das linhas ferroviárias e os equipamentos de apoio inerentes às mesmas acentuaram cada vez mais as barreiras da 

cidade para com o rio. Mais uma vez a linha de costa foi redesenhada com a construção do Cais dos Soldados (4 - destinado ao recreio) 

e alguns espaços e edifícios públicos. 
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FIG. 07.  Evolução urbana da AI entre 1960 até 1980, fonte: Desconhecida.  

FIG. 08.  Evolução urbana da AI entre 1980 e a atualidade, fonte: Desconhecida. 

Depois do “upgrade” viário e ferroviário sucedeu-se a construção do Porto de Lisboa (1) que ficou a dever-se à inexistência de infra-

estruturas portuárias seguras à navegação de barcos de grandes dimensões, contribuindo também para aprimorar o saneamento e  

transformar Lisboa como um dos cais mais importantes da Europa. Por outro lado, a regularização da frente ribeirinha de Belém até 

Xabregas, tornou a área de intervenção num ponto de convergência de tráfego nacional e internacional através das valências marítimas e 

das linhas férreas. 

Recentemente a linha de costa a partir de Xabregas foi alterada devido a capacidade do Porto de Lisboa (2) estar a atingir o seu limite. 
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FIG. 09. Evolução urbana das infra-estruturas da AI, fonte: IA. 

Após a análise da evolução urbana dos cinco períodos acima referidos, destacamos num esquema síntese o principal edificado, as infra-
estruturas que marcaram o desenvolvimento da área de intervenção e as linhas de costa que os acompanharam. 

No primeiro período, foi o “Caminho do Oriente” que conectou os diversos espaços da orla oriental da área de intervenção, 
nomeadamente o Convento de Santos-o-Novo e o Museu do Azulejo. A primeira linha de costa permitia ancorar barcos de pequenas 
dimensões, devido à construção de diversos cais. 

No segundo período, foi construída uma circunvalação ferroviária e a Estação de Stª. Apolónia (ligava Lisboa-Carregado-Badajoz) que 
acompanhou a linha de costa e substituiu os cais, onde se podiam ancorar pequenos barcos, por praias. 

O próximo período da evolução urbana ficou marcado pela expansão das linhas ferroviárias, bem como pela construção de espaços 
industriais ligados a estas. Surgiram, também, os primeiros espaços públicos, na frente ribeirinha com o novo desenho da linha de costa, 
onde se destaca o “Cais dos Soldados”, um local de recreio. 

No quarto capítulo, o desenvolvimento deste território não aconteceu apenas ao nível da indústria ferroviária, mas também ao nível 
portuário, com a construção do Porto de Lisboa. Tal facto não foi possível, sem a construção de um novo aterro. 

O último período ficou marcado pela introdução dos contentores e ao mesmo tempo pela falta de organização espacial para os mesmos. 
Estará o Porto de Lisboa a atingir o seu limite ? Será necessário transferir as infra-estruturas portuárias e transformar a faixa ribeirinha da 
área de intervenção num espaço mono-funcional ? 
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01.2- DESCRIÇÃO FISIOGRÁFICA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

HIPSOMETRIA 

FIG. 10.  Planta de Hipsometria da AI, fonte: LI. 

Depois de análise da hipsometria da área de intervenção defini 4 classes ( 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 metros ). À classe mais baixa 

corresponde o tom mais escuro, tornando-se cada vez mais clara à medida que a cota aumenta. Apesar de grande parte de Lisboa se 

encontrar a uma altitude superior a 70 metros, neste caso em particular verificamos valores inferiores a este. De entre os valores 

apresentados sobressai claramente alturas até aos 20 metros identificadas por exemplo em toda a faixa ribeirinha e no vale de Chelas 

onde se incluí a Avenida Gualdim Pais. 

DECLIVE 

FIG. 11.  Planta de Declives da AI, fonte: LI. 

A carta de declives apresenta 4 classes ( 0-4, 4-12, 12-25 e >25, valores em percentagem ), sendo que as cores mais claras representam 

o declive menos acentuado e as mais escuras as áreas mais íngremes. À semelhança da análise anterior as áreas com menor declive 
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encontram-se ao longo da banda costeira. O declive é mais acentuado nas encostas que acompanham algumas das principais linhas de 

água da cidade, neste caso concreto o Vale de Stº António e o vale de Chelas, que apresentam declives superiores aos 25%. O 

“Caminho do Oriente” funciona como uma espécie de fronteira entre as áreas de maior e menor declive. 

EXPOSIÇÕES SOLARES 

FIG. 12.  Planta de Exposições Solares da AI, fonte: LI. 

Este cartograma identifica a exposição solar numa escala de 9 classes ( áreas planas e os vários pontos cardeais ). A definição das 

aptidões do uso do solo é influenciado pela exposição solar. As cores quentes apresentam as melhores condições de construção ( à 

exceção do azul mais claro, que corresponde à uma orientação este ), enquanto que as cores frias correspondem a exposições menos 

aconselháveis, o que nos leva a concluir que a esmagadora maioria da área de intervenção reúne orientações solares ideais. 
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SISTEMA HÚMIDO E SUB-SISTEMA DE TRANSIÇÃO FLUVIAL ESTUÁRIO 

FIG. 13.  Planta do  Sistema e Sub-Sistema de Transição Fluvial Estuário da AI, fonte: CML. 

Este cartograma apresenta duas classes: sistemas húmidos e sistema de transição fluvial estuário. O sistema húmido é composto pelas 

regiões que afectam as linhas de água, áreas circundantes e correspondem às áreas planas ou côncavas, onde a água e o ar frio se 

acumulam. Do sub-sistema de transição fluvial estuário fazem parte a superfície de contacto entre o fluxo originário dos sistemas naturais 

de drenagem pluvial e linhas de água afluentes e o fluxo proveniente do estuário do Tejo. Encontramos estes sistemas ao longo da faixa 

ribeirinha e dos vales da área de intervenção. 

VULNERABILIDADE A INUNDAÇÕES 

FIG. 14.  Planta de vulnerabilidade a inundações da AI, fonte: CML. 
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O cartograma das inundações baseia-se nas cartas de declive, efeito maré directo, linhas de água, locais de foz, grau de permeabilidade, 

formações geológicas, do sistema húmido, das zonas de transição fluvial-estuário. Através da observação do cartograma identificamos 

três áreas que se abrem a partir do final das seguintes vias: Rua Diogo do Couto (elevada), Avenida Mouzinho de Alburquerque (elevada) 

e da Avenida Gualdim Pais (muito elevada). A probabilidade de inundação ao longo da faixa ribeirinha é moderada. 

OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS DE VERTENTES 

FIG. 15.  Planta de ocorrência de movimentos de vertente da AI, fonte: CML. 

A natureza geológica e a presença de água ou circulação da mesma são os motivos que originam os movimentos em vertentes. A 

possibilidade de ocorrência deste movimentos depende de uma análise entre os comportamentos geotécnicos dos solos e das rochas 

da cidade de Lisboa, comparando-os com situações de instabilidade já identificadas, permitindo verificar a resistência ao corte das 

unidade geológicas da cidade. Posto isto, encontramos em alguns pontos do “Caminho do Oriente”, nomeadamente junto à estação de 

Santa Apolónia e em frente ao Mosteiro de Santos-o-Novo e próximo ao conjunto habitacional da Madre de Deus, onde a linha de 

comboio atravessa as áreas mais suscetíveis de deslocação de terras. 

SÍNTESE 

Ao nível da descrição fisiográfica da área de intervenção destacamos que a faixa ribeirinha e o Vale de Chelas se encontram numa cota 

abaixo dos 20 metros; que as encostas dos Vales de Stº. António e de Chelas, possuem declives superiores a 12%; que grande parte da 

área de estudo reúne orientações solares ideais; que encontramos os sistemas húmido e de transição fluvial estuário ao longo da faixa 

ribeirinha e nos vales; que a probabilidade de inundação é elevada no final da Rua Diogo do Couto, da Av. Mouzinho de Alburquerque e 

muito elevada da Av. Gualdim Pais. Por sua vez, ao longo da faixa ribeirinha a probabilidade é moderada; e a ocorrência de movimentos 

de vertentes se encontra-se junto à estação de Stª. Apolónia, em frente ao Mosteiro de Santos-o-Novo e no talude por onde atravessa a 

linha de comboio. 
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01.3- MOBILIDADE


FIG. 16.  Rede viária de Lisboa, fonte: G. 

FIG. 17.  Planta da Rede Viária da AI, fonte: CML. 
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REDE VIÁRIA 

A rede viária urbana desempenha um papel fundamental na organização das cidades, permitindo o acesso, o transporte e o escoamento 

de pessoas e mercadorias ao longo de avenidas, bairros e áreas desqualificadas na cidade. Esta rede está hierarquizada no PDM de 

Lisboa em cinco níveis: 

	 1º. Nível ou Rede Estruturante - “assegura as ligações interconcelhias e de atravessamento do concelho bem como as 

deslocações de maior extensão da cidade de Lisboa (…)” . O Eixo Norte-Sul, a A5 e CRIL são alguns destes exemplos que constituem 1

esta rede. Contudo, na nossa área de intervenção estes percursos são inexistentes. 

