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O presente relatório tem como objectivo fundamentar e apresentar o trabalho de Projecto 

Final, realizado ao longo do ano lectivo de 2013/2014. O exercício teve como objectivo a 

investigação de possíveis estratégias de restruturação urbana para a área, na frente 

ribeirinha, compreendida entre Santa Apolónia e Xabregas.

A possibilidade de desactivação do Porto de Lisboa e da linha ferroviária, constitui o pon-

to de partida para a transformação desta área. O destaque dado a este tipo de infraestru-

turas comparativamente á carência da mobilidade pedonal e do desenho do espaço público, 

acentua a necessidade de  intervir.

Desta forma, foi importante, ao longo da primeira fase, a leitura do território, identificando 

os principais problemas, destacando-se o carácter fragmentado e a carência de um espaço 

público consolidado.

Nesta fase, onde se trabalhou a uma escala alargada, foi definido um programa que está 

na base do desenho urbano. O projecto procura responder assim, á falta de continuidade 

existente entre a frente ribeirinha e a cidade. 

Posteriormente, foi selecionada uma área, sendo apresentado um desenho pormenoriza-

do para o Centro de Congressos, a Estacão de Metro e o Parque Urbano, elementos

pertencentes à estrutura urbana proposta. 

Nesta fase, o objectivo recaiu na relação destes 3 elementos, de forma a que estivessem 

integrados numa lógica de diálogo e fossem entendidos como um todo. 

Palavras chave  CONTINUIDADE | ESPAÇO PÚBLICO | PARQUE URBANO | CENTRO DE CONGRESSOS
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The aim of the current report is to present and sustain the work of the Final Project, devel-

oped during the academic year of 2013/2014. The work was focused on the research of dif-

ferent strategies of urban restructuring for the area, along the river, between Santa Apolónia 

and Xabregas. 

The opportunity of deactivation the Lisbon’s Port and the railway line, makes the starting 

point for the transformation of this area. The highlight that has been given to this kind of 

infrastructures, comparing to the lack of importance given to pedestrian mobility and public 

space’s design, shows the need of acting in this area.

To find the main problems, the study of the territory was important during the first stage. This 

analysis reinforced the fragmented character of the area and the lack of a consolidated public 

space. In this first step, at a wider scale, the program that supports the urban drawing was 

defined. The project tries to create a relation between the river front and the remaining city. 

In the second stage, it was selected a specific area for a detailed solution of the Congress 

Center, the Metro Station and the Urban Park. All these elements belong to the urban plan. 

The goal of this stage was to create a harmonic relation between these 3 elements, the sur-

roundings and with themselves. 

Keywords         CONTINUITY    |     PUBLIC SPACE     |     URBAN PARK     |     CONGRESS CENTER
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O presente documento tem como objectivo apresentar a fundamentação do projecto 

urbano, desenvolvido ao longo do ano lectivo de 2013/2014, na disciplina de Projecto Final, 

inserida no Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico. 

O projecto foi dividido em duas fases. A primeira, realizada em grupo, incidiu sobre toda a 

área delimitada no enunciado: a faixa ribeirinha entre a Estação Ferroviária de Santa Apolónia 

e o extremo sul da Rua Gualdim Pais. Neste sentido é necessária a restruturação da estrutura 

urbana, de forma a procurar uma maior continuidade com o existente. 

Esta fase foi desenvolvida tendo em conta as premissas de um dos dois cenários:

1| O cenário 1 propõe a simplificação do sistema ferroviário, através da redução das vias de 

circulação, com a possibilidade de recuar a testa da estação para nascente. Nesta hipótese, 

deve-se equacionar, a criação de uma nova estação de Metro articulada com a nova gare 

ferroviária. Neste cenário, a área portuária é desafectada.

2| O cenário 2 prevê a substituição do comboio por uma linha de Metro que faz a ligação 

de Santa Apolónia ao Oriente. Neste cenário, a área portuária é desafectada, dentro da

estratégia de deslocalização do Porto de contentores para a Trafaria e deve-se considerar a 

criação de uma nova estação entre Santa Apolónia e o fim da rua Gualdim Pais.  

Introdução  00
 

Enquadramento temático e objectivos 00.1

1



Justificação e motivação  00.2

Metodologia e organização  00.2

Sendo dada a oportunidade de escolha entre desenvolver uma dissertação ou um relatório de 

projecto, a escolha recaiu sobre a segunda opção. O relatório de projecto daria por sua vez, a 

oportunidade de continuar um trabalho iniciado no 1º semestre, aprofundado-o, através de 

um olhar a diferentes escalas. A possibilidade de testar um programa para a cidade onde se 

habita também se torna motivante. 