	 2º. Nível ou Rede de Distribuição Principal - “(…) assegura a distribuição dos maiores fluxos de tráfego internos ao concelho,  

bem como os percursos médios e o acesso à rede estruturante (…)”.  Neste âmbito conseguimos identificar a 2ª. Circular, a Av. das 2

Forças Armadas, a Av. dos Estados Unidos, a Estrada de Chelas, a Av. João XXI, a Av. Afonso da Costa, a Av. Marechal Francisco da 

Costa Gomes e o troço oriental da Av. Infante D. Henrique, entre outras vias. No nosso caso concreto, apenas a última integra a 

superfície de intervenção. 

	 3º. Nível ou Rede de Distribuição Secundária - “(…) é composta por vias internas e assegura a distribuição de proximidade, 

bem como o encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias de nível superior (…)” . As principais vias que identificamos confluem 3

para o centro nevrálgico da cidade de Lisboa, é o caso da Av. da Liberdade, Av. Almirante Reis, Rua da Prata, Rua da Madalena, a Av. 24 

de Julho, etc. O troço ocidental da Av. Infante D. Henrique, a Av. Mouzinho de Albuquerque e a Av. Gualdim Pais são classificadas neste 

nível e integram-se na área de intervenção. 

	 4º. Nível ou rede de distribuição local ( rede de proximidade ) - “(…) é composta pelas vias estruturantes ao nível do bairro,   

com alguma capacidade de escoamento, mas onde o peão tem maior importância (…)” . Na área de intervenção identificamos um 4

conjunto de vias “paralelas “ à Av. Infante D. Henrique, que anteriormente classificámos como o “Caminho do Oriente” e a R. Diogo 

Couto.  

	 5º. Nível ou rede de acesso local ( rede de bairro ) - garante o acesso rodoviário ao edificado, devendo reunir condições 

privilegiadas para a circulação pedonal (…)” . 5

	  

 Plano Diretor Municipal de Lisboa, Capítulo V, Secção II - Rede Rodoviária: artigo 70º, Hierarquia e características da rede rodoviária, p.1
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 IDEM2

 Ibidem3

 Ibidem4

 Ibidem5
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FIG. 18.  Rede de metro, ferroviária e fluvial de Lisboa, fonte: G. 

FIG. 19.  Planta da Rede de metro e ferroviária da AI, fonte: IA. 
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REDE DE INTERFACES 

“(…) As interfaces de passageiros são infra-estruturas de transporte que têm como função promover e facilitar a ligação de utentes entre 

diferentes modos de transporte, preferencialmente a pé e apoiada ou não por meios mecânicos, podendo integrar espaços destinados a 

uso terceiro e equipamentos de utilização colectiva (…)” . 6

O PDM de Lisboa identifica, igualmente por hierarquias de níveis, as diversas interfaces da cidade de Lisboa, segundo as seguintes 

características: função; ligação com redes de transporte colectivo do 1º. nível, fluxos de passageiros e alguns requisitos específicos. 

Ao longo da faixa ribeirinha encontramos alguns dos principais exemplos de interfaces de 3º. nível, como a Alcântara, o Cais do Sodré, o 

Terreiro do Paço ( interface para um meio de transporte fluvial ) e a Estação do Oriente. A Estação de Stª. Apolónia é considerada de 1º. 

nível. 

A rede metropolitana, ferroviária e fluvial formam, no seu conjunto, as redes de transporte público que permitem ligações da área de 

estudo à sua envolvente, suportando movimentos pendulares diários e esporádicos. Os movimentos pendulares merecem especial 

atenção, uma vez que ocorrem de uma forma bastante intensa e contínua, dada à densidade de emprego na cidade de Lisboa. A rede 

ferroviária permite assim as ligações diárias entre Lisboa e Almada, Cascais, Oeiras, Meleças, Sintra, Alverca, Vila Franca de Xira e 

Azambuja. Por sua fez, a rede fluvial permite ligações importantes a Almada, Cacilhas, Seixal, Barreiro e Montijo. A rede de metropolitano 

assegura a principais ligações interurbanas da cidade de Lisboa, assegurando o acesso à área de estudo.  

FIG. 20.  Planta de fluxos e conflitos viários na AI, fonte: IA. 

FLUXOS E CONFLITOS VIÁRIOS 

Os fluxos viários são mais intensos a partir do Vale de Stº. António para o Oriente e ao longo da Av. Infante D. Henrique. Por outro lado, 

para o Ocidente são mais reduzidos, no entanto com níveis de tráfego ainda superiores aos desejados pela CML. Os conflitos são 

causados pelo incumprimento da largura das vias e dos passeios, pois a sua dimensão é inferior à estipulada pelo PDM de Lisboa. Foram 

identificados conflitos na Calçada de Stª. Apolónia (1), na Calçada da Cruz de Pedra (2) e no cruzamento da Av. Gualdim Pais com a Rua 

da Madre Deus e de Xabregas (3) com a linha de ferroviária a uma cota superior. As dimensões do viaduto não respondem às 

necessidades para o atravessamento automóvel neste cruzamento, devido à largura e altura. 

 Plano Diretor Municipal de Lisboa, Capítulo V, Secção I - Rede de transportes coletivo: artigo 68º, Interface de passageiros, p.1126
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01.4- ESPAÇOS VERDES E REDE CICLO-PEDONAL


FIG. 21.  Espaços verdes na frente ribeirinha de Lisboa e rede ciclo-pedonal, fonte: G. 

FIG. 22. Planta de espaços verdes e via ciclo-pedonal da AI, fonte: CML. 
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O espaço verde urbano é uma estrutura complexa que garante o bem estar da população e a conexão entre espaços diversificados. Na 

cidade de Lisboa, desempenha, também, funções culturais, de integração, de enquadramento e de suporte de uma rede contínua para 

peões, lazer e recreio. Ao longo da faixa ribeirinha encontramos os seguintes espaços verdes de carácter público: o jardim da Torre de 

Belém, o jardim Ducla Soares, jardim Botânico Tropical, jardim Vasco da Gama, jardim 9 de Abril, jardim D. Luís e os vários jardins da 

Expo. 

Ao nível da área de estudo, identificamos os principais espaços verdes, os que devem ser preservados e os eixos arbóreos, que 

acompanham, maioritariamente, a Av. Infante D. Henrique. As áreas verdes estão presentes no vale de Stº. António (1), a Este do museu 

da Água (2), perto do conjunto habitacional da Madre Deus (3) e no Museu do Azulejo (4). Os verdes a preservar estão inseridos em 

alguns dos quarteirões identificados, no jardim Botto Machado (5), próximo do Convento de Santos-o-Novo (6) e após o vale de 

Xabregas (7). Muito destes espaços possuem um carácter semi-privado, não estando acessível a todos os cidadãos, mas também pela 

falta de qualificação, tornando-os pouco atrativos. 

Atualmente a rede ciclo-pedonal tem crescido na cidade de Lisboa, articulando-se com a rede viária e com a estrutura de espaços 

verdes da cidade, funcionando como uma alternativa ao transporte motorizado. Esta nova conjuntura permite reduzir consideravelmente 

os níveis de poluição e ruído, que são bastante prejudiciais ao ambiente. O objetivo desta rede é conectar vários pontos da cidade 

através de trajetos urbanos de curta distância, tornando-se um alternativa mais rápida que os transportes públicos ou individuais. Esta 

rede cria igualmente oportunidades para a requalificação de outros espaços públicos e o surgimento de novos corredores verdes no meio 

urbano. Na área de intervenção observamos apenas uma via ciclo-pedonal que acompanha a Avenida Infante D. Henrique e que está 

atualmente construída até ao cruzamento com a Av. Gualdiam Pais. 
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01.5- ESPAÇOS PÚBLICOS


FIG. 23.  Espaços públicos na frente ribeirinha de Lisboa, fonte: G. 

FIG. 24.  Planta de espaços públicos e edificado em mau estado de conservação da AI, fonte: IA. 
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A frente ribeirinha possui um conjunto de espaços públicos que a tornam uma área atrativa, onde se valoriza a relação com o rio. De 

Ocidente para Oriente, identificamos os seguintes espaços públicos: a Praça do Império, O Miradouro de Santa Catarina, a Praça do 

Município, o cais das Colunas, a Praça do Comercio, a Ribeira das Naus, o miradouro do Castelo de S. Jorge, o miradouro das Portas do 

Sol e as várias Praças da Expo. 

Na área de intervenção, o edificado podia ter sido analisado quanto aos seus índices e parâmetros urbanísticos, à sua tipo-morfologia ou 

número de pisos, mas optamos apenas pela verificação das construções num pior estado de conservação. 