Por outro lado, a área de intervenção tornou-se desafiante, pelas suas características e pela 

forte descontinuidade urbana presente causada por vários elementos como o porto de 

Lisboa, a avenida Infante D.Henrique, a via-férrea, entre outros. No entanto, a sua localização 

também potencia uma abordagem relacionada com vários elementos que facilmente podem 

beneficiar um espaço urbano: o rio, os vales, a sua história. 

O presente documento tem como principal objectivo, analisar, repensar, comparar e comen-

tar todas as decisões tomadas ao longo do projecto. 

Para tal, esta proposta foi constituída por diferentes fases ao longo do ano lectivo. 

A primeira fase tratou-se da análise contextual desenvolvida em grupos de quatro elementos, 

constituida por pesquisa bibliográfica e visitas ao local de estudo. A análise feita tem como 

objectivo o levantamento da informação disponivel sobre a área em estudo: caracteristicas 

biofísicas, evolução histórica, planos urbanísticos existentes, mobilidade, estrutura edificada 

e casos de estudo. Após o diagnóstico e reflexão, cada grupo deu a conhecer á turma o seu 

tema, cruzando assim toda a informação. 

A segunda fase, em grupos de dois elementos, tem como ponto de partida o trabalho de 

análise desenvolvido, sendo o objectivo a sua reflexão e a definição de uma estratégia ao 

nível do projecto urbano. Esta fase resulta de um trabalho a diferentes escalas, desde 1/5000 

até 1/1000. Foi escolhido um dos cenários possíveis, onde foram testadas várias soluções ao 

nível do projecto urbano com base num programa. 

A terceira fase, desenvolvida ao longo do 2º semestre e individualmente, teve como intuito a 

escolha de uma área a desenvolver pormenorizadamente, já a uma escala intermédia, entre 

o projecto urbano e o de arquitectura, que permitiu, neste caso, trabalhar não só ao nível de 

um edifício, mas também, de todo o seu espaço público envolvente. 

Em ambos os cenários, o viaduto existente, no fim da Avenida Mouzinho de Albuquerque, 

pode ser mantido ou, se tal justifique, removido.

A segunda fase tem como objectivo o desenvolvimento em maior detalhe de uma parte do 

projecto. Neste caso foi selecionada uma área que inclui parte do parque urbano, o centro de 

congressos e a estação de metro. 
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set. out. nov. dez. jan. fev. mar. abr. mai. jun.

2013/2014

set. out. nov. dez. jan. fev. mar. abr. mai.

2014/2015

Análise Proposta projecto urbano Proposta projecto de arquitectura

Síntese e produção do documento escrito

Após a fase de concepção projectual, foi então iniciada a produção do documento escrito. 

A sua estrutura assenta em quatro capítulos: um primeiro dedicado á análise do território 

em estudo, onde se procedeu ao reconhecimento do local através da sua evolução histórica, 

da caracterização física relevante para o projecto e ao mesmo tempo identificando certas 

fragilidades existentes. Foi também realizado um estudo da mobilidade e da acessibilidade, 

analisando assim a rede viária, a rede de transportes públicos e a rede pedonal e ciclável. Foi 

alvo de estudo o PDM e todos os Planos Urbanísticos e de Pormenor que pudessem, de certa 

forma, interferir na área em estudo. 

O segundo capítulo diz respeito, ao trabalho desenvolvido em grupo ao longo do 1º semestre. 

Este encontra-se dividido em dois subcapítulos. O primeiro, denominado de estratégia geral, 

focado na identificação dos principais problemas encontrados e na definição de um conceito 

inicial. No segundo, a estratégia específica, corresponde a uma fase onde é introduzido um 

programa para toda a área em estudo, sendo trabalhado a uma escala mais próxima. 

O terceiro capítulo, referente ao projecto individual, encontra-se dividido em dois 

subcapítulos. O primeiro que recorre á análise de três casos de estudo, que pelas similari-

dades programáticas tornaram-se importantes na realização do projecto. No segundo, faz-se 

uma apresentação do projecto para a área escolhida: o centro de congressos, o parque ur-

bano e a nova estação de metro. 

O último capítulo corresponde a uma reflexão critica sobre a solução apresentada. 

FIG01 Cronograma      fonte: IA   
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A área de intervenção situa-se na parte oriental da cidade de Lisboa, numa faixa paralela ao 

Rio Tejo. Os limites não foram rigorosamente impostos, sendo estabelecidos por cada grupo. 

Neste caso, a área tinha como limite a sul, a Estação Ferroviária de Santa Apolónia e a Norte, 

o remate da Rua Gualdim Pais. Lateralmente é confinada pela frente do rio Tejo, a este e por 

uma sucessão de ruas – Rua dos Cominhos de Ferro, Rua de Santa Apolónia, Calçada da Cruz 

de Pedra e Rua Madre De Deus – a Oeste. 

Este território é abrangido pelas freguesias do Beato, Penha de França e São Vicente de Fora. 

Análise contextual  01
 

Localização e identificação  01.1

FIG02 Localização da área de estudo  fonte: IA                                FIG03 Vista aérea da área  fonte: adaptação do Bing maps
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Num olhar mais alargado da área percebe-se que esta é fortemente marcada pela presença 

dos transportes: ferroviário, portuário e rodoviário. São também pontos de referência o 

Panteão Nacional, a estação ferroviária de Santa Apolónia, o Convento dos Barbadinhos, 

o Convento de Santos-o-Novo, o Convento de Madre Deus, o viaduto da Avenida Mouzin-

ho de Albuquerque e todas as estruturas portuárias e fabris presentes no porto de Lisboa. 

Apesar de ser uma área com alguns elementos históricos importantes, esta carece de uma 

organização e qualificação dos seus espaços de forma a ser possível a consolidação da estru-

tura urbana. 

 
Análise histórica  01.2

Como forma de perceber a evolução da cidade de Lisboa, foi importante a contextualização 

histórica, com foco na área de estudo e na frente riberinha. Tendo em conta o programa, 

enunciado mais á frente, procurou-se que esta análise fosse focada em aspectos essenciais 

para a realização do projecto. Para tal, são referidas neste estudo, a ferrovia, o porto, a frente 

ribeirinha e os equipamentos. 

Contextualizando o surgimento da cidade de Lisboa, esta

            “nasceu de uma citânia1 localizada a Norte do actual castelo de S. Jorge.”. 2 

E a partir desta colina, durante a ocupação romana, é iniciada a expansão urbana, através 

da construção de vários equipamentos como monumentos, termas ou teatros implantados 

até à enseada do rio Tejo. Já as zonas periféricas, nomeadamente a oriente e a norte, desde 

cedo sempre foram mais escassas tanto em termos de acessos como de edificado. Estas eram

 apenas pontualmente ocupadas por quintas, conventos, mosteiros e unidades agrícolas. 

Com a mudança da corte de D.Manuel para o Terreiro do Paço, muitos dos terrenos 

ribeirinhos começam a ser ocupados e assim surge um novo caminho, designado de Caminho 

do Oriente. É ainda neste reinado que é construído o Convento de Madre Deus. No entanto, 

é com D.João III, que esta faixa ribeirinha muda o seu carácter pela construção do Paço Real 

de Xabregas. 

Previamente ao terramoto, surgiram ainda, monumentos importantes ao longo da linha rio, 

como o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Palácio Nacional. 

1.Citânia - nome dado a várias povoações fortificadas, pré-romanas, da Península Hispânica. 
2. citação retirada de: http://www.lisboa-cidade.com/lx/index99pt.asp?pa=ptihist.htm

FIG04 Castelo de S. Jorge fonte:lisboahojeeontem.blogspot.ch     FIG05 Estação de Santa Apolónia  fonte: www.cpkids.cp.pt
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Com o terramoto de 1755, esta área foi fortemente influenciada, danificando e destruindo 

palácios e conventos, para além das muitas casas existentes. 

Já no plano pós-terramoto, podemos encontrar duas infra-estruturas bastante importantes, 

neste território:

1| Estação de Comboios de Santa Apolónia
Inaugurada a 1 de Maio de 1865, a construção deste terminal ferroviário foi marcante, não só 

pelas ligações que estabeleceu - urbanas, interurbanas e de transporte de mercadorias, mas 

também pela modificação da paisagem local. 

2| O Porto
Localizado em frente à Estação de Santa Apolónia, o terminal de contentores de Lisboa, 

tem uma área de 164.500 m2, desempenhando funções a nível continental. Em 1894, foi 

concluída a 1ª fase das obras com a contrução da primeira parte do aterro. 

É perceptível que a presença do porto, veio alterar bastante a linha ribeirinha. Antes a 

Estação de Santa Apolónia localizava-se no limite do cais, sendo que neste momento, devido 

aos sucessivos aterros, já não tem esta característica. 

FIG06 Planta da cidade de Lisboa e de Belém             fonte:      http://purl.pt/22205/2/

A partir de 1900 até aos dias de hoje, houve uma continuação da evolução da frente riberinha, 

no que toca aos equipamentos e monumentos. Em Belém, foram construídos o museu dos 

coches, o padrão dos descobrimentos, o Centro Cultural de Belém, o museu da electricidade. 