Ao analisar os espaços públicos existentes na área de estudo, chegamos à conclusão que a sua relação com o rio está dependente do 

enquadramento visual e não da sua proximidade. Estes espaços são escassos e localizam-se devido à sua topografia, um destes 

espaços é um pequeno miradouro próximo do Museu da Água. Os restantes espaços públicos são unicamente ao nível da circulação 

pedonal (passeios) alguns apresentam larguras muito inferiores às definidas pelo PDM de Lisboa. Já aqueles espaços que se encontram 

mais próximos do Tejo e que à partida podiam ser os privilegiados pertencem ao Porto de Lisboa e à REFER. 
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01.6- EQUIPAMENTOS E USOS


FIG. 25.  Equipamentos da frente ribeirinha de Lisboa, fonte: G. 

FIG. 26.  Planta de equipamentos da AI, fonte: IA. 
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FIG. 27.  Planta de comércio e serviços da AI, fonte: IA. 

FIG. 28.  Planta de habitação da AI, fonte: IA. 
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Esta análise procura identificar os diferentes usos ao longo da orla ribeirinha de Lisboa e aqueles que se encontram na área de 

intervenção. No contexto geral, destacamos os seguintes : Torre de Belém, CCB, Mosteiro dos Jerónimos, Fábrica da Eletricidade, o 

Museu do Oriente, Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu do Braço de Prata e diversos equipamentos construídos para a Expo 98. De 

referir que a sua quantificação de usos foi menor em relação aquela que iremos realizar de seguida.  

Na área de intervenção, a identificação dos usos foi mais abrangente, nomeadamente os equipamentos ( ferroviários, portuários, museus, 

entre outros ), os comércios e serviços ( escritórios, restauração, etc ) e a habitação. Em relação ao último ponto não foi identificado o 

edificado de uso misto, mas só a habitação que consideramos mais importante. Depreendeu-se que os equipamentos existem em 

grande quantidade e que alguns deles (ferroviário e portuário) ocupam praticamente a frente de rio. A construção dos aterros não 

promoveu a aproximação da malha urbana com o Tejo, tendo permanecido estagnada. Por último, todos os usos que foram identificados 

acompanham as diversas linhas de costa. 

	  

	  

	  

!24



01.7- LINHA DE COSTA


FIG. 29.  Planta das linhas de costa da AI, fonte: IA. 

FIG. 30.  Corte A da AI, fonte: IA. 

FIG. 31.  Corte B da AI, fonte: IA. 

FIG. 32.  Corte C da AI, fonte: IA. 

FIG. 33.  Corte D da AI, fonte: IA. 
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FIG. 34.  Corte E da AI, fonte: IA. 

FIG. 35.  Corte F da AI, fonte: IA. 

FIG. 36.  Corte G da AI, fonte: IA. 

FIG. 37.  Corte H da AI, fonte: IA. 

FIG. 38.  Corte I da AI, fonte: IA. 

O corte (a) atravessa a malha urbana da freguesia de Stº. Estevão (1), a Av. Infante D. Henrique (2), a linha do metro (3) e a frente ribeirinha 

que é composta pelo Cais dos Soldados (4). A R. do Jardim do Tabaco definiu o limite da linha de costa pós-terramoto e permite o 

acesso interior à área de intervenção. Existe uma diferença de cotas de 40 m entre a cidade e a frente Tejo. 

O corte (b) ilustra as diferenças de cotas entre o Campo de Stª. Clara (1) e a frente ribeirinha. A estação de Stª. Apolónia (3) é delimitada 

pela R. dos Caminhos de Ferro (2) e pela Av. Infante D. Henrique (4). A Rua Caminhos de Ferro apresenta uma faixa rodoviária dentro dos 

parâmetros mínimos de largura, definidos no PDM (três metros para cada faixa de rodagem), mas levanta questões ao nível do percurso 

pedonal, sendo que o passeio é, em certas zonas, praticamente inexistente e raramente ultrapassa o metro e meio ( sendo que a largura 

mínima são dois metros ). Ao invés, a Av. Infante D. Henrique não só cumpre os requisitos mínimos do PDM, como inclusivamente os 
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ultrapassa, apresentando um número de faixas de rodagem que excede o mínimo tabelado ( três de cada lado, em que uma é destinada 

à circulação BUS), um separador a meio da via, e uma largura do passeio confortável ( muito superior aos dois metros mínimos). Apesar 

deste eixo estar dividido em dois troços, de níveis hierárquicos diferentes, a sua estrutura não sofre mudanças significativas ao longo da 

sua extensão. Assim sendo, quando passa a 3º. nível, as características que são consideradas excessivas para o 2º nível, tornam-se 

aceitáveis. 

Em relação ao corte (c) podemos observar o declive suave da R. Diogo do Couto (1), por ser uma das linha de água da área de 

intervenção, que não está conectada com a Av. Infante D. Henrique (3). Esta situação verifica-se devido aos equipamentos de apoio às 

linhas férreas (2) de Stª. Apolónia. A linha de comboio de cargas encontra-se após a Av. Infante D. Henrique, próxima de um território que 

pertence ao Porto de Lisboa.  

Relativamente ao corte (d) é caracterizado por um espaço verde nas imediações do Museu da Água (1), a R. de Stª. Apolónia (2), onde 

ocorrem alguns conflitos viários à semelhança da R. dos Caminhos de Ferro descrita no corte (b). Um pequeno miradouro (3) enquadra  

através de edifícios de escritórios a linha de comboios (4), o viaduto da Av. Infante D. Henrique (5), os contentores do Porto de Lisboa (6) 

e o rio Tejo (7). 

Quanto ao corte (e) apresenta o declive da Av. Mouzinho de Albuquerque (1), a diferença de cotas (9m) entre o viaduto do Vale de Stº. 

António e uma superfície onde se cruzam as várias linha ferroviárias (2). Na Av. Infante D. Henrique (3) verificamos um incumprimento ao 

nível da inexistência do separador central e da circulação pedonal definida pelo PDM. 

No corte (f) de referir que à semelhança dos cortes (b e d) a rua que delimita a área de intervenção possui os mesmos conflitos viários 

que foram descritos anteriormente. Os restantes elementos que constituem o corte já foram anteriormente descritos. 

O corte (h) representa o último grande eixo viário que atravessa a área de intervenção e que ainda não foi descrito, ou seja a Av. Gualdim 

Pais (1). O mais importante deste corte é apresentar o grande conflito viário criado pela sobreposição de dois eixos, o viário e ferroviário 

(2).  

Por fim, no último corte (i) queremos apresentar a grande diferença de cotas existentes entre o bairro da Madre Deus (1) e o Porto de 

Lisboa (3). Logo após a esta malha urbana verificamos a passagem da linha de comboio (2) entre taludes que conectam as estações de 

Stª. Apolónia e do Oriente. 
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01.8- CASOS DE ESTUDO

CONTINUIDADE DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

FIG. 39. Maquete do Terminal de Cruzeiros, fonte: El croquis. 

A criação do novo Terminal de Cruzeiros é o primeiro objecto de estudo e uma oportunidade excepcional de repensar e questionar as 

vivências urbanas na orla oriental de Lisboa entre a cidade e o Tejo. 

FIG. 40. Área envolvente do Terminal de Cruzeiros, fonte: El croquis. 

A volumetria do edifício permite libertar o espaço envolvente, garantido um carácter público e, por sua vez, uma enorme área verde capaz 

de sustentar diversas atividades. Trata-se de um grande parque ribeirinho que faz lembrar os grandes boulevards dos séculos XVII, XIX e 

!28



XX de Carlos Mardel e Thomé Gamond, entre outros. A escala do edifício está estritamente relacionada com a escala urbana permitindo a 

contemplação dos perfis do bairro de Alfama, do Mosteiro de São Vicente de Fora e do Panteão Nacional. Desta forma, intensificam-se 

as relações rio/cidade e vice-versa potenciadas pela permeabilidade do edifício e do Parque. Este projeto funciona como uma “porta da 

cidade” devido à sua proximidade com o Tejo e o centro histórico de Lisboa. É uma proposta versátil, quer nos espaços interiores, como 

nos exteriores e, ainda, na diversidade de eventos que suporta, nomeadamente exposições, festivais de cinema e desfiles de moda, 

concertos, feiras e mercados. 

Um dos pontos fundamentais do projeto é preservar a geometria da doca do Cais dos Soldados, privilegiando a memória do seu espaço 

vazio, e a recuperação do perímetro de pedra dos seus muros de contenção. 

A organização dos passeios e do alinhamento de árvores do parque urbano surgirá paralelamente ao limite longitudinal da doca. A 

implantação dos meios de transporte é feita através de um pavimento com uma textura diferente, integrando-se no parque, o que lhe 

retirará o aspeto de via. 

O terminal define igualmente uma praça pública a Sudeste e um parque de estacionamento a Noroeste que ocupa, em parte, a antiga 

doca. A praça enquadra-se com o rio e com o edifício da Alfândega conferindo-lhe um carácter representativo. Na sua interseção com a 

antiga doca encontra-se um espelho de água com o objetivo de preservar a memória da mesma. 