No troço entre o Cais do Sodré e Santa Apolónia, foram alvo de requalificação a Ribeira das 

Naus, o Terreiro do Paço e o Campo das Cebolas. 

A Oriente, a contrução da Expo foi determinante para a expansão desta parte da cidade. 

No entanto, percebe-se que este troço, da área de estudo, ficou de certa forma, estagnado no 

tempo, não sendo notórias grandes evoluções ou requalificações, nos últimos anos. 

7



Designada de “cidade das sete colinas”, Lisboa é caracterizada pelo seu território acidenta-

do e sinuoso, onde o estudo da sua topografia é muito importante, pois qualquer tipo de 

intervenção será sempre influenciada por tal. 

O território em análise é diverso, entre áreas de aterro praticamente planas, ou seja, na área 

ocupada pelo porto, e áreas de topografia acentuada, visível em torno do vale de Chelas e do 

vale de Santo António. 

 
Caracterização biofísica  01.3

FIG07 Hipsometria - Modelo Digital do Terreno  fonte: IA                 FIG08 Estrutura ecológica  fonte: IA baseado no PDM

Ambos os vales tem uma presença importante, sendo que estes significam a presença de 

duas linhas de água que coincidem com dois eixos viários - a Rua Gualdim Pais e a Avenida 

Mouzinho de Albuquerque. O desenho destas ligações deve-se á facilidade de construção, 

tendo em conta o movimento natural do terreno, sendo eficaz a adaptação da estrutura viária 

ás linhas de água. Também é nestes dois vales que ocorrem os declives mais acentuados, 

sendo mais significativos no Vale de Chelas. 

Pelas suas carcateristicas físicas e por estabelecer uma forte relação com o rio Tejo, o terre-

no de menor cota, é utilizado maioritariamente para usos de comércio ou infra-estruturas, 

enquanto que nas zonas mais elevadas, estão presentes elementos como os miradouros, 

igrejas, monumentos ou conventos. 

A área em estudo, por estar maioritariamente orientada a Sudeste e a Sul, é caracterizada 

por uma boa exposição solar. Apenas as encostas dos vales viradas a Norte, encontram-se 

sombreadas com maior frequência. 

Apesar de se tratar de um território, que pelas suas características é propício á existência 

de espaços verdes, é notória a carência de áreas qualificadas a este uso. Existe uma grande 

segregação dos espaços verdes, sendo estes localizados pontualmente. 

8



A presença dos vales sugere certas vulnerabilidades. O sistema húmido, estando directa-

mente relacionado com o desenho das linhas de água, “integra as águas correspondentes a 

leitos, margens e áreas adjacentes de linhas de água pluviais existentes ou a recuperar e as 

respectivas bacias de apanhamento”3. Neste caso, os vales transportam as águas pluviais,  

sendo estas recebidas nas áreas da frente ribeirinha, e quando em excesso permitem a sua 

acumulação, significando assim, risco de inundação. Também torna-se importante referen-

ciar que, toda a área encontra-se sobre risco de sismo, intensificando-se esta característica 

com o aproximar da margem do rio. Neste caso, num processo de planeamento urbano, estes 

locais exigem uma intervenção prioritária e com certos cuidados. 

FIG09  Carta dos declives  fonte: IA                                            FIG10 Carta das linhas de água e de festo fonte: IA baseado no PDM

3.Definição de sistema húmido segundo o “Plano Verde - Medidas Cautelares 2006, CML”

FIG11 Espaços verdes e logradouros fonte: IA baseado no PDM     FIG12 Sistema húmido fonte: IA baseado no PDM
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A questão da mobilidade e acessibilidade é outro aspecto importante na realização de 

planeamento urbano, de forma a perceber o que pode ser melhorado. Sendo que o conceito 

de mobilidade encontra-se relacionado com a capacidade e forma de movimentação, já a 

acessibilidade é normalmente relacionada com o espaço de tempo necessário á deslocação. 

O nível rodoviário da cidade de Lisboa, é organizado através de uma hierarquia de vias: 1º e 

2º nível nacional; 1º, 2º e 3º nível municipal. 

No caso da área de estudo, estão presentes apenas, vias de 2º e 3º nível municipal. Desta

forma, as principais ligações viárias são a Avenida Infante Dom Henrique e a Avenida 

Mouzinho de Albuquerque. 

A primeira, paralela ao rio, atravessa parte da frente ribeirinha. No entanto, devido á sua 

composição, possui um forte carácter: três faixas de rodagem em cada sentido com um sepa-

rador central. Intersectada com esta, encontra-se a Avenida Mouzinho de Albuquerque, que 

têm a função de ligar ao interior da cidade. Esta é caracterizada por um elemento marcante: 

o viaduto que faz a ligação á Avenida Infante Dom Henrique. 