Os elementos que constituem o Terminal de Cruzeiros são o ponto inicial para dar continuidade aos sistemas urbanos ( espaços públicos, 

estrutura ecológica, frente ribeirinha e mobilidade ) que possam ser desenvolvidos ao longo do projeto urbano que iremos desenvolver. 

Iremos apresentar, de seguida, alguns casos concretos de outros projetos que servem de referência para a execução da nossa proposta, 

a nível concetual e metodológico. 

READAPTAÇÃO DE USOS INDUSTRIAIS 

FIG. 41. Reutilização de um dos edifícios industriais da “La Spina Centrale”, fonte: Flickr. 

“La Spina Centrale”, na cidade italiana de Turim é um “master plan" que responde à necessidade de reorganização, racionalização e 

renovação urbana das áreas sub-utilizadas ou degradadas adjacentes à ferrovia. É um projeto extenso, com cerca de 13 quilómetros de 

comprimento e que se divide em quatro troços. O seu programa é diverso, constituído por áreas de habitação, estruturas ecológicas, vias 

ciclo-pedonais, equipamentos de várias funcionalidades e caracteriza-se pela reabilitação e reutilização de estruturas industriais com 
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finalidades de carácter desportivo, entre outras. O estudo deste plano urbano é pertinente, na medida em que algum edificado da área de 

intervenção poderá ser reutilizado, mas com funções diferentes das anteriores. 

VULNERABILIDADE A INUNDAÇÕES 

FIG. 42.  Inundações na frente ribeirinha de Manhattan , fonte: BjarkAngelsGroup. 

Em Manhattan, o projecto urbano “The Big U” pretende requalificar uma frente ribeirinha sujeita, constantemente, a inundações. Facto 

que também se verifica entre Stª. Apolónia e Xabregas, como foi analisado numa das plantas na análise do lugar. Deste modo, 

percebemos que este conceito poderá ser muito importante na organização dos sistemas ecológicos e dos grandes equipamentos que 

possam ser propostos. 

PERMEABILIDADE URBANA ENTRE A MALHA URBANA E O RIO 

FIG. 43.  Conexão entre a malha urbana e frente rio em Seattle, fonte: Weissmanfredi. 

Já em Seattle, no Olympic Sculpture Park, a metodologia para conectar a cidade com o rio e, com isto, vencer as barreiras impostas pela 

linha de comboio e um dos eixos principais da cidade, foi criar passagens a uma cota superior permitindo ligações pedonais entre a 

malha urbana e um eixo verde que se desenvolve ao longo da frente-rio desta cidade. Também poderemos observar tais 

atravessamentos sob a linha de comboio de Stª. Apolónia ( caso seja ou não alterado este meio de transporte ) e a Av. Infante D. 

Henrique com o intuito de aumentar a permeabilidade entre as cotas mais altas de Lisboa, a frente ribeirinha e o próprio Tejo. 
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LINHA DE METRO À SUPERFÍCIE 

FIG. 44.  Linha de Metro Ligeiro no Porto, fonte: Joãoálvarorocha. 

O projeto da estação de Metro da Zona Industrial da Maia constituiu uma oportunidade de implantar uma infra-estrutura metropolitana 

relativamente “leve” num território que é marcado por diversos aspetos: uma área rural quase inexistente, embora a sua génese esteja 

presente de algum modo; uma ocupação urbana que se instalou recentemente, fragmentada e sem aptidão para que se criem espaços 

públicos coerentes e articulados. E, por último, uma paisagem construída e desconexa, incapaz de se rever com a caracterização que 

esteve na sua origem. 

Deste modo, pensou-se numa resolução não só para a nova infra-estrutura, mas também para o território na sua globalidade, 

procurando que a sua instalação provocasse a transformação do território envolvente. Foi importante descobrir um fio condutor que 

permitisse estabelecer uma ordem num território que hoje não a tem. 

A integração desta infra-estrutura conferiu a este território uma paisagem sequencial e articulada, podendo verificar-se a coexistência 

entre a linha de metro ligeira e a rede viária.  

SÍNTESE 

Todos estes projetos estão estritamente relacionados com o contexto da nossa área de intervenção. O Terminal de Cruzeiros estará 

próximo do lugar de intervenção; “La Spina Centrale” regenera uma área ferroviária e as indústrias adjacentes foram reabilitadas; a frente 

ribeirinha “The Big U” está sujeita a inundações; o Olympic Sculpture Park une a cidade com o rio e vence duas barreiras: a linha de 

caminho de ferro e uma grande avenida. Por sua vez a Estação de Metro no Porto construída na Maia permitiu regenerar uma área 

urbana fragmentada e conciliar a linha de metro com a rede viária. 
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02 CONDICIONANTES 
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02.1- PORTO DE CONTENTORES

Durante séculos, nesta zona protagonizaram-se as principais transações comerciais do nosso país. As inovações introduzidas aquando 

da revolução industrial portuguesa originaram o surgimento de um imponente porto de contentores. Esta evolução assumiria duas 

vertentes, uma positiva e uma negativa. Se por um lado possibilitou a permanência e melhoria substancial das trocas comerciais, por 

outro funcionou como uma barreira física entre a malha urbana e o rio. Nos últimos anos, tem-se verificado que este espaço começa a 

não conseguir responder adequadamente às necessidades, estando inclusivamente projetada uma transferência do referido porto para 

outro local, o Barreiro. A confirmar-se esta possibilidade abrir-se-á uma nova janela de oportunidade para a criação de uma nova área 

ribeirinha, onde se incluiriam: novos equipamentos relacionados com as práticas marítimas, áreas verdes, espaços de lazer, recreio, 

turismo e percursos públicos que possam permitir a re-aproximação entre o tecido urbano e o Tejo. No entanto, a imprevisibilidade dos 

acontecimentos é desconhecida, o que hoje é certo amanhã poderá ser o contrário. No entanto, é possível idealizar futuros espaços e 

funções capazes de regenerar esta área. 

FIG. 45. Notícia on-line sobre a transferência do PL para Almada, fonte: Rádio Renascença.  

FIG. 46. Notícia on-line sobre a transferência do PL para o Barreiro, fonte: Expresso. 

!34



02.2- CENÁRIOS

CENÁRIO 1- Comboio - deslocação ou eliminação 

FIG. 47.  Cenário de deslocação de Stª. Apolónia (hipótese 1), fonte: IA. 

FIG. 48.  Cenário de deslocação de Stª. Apolónia (hipótese 2), fonte: IA. 

Nas figuras acima, estão representados duas das várias possibilidades que nos permitiriam implantar a estação de Stª. Apolónia noutro 

local. Com isto, não queremos dizer que a sua nova forma seja semelhante à anterior, mas sim que, de uma forma geral, as suas funções 

sejam idênticas às atualmente desempenhadas. No cenário de deslocação da estação de Stª. Apolónia, é necessário pensar numa nova 

estação de metro que se articule com a nova gare de comboios. Este novo sistema pode apresentar a redução do número de linhas de 

comboio. Na primeira hipótese, poderíamos observar um remate que permitiria a ligação entre a Rua Diogo Couto e a Av. Infante D. 

Henrique, bem como a criação de novos espaços públicos e atravessamentos entre a cidade e o rio. Na segunda hipótese a estação 

permitiria realizar a transição entre a cota alta na interseção daquelas ruas e a cota baixa do aterro. Os espaços públicos entre a antiga 

estação e os desta proposta seriam em maior número em relação à hipótese 1. No entanto, observamos alguns aspetos negativos, como 

a inconveniência de deslocar a estação umas centenas de metros e esta apenas permitir o transporte de passageiros para o norte do 

país. 
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Tendo em vista o valor histórico-patrimonial da estação de Stª. Apolónia, consideramos que a sua eliminação, numa primeira abordagem 

poderá estar fora de hipótese.  

CENÁRIO 2 - Metro - continuação ou criação   

FIG. 49.  Cenário de continuação da linha azul na AI, fonte: IA. 

FIG. 50.  Cenário de continuação da linha vermelha na AI, fonte: IA. 

FIG. 51.  Cenário de criação da linha laranja na AI, fonte: IA; 

Neste âmbito, existem duas possibilidades distintas. Ou optamos pelo prolongamento de uma das linhas já existentes ( vermelha ou azul ) 

ou introduzirmos uma nova linha que faça a ligação entre estas. Em qualquer um dos casos é necessário considerar uma estação de 

metro inicial entre Stª. Apolónia e o final da Av. Gualdim Pais, que poderá localizar-se no Porto de Lisboa caso seja desactivado, com 

base na possibilidade da sua transferência para o Barreiro.  

Se optarmos pela continuidade do metro podemos: estender a linha azul até ao Oriente ou proceder à bifurcação da linha vermelha 

desde a estação do Oriente até Stª. Apolónia. Se por outro lado, decidirmos criar outra linha de metro devemos conectar as estações de 

Stª. Apolónia e do Oriente ao longo da faixa ribeirinha. 

Independentemente da opção que escolhermos é necessário identificar as áreas que primeiramente irão beneficiar com a implementação 

destas medidas: ou interior da malha urbana ou toda a faixa ribeirinha; 
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02.3- INTENÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA QUE SE APLICAM À ÁREA DE INTERVENÇÃO

“Lisboa Capital Atlântica da Europa ambiciona afirmar-se como uma das cidades do mundo com melhor qualidade para se viver, 

trabalhar, investir e visitar” . Foram, então, definidos pelo PDM de Lisboa 7 objectivos: “atrair mais habitantes, captar mais empresas e 7

empregos, impulsionar a reabilitação urbana, qualificar o espaço público, devolver a frente ribeirinha às pessoas, promover a mobilidade 

sustentável e incentivar a eficiência ambiental.”   8

ATRAIR MAIS HABITANTES 

No primeiro ponto é fundamental atrair mais habitantes para a cidade de Lisboa com atrativos diferentes dos últimos 40 anos. Nas 

décadas de 60 e 70, verificou-se um crescimento da população que se transferiu da Área Metropolitana para a sua periferia, devido à 

sobreocupação de fogos e falta de condições sanitárias e de conforto. O desenvolvimento das redes de transportes públicos e a melhoria 

dos acessos à habitação, bem como o aumento do número dos transportes privados permitiu o crescimento da segunda e da terceira 

coroas periféricas, distanciando-se estas cada vez mais do centro de Lisboa. Na área de intervenção, para revertermos esta tendência, 

será necessário criar um programa atrativo assente em pressupostos que permitam: uma habitação acessível a todas as classes, locais 

de trabalho mais próximos das áreas residências (que deverão estar munidas dos indispensáveis estacionamentos para residentes), a 

promoção de transportes públicos (que sirvam as áreas pouco afectadas), entre outros. A redução do volume de tráfego nas áreas 

residências permite a diminuição dos impactos ao nível dos ruídos e da qualidade do ar, aumentando a segurança para os peões. Por 

fim, potenciar a rede de equipamentos coletivos ao nível do Ensino, Saúde, Cultura, Desporto e de caráter Social.  

CAPTAR MAIS EMPRESAS E EMPREGOS 

O objetivo de incentivar a criação de mais empresas e empregos justifica-se com a necessidade de garantir a sustentabilidade económica 

da Cidade, tornando-se cada vez mais num polo de atração internacional, contribuído desta forma não só para o seu desenvolvimento, 

bem como para o do país. A Área Metropolitana de Lisboa apresenta diversos núcleos de emprego espalhados pela cidade, cuja 

finalidade será a correção de assimetrias e descongestionamento do centro metropolitano. No entanto, o crescimento destes núcleos 

devem estar assentes num modelo de desenvolvimento sustentado da Área Metropolitana de Lisboa, de forma a evitar a sua propagação 

aleatória. Devemos ter ainda em atenção, que com o recente crescimento dos polos económicos, na Área Metropolitana, temos assistido 

a um agravamento do congestionamento. Esta situação tem-se verificado pela inadequação à nova realidade da rede de transportes 

públicos que os deveria suportar. A futura fixação das empresas na área de intervenção deverá ser feita com base no conceito de cidade 

multifuncional, equilibrando as funções urbanas e dinamizando a economia local, evitando por exemplo que as áreas habitacionais 

tenham uma ocupação exclusivamente noturna.  

IMPULSIONAR A REABILITAÇÃO URBANA 

Contrariamente àquilo que foi feito durante grande parte do século XX, onde se apostou claramente no crescimento da área urbana, hoje 

pretende-se uma aposta na reabilitação urbana. O objetivo fundamental é repovoar as malhas urbanas consolidadas, protegendo desta 

forma as particularidades históricas, patrimoniais e ambientais de cada zona e preservar a identidade e autenticidade da Cidade. Esta 

reabilitação urbana deve, no entanto ser devidamente estruturada, definindo previamente os papéis que deverão ser desempenhados 

pelos diferentes atores. Os particulares ficarão responsáveis por conservar e reabilitar o Património a eles pertencente, ficando a cargo da 

Autarquia a reabilitação ou requalificação do espaço público subjacente. Ao Município competirá ainda criar os equipamentos 

necessários que permitirão potenciar a área de intervenção. Durante o processo de revisão do novo PDM realizou-se um estudo que 

 Plano Diretor Municipal de Lisboa, p.7.7
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confirmou a importância que a reabilitação urbana tem na captação de habitantes para Lisboa (onde se inclui a área de intervenção). Este 

estudo comprova que 50% dos novos residentes querem ocupar edifícios com mais de 30 anos, pela sua diferenciação e por funcionar 

como alternativa à ocupação das periferias. 

QUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO 

Na segunda metade do século XX, a Cidade sofreu um rápido crescimento permitindo a aposta na criação de novas infra-estruturas 

viárias, com o intuito de responder às exigências impostas pelo novo paradigma da mobilidade. Uma boa parte dos tecidos urbanos 

históricos, outrora destinados à circulação pedonal, foram adaptados para permitir a circulação automóvel. Por outro lado, grandes 

espaços públicos (praças, largos, etc.) foram transformados em parques de estacionamento. Atualmente, procura-se reverter esta 

tendência, estando em curso alguns processos de reabilitação de áreas históricas e requalificação do espaço público, como por exemplo 

no Bairro Alto e em Alfama, locais onde houve a necessidade de regular a circulação automóvel, interditando esta aos moradores. 

Também as “novas” Praça do Comércio e a Av. Duque D’Ávila espelham a aposta na reabilitação urbana, tornando estes espaços mais 

apelativos para quem vive, trabalha ou reside. Como a área de intervenção se encontra muito próxima do centro histórico de Lisboa, é 

necessário proceder à reorganização do trânsito e redução das faixas destinadas à circulação automóvel, fazendo aumentar os espaços 

de circulação e de permanência para as pessoas. Associados a estes poderão ainda surgir novos alinhamentos arbóreos que 

possibilitarão a ligação entre espaços públicos e ecológicos. Por último, desenvolver o acesso a cotas altas através de meios mecânicos 

ou não. 

DEVOLVER A FRENTE RIBEIRINHA ÀS PESSOAS 

O final do século XIX ficou marcado pela alteração mais acentuada da relação entre a cidade de Lisboa e o Tejo, devido à construção dos 

aterros para que as atividades portuárias e comerciais se desenvolvessem. No século seguinte, esta situação vincou-se com o 

desenvolvimento de atividades portuárias e de infra-estruturas de transportes rodoviários e ferroviários ao longo da costa oriental. No 

entanto, a frente ribeirinha ocidental sofreu um processo de reconversão de usos com o aparecimento de novas zonas de lazer que 

ocuparam antigas estruturas portuárias, nomeadamente as docas. Assim, na área de intervenção, perspetivam-se novos espaços 

dedicados ao recreio, cultura e de novas atividades. Como foi analisado no capítulo anterior, prevê-se a construção do terminal de 

cruzeiros de Stª. Apolónia que possibilitará  novos espaços públicos e percursos pedonais que podem dar continuidade ao longo da área 

de intervenção e conectar-se aos diferentes espaços até à Expo 98. Com o intuito de devolver em definitivo a relação da Cidade com o 

Tejo deveremos criar as condições necessárias que possibilitem o aumento das transposições dos eixos férreos e rodoviários, quebrando 

as barreiras que atualmente existem entre eles. 

PROMOVER A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

A Cidade do século XX caracterizou-se pela utilização do automóvel individual, da procura crescente de estacionamento, aumentando  

por sua vez o número de parques automóveis. No presente século, a oferta destes parques estará dependente da oferta de transportes 

colectivos e dos equipamentos. A oferta de estacionamento de suporte à atividade económica é uma das principais causas para a 

utilização do transporte individual, nas deslocações casa/trabalho, em detrimento do transporte colectivo, aumentando os problemas de 

congestionamento, de gestão de espaço público e da poluição da Cidade. De forma a minimizar o uso do transporte individual a aposta 

poderá recair sobre o aumento da rede de ciclo-vias e eléctricos rápidos à superfície. Estas duas alternativas poderão aumentar a 

qualidade do espaço público e torná-lo mais seguro e atrativo. Se a organização da rede viária da Cidade era de caráter radial em torno 

da praça do Comercio, atualmente pretende-se aplicar um modelo reticular que filtre o tráfego em direcção a esta para que se possa 

apostar na regeneração destes espaços. 
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INCENTIVAR A EFICIÊNCIA AMBIENTAL 

Se por um lado há um incentivo à desmobilização dos meios poluentes da Baixa de Lisboa, por outro lado mobilizam-se recursos para 

uma clara melhoria ambiental da mesma, neste caso em particular, surge esta oportunidade devido ao défice de espaços verdes na área 

de intervenção. Assim o aumento destas áreas pode emergir na continuidade dos principais espaços verdes a partir dos vales que se 

encontram na área de intervenção, porque constituem zonas particularmente vulneráveis a fenómenos climáticos extremos (que foram 

analisados anteriormente). Estes sistemas permitem não só um aumento da permeabilidade para com o solo da cidade, bem como para 

o Tejo, que se apresentam desassociados desde a construção do Porto de Lisboa. A reutilização de edifícios para novos usos, possibilita 

uma regeneração urbana de forma mais económica e mais rápida, sem prejuízo do testemunho histórico e cultural das anteriores funções 

urbanas. A presença dos principais espaços verde não está unicamente restrito às áreas mais vulneráveis a inundações, sendo também 

possível requalificar os principais eixos viários com um carácter de boulevard. 
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03. PROJETO URBANO 
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03.1- ESTRATÉGIA URBANA

Após a análise e seleção dos elementos estruturantes sobre os quais assentará a intervenção, definimos a seguinte estratégia: 

Substituir o terminal de comboios por uma linha de metro ligeiro.  