 
Mobilidade e acessibilidade 01.4

FIG13 Planta da rede viária da cidade de Lisboa  fonte: IA   FIG14 Planta aérea da área de estudo fonte: IA baseado no bingmaps

Também intersectada com a Avenida Infante Dom Henrique, existe a Rua Gualdim Pais, que é 

desenhada ao longo do vale de Chelas. 

Como forma de redução do tráfego viário presente nesta avenida, seria importante a criação 

ou melhoria dos acessos, desta ao centro da cidade e ás radiais de Lisboa. Desta forma, a 

ligação entre Xabregas e as Olaias devia de ser repensada, assim como, a ligação entre a Rua 

Gualdim Pais e a 2ª circular. 

Por outro lado, são também importantes, as vias de hierarquia menor, que anteriormente 

desenhavam o limite da linha de costa. Estas são: a Rua de Santa Apolónia, a Calçada da Cruz 

de Pedra, a Rua de Madre Deus e a Rua de Xabregas. 

2º nível municipal1º nível municipal 3º nível municipal
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No que diz respeito aos transportes públicos, a área em estudo encontra-se servida pelo 

metropolitano, comboio e autocarros, destacando-se assim a estação de Santa Apolónia, 

como a interface4 de ligação. 

Apesar de se tratar de uma estação com uma linha de metro e várias comunicações férreas, 

nenhum destes transportes acaba por servir directamente os bairros periféricos da área em 

estudo. No caso das ligações ferroviárias, a estação de Santa Apolónia acaba por não servir 

tanto a sua envolvente, pois as suas conexões são de carácter sub-urbano, regional, nacional 

e internacional. 

Em relação á linha de metropolitano, por se tratar de uma estação terminal, esta acaba por 

ser uma forma de deslocação para pontos da cidade e não tanto para sítios adjacentes á 

área de intervenção. Assim sendo, apenas o transporte rodoviário contribui para as ligações

 dentro da área de estudo, no entanto, existem poucos percursos que o façam. 

4. Entende-se por interface o conjunto de espaços e instalações que garantem a conexão entre dois ou mais modos de transporte (colectivo ou individual) de forma integra-
da, que implica a realização de um ou vários transbordos. Estes locais intermodais podem conter equipamentos de utilização pública e ou terciário.

FIG15 Planta da rede de transportes  fonte: IA     FIG16 Fotografia da linha férrea   fonte: www.restosdecoleccao.blogspot.pt

Apesar da sinuosa tipografia lisboeta, a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a 

desenvolver a rede ciclável da cidade. O incentivo á mobilidade pedonal e ao uso da bicicleta 

através de uma rede própria para tal, já foi instaurado em várias cidades europeias como 

Amesterdão, Londres, Copenhaga, entre outras, sendo uma forma de mobilidade suave e 

que, muitas vezes articulada com as estações de transporte público, se torna vantajosa. Pelo 

mapa dos percursos existentes e os em estudo percebe-se que o objectivo inicial passa pela 

ligação dos espaços verdes e dos diversos parques da cidade. Na área de intervenção, encon-

tra-se já em estudo uma via para este uso, de forma a ligar a rede já existente no oriente á 

rede que percorre desde Belém até ao Cais do Sodré. 

No entanto, o sucesso desta rede, depende da qualidade dos espaços que a envolvem. Por 

exemplo, á primeira vista, pode ser interessante a via ciclável proposta, por se localizar ao 

longo da frente ribeirinha. Mas por outro lado, pode-se tornar desconfortável devido á forte 

presença de infra-estruturas na área circundante. 

 
Espaço público 01.5
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Neste momento, são vários os factores que contribuem para esta descaracterização do local: 

o excesso de tráfego na Avenida Infante Dom Henrique e o facto de parecer uma via rápida; 

a presença da linha férrea, dificultando o contacto com a parte mais antiga da cidade; a 

qualidade dos pavimentos e a falta deles; a iluminação e a sinalização; a falta de espaços 

verdes e de estada.

Em relação aos espaços verdes e de estada, estes são muito reduzidos. Na área em estu-

do, aquele que oferece este uso é o Campo de Santa Clara, situado perto do Panteão 

Nacional, com o jardim Botto Machado adjacente. Através da planta aérea é visivel a presença de 

pequenos jardins, no entanto, por serem pertencentes a conventos ou palácios, são de 

carácter privado. 