Esta nova linha irá fazer a ligação entre Stª. Apolónia e a Gare do Oriente ( ver FIG 51. ). Optamos por colocar o metro à superfície, tendo 

em conta o nível freático e os custos da infra-estrutura. Uma das principais vantagens deste meio de transporte em relação à 

permanência do comboio é uma maior permeabilidade entre a cidade e o rio.  

Introduzir um novo sistema ecológico. 

Os espaços verdes serão predominantes na nossa intervenção, ocupando preferencialmente as áreas mais vulneráveis às inundações. 

Redução do tráfego para a Baixa. 

Reperfilamento de ruas da área de intervenção, através da diminuição do número de faixas. Definir soluções viárias que privilegiem o 

escoamento para o interior da Cidade através da Av. Gualdim Pais e da Av. Mouzinho de Albuquerque. 

Impulsionar a reabilitação urbana. 

Depois de termos identificado os edifícios em mau estado de conservação pretendemos promover a reabilitação para usos habitacionais. 

Readaptação de usos industriais 

Nos antigos espaços industriais, pretendemos fazer surgir novos pontos de interesse que dinamizem a área de intervenção e façam 

retornar as pessoas à frente-ribeirinha. 
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03.2- REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS URBANOS


FIG. 52.  Esquema da estrutura de mobilidade proposta para a AI, fonte: IA; 

MOBILIDADE 

Em primeiro lugar, importará referir que optamos por fazer alterações pontuais na rede viária. Uma dessas modificações será o 

prolongamento da Rua Diogo Couto (1) até à Avenida Infante D. Henrique (2) e numa rua paralela a esta que anteriormente era destinada 

apenas aos utilizadores do Porto de Lisboa (3). Desta forma, este eixo viário deixa de ter um acesso restrito, contribuindo para a 

aproximação entre a cidade e o Tejo.  

Como foi referido anteriormente um dos objectivos da Câmara Municipal de Lisboa é a redução do tráfego para a Baixa. Achamos 

pertinente que estas intenções se possam estender à área de intervenção. Uma delas foi no cruzamento da Av. Infante D. Henrique com 

o eixo que une a Xabregas (4). No caso de quem se desloca de Oriente para a Baixa, ao longo da Av. Infante D. Henrique, é obrigado a 

contornar este novo nó que se propõe. 

As restantes alterações ao nível dos eixos viários situam-se na diminuição do número de faixas verificadas na Av. Infante D. Henrique e na 

alteração do sentido e estreitamento da largura das vias na R. dos Caminhos de Ferros (5), na R. Bica do Sapato (6), na Calçada de Stª. 

Apolónia (7), na R. de Stª. Apolónia (8), na Calçada da Cruz de Pedra (9), na R. da Madre Deus (10) e na Rua de Xabregas. (11). 

Decidimos substituir a linha de caminhos de ferro de Stª. Apolónia por uma linha de metro ligeira à superfície que una esta zona à Estação 

do Oriente. Note-se que esta linha a partir do vale de Stº. António adquire duas direcções distintas, no sentido Stª. Apolónia - Oriente 

acompanha a faixa ribeirinha (12), enquanto que no sentido oposto garante uma acessibilidade à malha urbana (13). 
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FIG. 53.  Esquema da estrutura de espaços verdes proposta para a AI, fonte: IA. 

ECOLÓGICO 

Ao notarmos que a área de intervenção tem um grande défice de espaços verdes, decidimos que estes funcionem como o elemento 

estruturante do projeto urbano. Estes espaços encontram-se em três polos com áreas de superfície diferentes, ocupando os espaços 

vulneráveis a inundações identificadas no capítulo de análise. Em todos os polos, podemos encontrar espaços de estada, embora com 

usos diferenciados que valorizam as relações entre si, o Tejo, a malha urbana e a linha de metro à superfície. 

Ao longo da principal avenida da área de intervenção podemos encontrar nas suas laterais alinhamentos com uma vegetação de grande 

dimensão e ao longo do separador central uma vegetação rasteira. Esta vegetação não se encontra exclusivamente circunscrita à  

avenida, podendo-se verificar ao longo dos três setores verdes acima referidos, ou seja, nos jardins de pequena e grande escala, nas 

hortas públicas, nos estacionamentos e nos espaços e percursos públicos. A avenida é igualmente um foco de poluição atmosférica e 

sonora, portanto a principal função desta vegetação é servir de “barreira”, servindo como convite para um conjunto de vivências que se 

propõem para a área de intervenção. 
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FIG. 54.  Esquema da estrutura edificada proposta para a AI, fonte: IA; 

EDIFICADO 

A estratégia para o edificado segue algumas das intenções da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, a reabilitação dos edifícios, quer  no 

caso de manter a sua função ou alterá-la. O edificado que se encontra nas áreas propícias a inundações é demolido excepto as 

coberturas de uso industrial e um edifício que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em frente ao Teatro ibérico. Para o 

edificado ferroviário e portuário, abandonado pelas saídas da linha de caminhos de ferro e pelo porto de contentores identificados 

anteriormente, propõem-se escritórios e algumas áreas comércio, serviços e restauração. Por sua vez, a estação de Stª. Apolónia é 

transformada num Museu dos Comboios, preservando a memória do lugar. 

Muitas destas coberturas são telheiros, os de grande dimensão têm a capacidade de acolher novos equipamentos, enquanto que os de 

pequena dimensão servirão para espaços de merendas inseridas no Parque Urbano. Assim podemos destacar dois destes espaços 

cobertos que sofrerão uma reabilitação e se transformarão numa Oficina de Artes para crianças e numa Biblioteca. Encontram-se 

respetivamente entre os dois primeiros polos do parque e entre o segundo e o terceiro polo. 

A habitação que foi identificada no primeiro capítulo, como estando em mau estado de conservação, será alvo de reabilitação. A única 

exceção ocorrerá no edificado existente ao longo da Calçada da Cruz da Pedra que será substituído uma conjunto habitacional de uso 

misto. Os antigos contentores do Porto de Lisboa serão reutilizados e readaptados a uma nova função, permitindo a prática do co-work.  
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FIG. 55.  Esquema da estrutura de espaços públicos proposta para a AI, fonte: IA. 

ESPAÇO PÚBLICO 

O maior catalisador para o aumento dos espaços e percursos públicos na área de intervenção deve-se à substituição da linha férrea pela 

linha de metro ligeiro que une Stª. Apolónia ao Oriente. Esta operação permitiu a criação de espaços públicos e uma maior 

permeabilidade entre a malha urbana, toda a área de intervenção e o Tejo. Foram vencidos os desníveis existentes entre a topografia 

natural e a construção dos aterros ao longo do “Caminho do Oriente”. Redimensionaram-se os passeios onde era necessário esta 

intervenção e criaram-se múltiplos percursos alternativos. Alguns acompanharam as antigas linhas de costa, havendo no entanto uma 

enorme preocupação no seu alinhamento (que procura respeitar a continuidade e a hierarquia entre os espaços públicos).  

Ao nível dos velocípedes, pretende-se prolongar até ao Oriente a única via ciclo-pedonal existente na área de intervenção. Como será 

substituído a linha de comboio, o viaduto de Xabregas transformar-se-á numa via ciclo-pedonal que ligará as malhas urbanas mais 

interiores com o terceiro grande polo ecológico proposto para a área de intervenção. 

A ocupação dos maiores espaços públicos situa-se em pontos estratégicos, nas áreas onde a vulnerabilidade a inundações é de menor 

risco. 
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03.3- DESCRIÇÃO DO PROJETO

MUSEU DE COMBOIOS DE STª. APOLÓNIA 


FIG. 56.  Planta à cota 6 metros do Museu de Stª. Apolónia , fonte: IA; 

FIG. 57.  Corte pelo Museu de Stª. Apolónia , fonte: IA; 
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O “fim” do terminal ferroviário de Stª. Apolónia permitiu a primeira readaptação e reabilitação de um dos novos equipamentos propostos 

para a área de intervenção. Decidiu-se alterar o seu uso e transformar Stª. Apolónia num Museu dos Comboios (1), mantendo-se uma 

relação estreita com o seu passado, porque foi a primeira estação de comboios em Portugal. Os turistas que chegam do Terminal de 

Cruzeiros têm mais um motivo para permanecer nesta área ao invés de se deslocar imediatamente para outras áreas com interesse 

cultural e histórico de Lisboa. Espera-se um interface regenerado, um ponto de convergência de passageiros e turistas potenciado pelo 

Terminal de Cruzeiros, metro subterrâneo e pelo metro ligeiro à superfície, que se encontra no pátio deste edifício.   

FIG. 58.  Esquisso de Stª. Apolónia , fonte: IA; 

No piso térreo, mantiveram-se alguns dos usos que já existiam: acesso ao metro, estabelecimentos comerciais e serviços. A antiga 

bilheteira passa agora a estar ao serviço do Museu. A organização espacial dos dois pisos superiores será reorganizada para servir a 

nova funcionalidade, a evolução dos comboios. O pátio da estação onde podemos encontrar o início do metro ligeiro, relaciona-se com 

um espaço que se propõe requalificar. Referimo-nos a uma praça pública adjacente onde se encontravam os antigos telheiros (2) que 

permitiam a espera de comboios para o norte do país, bem como alguns espaços de restauração. 
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FIG. 59.  Esquisso do pátio de Stª. Apolónia , fonte: IA; 

A rede viária envolvente foi re-perfilada, através da redução do número de faixas ou sentidos, tendo como consequência o aumento da 

largura dos passeios. O antigo alinhamento arbóreo no separador central da avenida, foi substituído por um rasteiro, tendo sido 

plantados nos passeios árvores de maior porte. No alinhamento das saídas de metro, encontramos uma passadeira para os peões, que 

funciona ao mesmo tempo como uma lomba para os veículos automóveis, encontrando-se na mesma cota do restante espaço público 

desta aproximação ao projeto urbano. 
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FIG. 60.  Esquisso dos Telheiros de Stª. Apolónia , fonte: IA; 

Na malha urbana envolvente, podemos observar ainda a reabilitação de algumas habitações (3) que foram anteriormente identificadas em 

mau estado. 

Em suma, a permeabilidade que não se verificava entre a malha urbana e o Tejo aumentou, transformando a estação num novo ponto de 

interesse pelos diversos fatores que foram anteriormente apresentados. 
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POLO ECOLÓGICO, ESCRITÓRIOS E OFICINA DE ARTES DE STª. APOLÓNIA 

FIG. 61.  Planta à cota 6 metros do polo ecológico Diogo Couto, escritórios e oficina de artes, fonte: IA; 

FIG. 62.  Corte pelos escritórios e Oficina de Artes de Stª. Apolónia , fonte: IA; 
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Nesta área, podemos observar o primeiro parque urbano que é atravessado pelo prolongamento da Rua Diogo Couto garantido o acesso 

à Av. Infante D. Henrique e a um novo equipamento, uma Oficina de Artes (1). Este primeiro lugar ajardinado é igualmente atravessado 

pela linha de metro, que se relaciona entre os diversos espaços verdes, a malha urbana e o Tejo. Possui ainda um espelho de água, que é 

desenhado através da primeira linha de costa que fora identificada no sub-capítulo da evolução urbana da área de intervenção. 

Propomos a reabilitação de um conjunto de habitações na Rua da Cruz de Stª. Apolónia e na Calçada de Stª. Apolónia, bem como a 

requalificação de um série de plataformas que garantam o acesso entre esta rua e uma praça pública, permitindo um atravessamento 

contínuo entre as mesmas. Na praça, que também será atravessada pela linha de metro proposta, podemos encontrar ainda a 

readaptação de usos ferroviários em comércio e serviços e áreas reservadas a escritórios (2).  

FIG. 63.  Esquisso dos Escritórios de Stª. Apolónia , fonte: IA; 

Podemos, por último, observar a requalificação de um antigo eixo viário que permitirá a acessibilidade à Oficina de Artes, surgida a partir 

da readaptação de um antigo armazém portuário. O desenvolvimento deste equipamento poderia levar à construção de um conjunto de 

salas polivalentes para acolher atividades criativas e de lazer para crianças, uma sala de apoio para os responsáveis e uma pequena 

Biblioteca. Estes espaços relacionariam-se com a envolvente e com o Tejo. 
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FIG. 64.  Esquisso da Oficina de Arte , fonte: IA; 
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POLO ECOLÓGICO DO VALE DE STº. ANTÓNIO  

FIG. 65.  Planta à cota 6 metros do Polo Ecológico do Vale de Stº. António, fonte: IA; 

FIG. 66.  Corte pelo estacionamento e polo ecológico do Vale de Stº. António , fonte: IA; 
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A segunda área verde proposta para o projeto urbano é um ponto central que permite desenvolver a interligação entre as áreas 

envolventes. Faz a ligação com a transformação do Vale de Stº. António em espaço verde (a oeste); com o Tejo (a este); com os 

escritórios de Stª. Apolónia e Oficina de Artes (a sul) e com as áreas habitacionais, a biblioteca e os espaços de co-work (a norte).  

A rua que garantia o acesso a uma zona ferroviária mantém-se no projeto, sendo reutilizada para a entrada e saída de um parque de 

estacionamento (1), que permite a transição de cotas. É nesta área verde que podemos observar o início da proposta de separação de 

sentidos para a linha de metro ligeiro (2). Os espaços verdes procuram criar relações com o espelho de água, a linha de metro e o Tejo. 

Ao centro desta área verde podemos observar um percurso em direção ao rio que dá acesso a um importante espaço público, o 

skatepark (3), que une dois espaços públicos promovendo uma continuidade entre eles. A norte deste skatepark encontramos um 

pequeno campo de desporto e a sul um Parque Infantil. De referir ainda, que os antigos telheiros se readaptam em espaços de merendas 

(4). 

FIG. 67.  Esquisso do Vale de Stº. António, fonte: IA; 

!55



BLOCOS HABITACIONAIS, BIBLIOTECA E ESPAÇOS DE CO-WORK 

FIG. 68.  Planta à cota 20 metros da Habitação, fonte: IA; 

Este conjunto habitacional (1) é o único do projeto urbano para o qual não se propõe a reabilitação. Procura resolver a acessibilidade 

entre a cota alta, no cruzamento da Calçada da Cruz de Pedra, a Rua Madre Deus e a Rua Nelson de Barros e a cota do aterro, onde 

podemos encontrar uma Biblioteca (2). As sucessivas plataformas desenvolvem-se em direção a uma praça pública que dará acesso à 

Biblioteca, sendo que uma destas garante ainda o acesso ao piso intermédio deste equipamento. Ao longo deste percurso, podemos 

observar a paisagem envolvente através de diversos espaços com diferentes vivências, garantindo um acesso suave.  
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Este novo conjunto de blocos habitacionais situa-se próximo de uma malha urbana pouco clara, onde a sua implantação é livre. Desta 

forma, procuramos que a implantação daqueles blocos também o seja, que por um lado consiga obter alinhamentos com a envolvente 

existente, mas pelo outro lado com o desenho proposto no plano urbano. Será importante referir que a altura destes edifícios não excede 

a da malha urbana existente. O acesso a cada bloco será feito por uma plataforma que se encontra um metro acima do nível dos 

passeios, onde poderemos encontrar comércio. O estacionamento privado encontra-se no exterior. 

FIG. 69.  Esquisso da Biblioteca e Habitação , fonte: IA; 

A Biblioteca é criada num espaço onde antigamente se efetuava a manutenção dos comboios de Stª. Apolónia, agora reabilitado para 

essa nova funcionalidade. Este equipamento, poderia ser composto por uma cafeteria, uma zona de receção e áreas de leitura com 

secções para adultos e crianças, espaços administrativos, de arquivo e uma área multi-usos. O aceso ao primeiro intermédio poderá ser 

feito através de uma plataforma a partir da cota 10 m da Rua Madre Deus, sob a qual se encontra um parque de estacionamento (3). 

Existe na sua envolvente uma praça pública que se relaciona com os dois polos ecológicos, mas que garante também o acesso aos 

espaços de co-work (4) em antigos edifícios de uso ferroviário.  
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FIG. 70.  Planta à cota 6 metros da Biblioteca e Espaços Co-work, fonte: IA; 

FIG. 71.  Corte pela Habitação, Biblioteca e Espaços de Co-work , fonte: IA; 
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No antigo espaço do Porto de Lisboa, surgirão igualmente espaços de co-work (5). É um “novo mundo”, readaptado a partir dos antigos 

módulos de contentores com uma área “standard” de 12,50 metros quadrados. Propõe-se que nestes espaços se possa trabalhar a 

qualquer hora do dia, trocar ideias, informações e serviços através de uma partilha de espaços multi-disciplinares. Este “puzzle colorido” 

enquadra-se com o Tejo, com o trajeto da linha de metro (sentido Stª. Apolónia-Oriente) e com a via ciclo-pedonal. 

FIG. 72.  Esquisso do Espaços de Co-Work , fonte: IA; 

A comunicação entre os espaços públicos da Biblioteca e do co-work é contínua não sendo interrompida pela Av. Infante D. Henrique, à 

semelhança do que ocorre na aproximação ao Museu dos Comboios de Stª. Apolónia. 