FIG17 Panteão e Campo de Santa Clara         fonte: www.skyscrapercity.com

No território em estudo, é notória a descontinuidade existente, consequência da topografia 

acentuada da cidade. Desta forma, a “malha” têm um desenho único e singular, constatan-

do-se que correspondem a diferentes épocas de ocupação da cidade. Para além da diversi-

dade ao nível da malha existente, os usos do território também são distintos.

Numa análise paralela ao rio, é possível identificar uma grande área dedicada ao porto de 

Lisboa e á estrutura ferroviária. Apenas depois, vêm a mancha habitacional, não muito regra-

da, consequência também da topografia existente. Neste caso, e perpendicularmente ao rio, 

percebe-se que até ao vale de Santo António, a malha encontra-se mais consolidada, ao 

invés, da fragmentação visível a Norte. Também entre o vale de Santo António e o vale de 

Chelas são identificados mais vazios urbanos e alguns edifícios industriais desocupados, que 

pelas suas dimensões, estão um pouco fora de escala. 

No geral, é notória a diversidade de usos nesta área. Para além do uso habitacional, existem 

ainda museus, igrejas, conventos, o porto e a estação de Santa Apolónia, que em conjunto 

parecem assentar numa malha descontínua, uniforme e sem regras. 

 
Estrutura edificada 01.6
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FIG18 Esquema cheios e vazios           fonte: IA

Num projecto ao nível da cidade é importante ter em conta os regulamentos e normas de 

forma a que haja uma conformidade ao nível do desenho para que o desenho do todo, seja 

equilibrado. 

Na área em estudo, os instrumentos a considerar, de gestão territorial são aqueles que de 

certa forma a possam influenciar. Neste caso há que considerar o Plano Director Municipal 

(PDM actual de Agosto 2012) e os Planos de Urbanização (PU).

O PDM em vigor, revê o plano de 1994 e trata-se de “um documento de planeamento 

estratégico e normativo que consagra as linhas de desenvolvimento urbanístico do 

município. Nele estão vertidos o modelo de cidade que se pretende para Lisboa, a estratégia 

a prosseguir e os objectivos urbanísticos a concretizar nos próximos dez anos.”5

Segundo o PDM, deve-se valorizar a posição estratégica da cidade de Lisboa, onde o rio, 

as colinas, o estuário, o clima estão presentes. Neste caso, a área de intervenção, situada 

no arco ribeirinho tem uma forte relação com a frente de água, traduzindo-se num grande

potencial ao nível ambiental e urbanístico. 

No contexto da cidade, é importante  a preservação do património arquitectónico, não só de 

monumentos, igrejas, conventos, mas também do desenho característico de cada bairro. Pela 

diversidade de malhas urbanas presentes, devido ás diferenças topográficas desta cidade, 

torna-se importante a existência de corredores verdes que estabelecem uma continuidade 

com o sistema. Desta forma, é indispensável a análise da planta de qualificação do espaço 

urbano  que permite a identificação dos vários usos do solo na área. 

Na área de intervenção e na sua envolvente é possível identificar três usos predominantes 

que se encontram representados pela cor azul claro, creme e vermelho. A mancha de maior 

área e representada com a cor azul, corresponde aos espaços consolidados de uso especial 

de infra-estruturas, pela presença do porto de Lisboa e de toda a estrutura ferroviária.

A bege encontram-se as áreas consolidadas edificadas, também designadas de espaços cen-

trais e residênciais, de traçado urbano A6. 

 
Condicionantes 01.7

5 Regulamento do Plano, http://www.cm-lisboa.pt/
6. Espaços Centrais Residenciais:
- Traçado Urbano do Tipo A - Malhas Orgânicas, Zonas Históricas;
- Traçado Urbano do Tipo B - Malhas Ortogonais, Av.Novas;
- Traçado Urbano do Tipo C - Implantação livre, Expo, Olivais, Telheiras;
- Traçado Urbano do Tipo D - Moradias.
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Estes correspondem ás áreas residenciais que se situam nos bairros de Alfama, Castelo e na 

zona de Xabregas. 

Por último, a vermelho, em menor quantidade e mais pontuais, encontram-se os espaços 

a consolidar, apelidados de espaços centrais e residenciais. Estes localizam-se maioritaria-

mente a Norte da área de intervenção. 

FIG19 Usos do Solo                        fonte: IA baseada na planta de qualificação do espaço urbano, PDM

Para além do PDM, também foi importante a análise dos PU propostos para a área envol-

vente. Estes são, o Plano de Urbanização do Vale de Chelas, o Plano de Urbanização do Vale 

de Santo António e o Plano de Urbanização do Núcleo Histórico da Mouraria. 