FIG. 73.  Corte pelos Espaços de Co-work , fonte: IA; 
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FIG. 74.  Planta à cota 6 metros do Polo Ecológico do Vale de Xabregas (sul), fonte: IA; 
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FIG. 75.  Planta à cota 6 metros do Polo Ecológico do Vale de Xabregas (norte), fonte: IA; 
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POLO ECOLÓGICO DO VALE DE XABREGAS 

O remate da proposta para o projeto urbano é feito através da última estrutura ecológica. O viaduto de Xabregas foi eliminado 

parcialmente, de modo a desafogar o enquadramento visual do Convento da Madre de Deus. O troço que permanece é reutilizado, após 

a eliminação da linha de comboio e substituído por uma ciclovia que pretende unir a malha urbana envolvente e os percursos públicos 

que são propostos para este polo verde. Devido ao diagnóstico realizado no sub-capítulo de fluxos e conflitos viários optou-se por 

resolver o nó da Av. Gualdim Pais com a Av. Infante D. Henrique. Este desenho é semelhante à rotunda projetada para o Terminal de 

Cruzeiros ( observado nos casos de estudo ) em frente à estação de Stª. Apolónia. O objetivo deste novo nó é filtrar o tráfego para a 

baixa e ao mesmo tempo desviá-lo da área de intervenção para o interior da cidade, pois é uma das intenções da Câmara Municipal de 

Lisboa descrita do PDM. Deste modo, o sentido Stª. Apolónia-Oriente é linear, no entanto existe uma lomba para redução de velocidade, 

que permite aos peões o atravessamento da principal avenida. No sentido oposto e para reforçar a intenção de diminuir o tráfego, será 

obrigatório contornar este nó viário. Ainda ao nível da mobilidade, podemos observar os dois sentidos da linha de metro ligeiro, um a 

atravessar esta enorme estrutura verde acompanhado a atual via ciclo-pedonal e o outro a acompanhar a rua da Madre de Deus e a rua 

de Xabregas, onde se propõe uma via de uso misto. 

FIG. 76.  Corte pelo Polo Ecológico do Vale de Xabregas , fonte: IA; 

O sistema ecológico pode dividir-se em quatro sub-sistemas, não querendo com isto dizer que possuem quatro funções distintas. A Av. 

Infante D. Henrique, o eixo viário e a alameda no seu alinhamento definem os limites de cada setor verde. Assim, a noroeste verificamos 

apenas a um edifício que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa delimitado por um conjunto de espaços ajardinados. A 

sudoeste existe apenas um parque de estacionamento que serve o polo ecológico e os espaços de co-work. No lado nordeste 

desenvolve-se um conjunto de hortas públicas que procurar regenerar uma área que pertence ao Porto de Lisboa. Por fim, a sudeste  é 

introduzido um conjunto de campos desportivos.  

Todos os espaços verdes possuem uma arborização diversificada, procurando estreitar as relações com a malha urbana, o Tejo, a linha 

de metro, a ciclovia e os demais espaços verdes. Os percursos públicos estão alinhados e contínuos entre si. 
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03.4- RESUMO DO PROJETO URBANO 

O objetivo do projeto urbano foi devolver às pessoas a frente ribeirinha entre Stª. Apolónia e Xabregas, numa área que está atualmente 

ocupada pela linha de comboios e pelo Porto de Lisboa. Estas variáveis são a principal “barreira” entre a cidade e o rio e por isso foram 

eliminadas face as condicionantes que foram apresentadas. No entanto, para esta área não carecer de uma ligação entre Stª. Apolónia e 

o Oriente foi proposto uma linha de metro ligeiro que unas estes dois pontos. Assim, propomos um novo interface com início no pátio 

interior da estação de Stª. Apolónia. No Vale de Stº. António, procederemos à separação dos sentidos do metro Stª. Apolónia - Oriente e 

vice-versa, garantido desta forma o acesso à faixa ribeirinha e à malha urbana. As principais alterações na rede viária foram o 

reperfilamento da principal avenida da área de intervenção e o nó entre as avenidas Gualdim Pais e Infante D. Henrique. Não obstante  

esse facto, verificaram-se ainda alterações de menor importância em vias de nível hierárquico inferior. Estas estratégias pretendem reduzir 

o tráfego para a baixa e ao mesmo tempo conduzi-lo para o interior de Lisboa. Os principais espaços verdes encontraram-se nas áreas 

onde as inundações são mais propícias, ou seja no enquadramento da R. Diogo Couto, no vale de Stº. António e no vale de Xabregas. 

Entre estas estruturas ecológicas, podemos encontrar os novos pontos de interesse que esperam, em conjunto com os espaços 

públicos, aumentar a atratividade da frente ribeirinha entre Stª. Apolónia e Xabregas. Referimo-nos ao Museu e escritórios de Stª. 

Apolónia, à Oficina de Artes, a uma Biblioteca e aos diversos espaços de co-work. Todos estes equipamentos são fruto de uma 

readaptação dos usos industriais que pertencem à REFER e ao Porto de Lisboa. Propôs-se, também, uma reabilitação dos edifícios de 

habitação em maus estado de conservação que foram identificados na envolvente da área de intervenção. No entanto haverá uma 

exceção, um conjunto de volumes habitacionais emergirá no cruzamento da Calçada da Cruz de Pedra, a Rua Madre de Deus e a Rua 

Nelson de Barros com a função de transição de cotas existentes neste talude. A multiplicidade de percursos públicos procurará ser 

contínua ao longo da área de intervenção, devolvendo desta forma uma relação entre a malha urbana e o Tejo, perdida à décadas. 
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04 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No último capítulo, iremos aferir se os objetivos propostos foram totalmente ou parcialmente atingidos. Assim, a concretização do 

Projeto Urbano entre Stª. Apolónia e Xabregas teve como base três pressupostos fundamentais: a pesquisa, a análise e as 

condicionantes. Não foram só as carências identificadas, no capítulo de análise deste relatório, que geraram cada linha traçada no 

desenho do planeamento urbano proposto. As intenções, que a Câmara Municipal de Lisboa revela no seu Plano Diretor Municipal 

foram igualmente tidas em linha de conta, pois não pretendíamos que o resultado deste processo de criação partisse do zero. 

Neste sentido evitamos a eliminação de grande parte do edificado que se encontrava em mau estado de conservação ou ao 

abandono pela continuação crescente de áreas urbanas. Por outro lado, pensámos numa solução que assentasse na reabilitação 

urbana e que respondesse às dificuldades atuais que o país atravessa. Foi uma estratégia que se centrou em fazer mais com 

menos, onde reabilitar, reutilizar e regenerar são as palavras chave. Podemos observar a sua aplicação na reestruturação dos 

sistemas habitacionais, espaços verdes, públicos e na rede de mobilidade. Os casos de estudo permitiram explorar alguns 

conceitos que se tornaram importantes para o desenvolvimento urbano da nossa proposta, referimo-nos à continuidade dos 

espaços públicos, reutilização de usos industriais, vulnerabilidade a inundações, permeabilidade entre a malha urbana e o rio. Por 

último, verificar se uma linha de metro à superfície consegue ser integrada nestes sistemas urbanos sem funcionar com uma 

“barreira”. Após a materialização da proposta de projeto foi necessário perceber se a estratégia inicial e o seu desenvolvimento 

constitui uma solução com os créditos necessários para ser exequível, mesmo tratando-se de um exercício académico.  

Nos últimos tempos, a Câmara Municipal de Lisboa tem apostado na requalificação de vários espaços, como por exemplo o Cais 

do Sodré, a Ribeira das Naus, o Cais das Colunas e o Campo das Cebolas. No entanto, a multi-funcionalidade dos espaços da 

frente ribeirinha pode perder-se, sendo colocado para trás as atividades portuárias e náuticas. Deste modo coloca-se a questão de 

que até que ponto será necessário continuar com estas intervenções que possam descaracterizar a frente-ribeirinha.  

Em jeito de conclusão, pretendemos que a aplicação desta proposta possa dar continuidade a esta política de requalificação da 

frente ribeirinha, visando atrair um crescente número de pessoas, reduzindo desta forma a distância entre a cidade e o rio. 
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06 ANEXOS 
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FIG 77. Planta à cota 2,67 metros do Terminal de Cruzeiros, fonte: El Croquis. 

FIG 78. Planta à cota 5,72 metros do Terminal de Cruzeiros, fonte: El Croquis. 
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FIG 79. Planta à cota 10,70 metros do Terminal de Cruzeiros, fonte: El Croquis. 

FIG 80. Planta à cota 15,72 metros do Terminal de Cruzeiros, fonte: El Croquis. 
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FIG 81. Foto-montagem do Terminal de Cruzeiros, fonte: El Croquis. 

FIG 82. Foto-montagem da chegada dos turistas ao Terminal de Cruzeiros, fonte: El Croquis. 
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FIG 83.Corte e plantas do Seattle Art Museum , fonte: Weissmanfredi. 
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