“Os planos de urbanização definem a organização do meio urbano no que concerne, 

designadamente, ao perímetro urbano, à concepção geral da forma urbana, aos parâmetros 

urbanísticos, ao destino das construções, ao património a proteger, à localização dos equi-

pamentos, aos espaços livres e ao traçado da rede viária e das principais infra-estruturas” 7

No caso dos três planos referidos anteriormente, estes tem como objectivo o 

estabelecimento de regras para a ocupação, uso e transformação daquela área, que vão con-

tibuir para a coesão do tecido urbano. No caso do PU do Núcleo Histórico da Mouraria, este 

também tem uma vertente de recuperação e reabilitação, tanto dos espaços públicos como 

dos edifícios existentes. 

14

7. artigo 9, nº3, do decreto-lei n69/90 



 FIG20 Planos de urbanização envolventes á área de intervenção   fonte: IA

Em conclusão e partindo desta análise, foram identificados aspectos relevantes para a 

realização da fase projectual. Estes são:

1| A nível viário, a necessidade de redução do tráfego automóvel na Avenida Infante Dom 

Henrique, a partir da restruturação dos eixos de ligação ao interior da cidade;

2| A nível topográfico, a importância da suavização da barreira fisíca existente entre a Calçada 

da cruz de pedra e a linha ferroviária;

3| A nível histórico, a conservação dos conventos, palácios, igrejas desta envolvente e a 

possível reutilização da estação de Santa Apolónia para outro fim funcional;

4| A nível de infra-estruturas, dependendo do cenário escolhido para a intervenção, é 

ponderada a remoção da linha férrea e a desactivação do porto. Desta forma, é pensada a 

criação de uma nova estação de metropolitano, entre Santa Apolónia e Xabregas;

5| A nível urbano, é importante a valorização da frente ribeirinha e a criação de espaços 

públicos e de estada agradáveis. 
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“sob o ponto de vista da arquitectura urbana não pode haver edifício que não faça cidade ou 

seja, não há tipologia que não esteja, por estrutura, penetrada por uma morfologia urbana”.8

A Fase 1, realizada em grupo9, teve como principal objectivo a definição de uma estratégia 

ao nível do projecto urbano. O projecto urbano tem a particularidade de não abordar um 

edifício específico mas uma área/zona constituinte de uma cidade. Para isso, é necessário 

ter-se em conta a história do local, a situação geográfica, os planos propostos para a área, etc. 

Desta forma, a análise foi importante, dando especial relevo, ao carácter fragmentado da 

frente ribeirinha. Assim, a estratégia foca-se essencialmente na requalificação deste troço, 

dotando o espaço de locais de lazer, conferindo características urbanas de qualidade para 

usufruto do cidadão, de forma a estabelecer continuidade com os sistemas existentes. 

Fase 1 | Projecto urbano  02
 

Estratégia 02.1 

8. PORTAS, Nuno, A cidade como arquitectura, 2007, página 6
9. Grupo de trabalho: Emílio da Conceição; Inês Nunes
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“Quando trabalho num projecto, deixo-me guiar por imagens e ambientes da minha memória, 

que consigo relacionar com a arquitectura que procuro. (...) Enquanto estou a projectar 

procuro descobrir, o que significam as imagens, para aprender como se produzem cer-

tas formas e ambientes imaginados. Após algum tempo, o objecto a projectar adquire na 

minha imaginação aspectos de exemplos utilizados. E quando se consegue sobrepôr estas 

características e ligá-las de forma coerente, o objecto ganha corpo e profundidade. (...) 

Neste momento os objectivos iniciais do projecto passam para segundo plano. Os exemplos, 

palavras e comparações, que eram necessários para criar o todo, desvanecem-se. 

Apresentam-se agora como passos deixados para trás. A nova obra está no centro e vale por 

si. A sua história começa.”10

Tal como Zumthor descreve, a criação de um edifício, ou neste caso de um projecto urbano, 

passa por um processo constituído por diversas etapas. Muitas destas etapas, no final do 

processo de concepção acabam por ser esquecidas, pois o objecto final já vai contar a própria 

história, onde as raízes e as ideias primárias não são objectivamente visíveis. 

Neste caso, o projecto urbano não se baseia apenas num conjunto de premissas que defi-

nem um conceito, mas também de um mundo de imagens que acabam por o influenciar. O 

conceito pode ser definido por duas partes, onde uma é lógica e objectiva tendo como ponto 

de partida a análise contextual e a outra é mais “imaginária” e pode ser relacionada com im-

agens que vimos, cheiros que sentimos, sons que ouvimos. Não houve necessariamente uma 

pesquisa de imagens, estas foram surgindo, tanto de memórias, livros, fotografias. No final 

parece um conjunto de peças que criam a atmosfera pretendida. Paisagens, peças de arte, 

materiais; todas foram modelos para o projecto concebido. No entanto, o projecto torna-se 

singular, e a “lista imaginária” é esquecida. 

O processo conceptual    02.1.1 

10. ZUMTHOR, Peter, Thinking Architecture, 2006, página 26/27

 FIG21 Conjunto de imagens importantes no desenrolar do projecto (Obras de Richard Serra, Corbusier, Alvar Aalto, Peter 
Zumthor)  fonte: IA
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Para além do aspecto programático, um dos objectivos passava por actuar no território de 

forma a criar uma relação entre a realidade urbana existente e a proposta. Seria importante 

uma “re-caracterização” desta frente ribeirinha, de maneira a garantir maior qualidade 

espacial e continuidade com a cidade. Seria impossível propôr-se um desenho homogéneo 

ou uma malha regular ao longo de todo o terreno, pois a própria cidade é caracterizada 

pela diversidade de tecidos urbanos. No entanto, o objectivo era o de encontrar relações 

entre as diferentes partes, assegurando a sua identidade e gerando novos espaços, conferindo 

legibilidade á circulação pedonal.  Desta forma, a proposta resulta da necessidade de criar 

ligações entre a cidade e o espaço público, permitindo uma leitura contínua do território. 

As primeiras ideias para o projecto, surgem tendo em conta a escolha de um dos cenários 

estabelecidos no enunciado. Com esta escolha, surgem condicionantes essenciais á 

realização do projecto:

1| a criação de uma nova linha de metro como ligação entre a Estação de Santa Apolónia e a 

Gare do Oriente;

2| substituição da linha ferroviária por uma linha de metro;

3| a deslocação do porto de contentores.

Para além do cenário escolhido, a proposta urbana deveria ainda responder a um programa 

que incluia um parque urbano, um centro de congressos, áreas de habitação e comércio, 

espaços hoteleiros, áreas de estacionamento e neste caso, uma nova estação de metro. 

Neste sentido, e com base na análise anteriormente feita, começou por se identificar as 

diferentes zonas da área em estudo, de forma a criar ligações com o novo programa. 

Paralelamente foram definidos os eixos principais da proposta, como o traçado das vias, o 

desenho de algumas praças e a definição do parque urbano. Este foi lido como o elemento 

chave de ligação com a cidade existente. 

O conceito    02.1.2

 FIG22 Eixos importantes na análise da área de intervenção   fonte: IA    FIG23   Mancha do novo espaço verde fonte: IA
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Como casos de estudo para o projecto urbano, foram analisados três exemplos, que apesar 

de apresentarem soluções diferentes, ambos tem aspectos semelhantes a este projecto - a 

presença do rio ou mar, com excepção do caso do “Central Park”. 

Neste contexto e em três cidades diferentes, foram selecionadas áreas/ zonas, que se tor-

naram importantes na reflexão sobre o tema do projecto urbano e do espaço público. Assim, 

em Barcelona foi escolhida a “Villa Olímpica”, em Nova Iorque, o “Central Park” e em Lisboa, 

o Parque das Nações.

|BARCELONA E A VILLA OLÍMPICA

O desenvolvimento urbano da frente maritíma de Barcelona, deu-se essencialmente, pela 

escolha desta cidade, para receber os XXV Jogos Olímpicos modernos de 1992. Um evento 

desta magnitude, requer uma etapa de reflexão sobre as intervenções urbanísticas e as mu-

danças necessárias para a cidade. 

Isto trouxe ainda, a introdução de novas escalas de intervenção e a finalização de alguns pla-

nos, que até então, se encontravam pendentes. 

Dos projectos motivados para os Jogos Olímpicos, destacam-se a Vila Olímpica, que servia de 

alojamento aos atletas e o Anel Olímpico em Montjuic, onde se situavam os equipamentos 

de maior dimensão. Na relação destes elementos com a cidade existente, foi importante a 

criação de um eixo viário, denominado “la Ronda del Litoral”. 

A Vila Olímpica, agora transformada em bairro residencial, permitiu o acesso da cidade ao 

mar, até então impossível pela presença física de indústrias e infra-estruturas ferroviárias. 

Com a remodelação de toda a infra-estrutura ferroviária, foi implantada a “Ronda Litoral” de 

Barcelona, projecto que já tinha sido elaborado nos anos 1960 como um anel circular de 42 

km em torno da cidade. 

Este projecto foi possível devido á disponibilidade dos terrenos abrangidos, sendo 

materializado um novo conceito de via de circulação. 

Casos de estudo I    02.1.3 

 FIG24 Planta Barcelona   fonte: www.depositphotos.com       FIG25 Villa Marítima   fonte: www.bcn87-92.tempusfugitvisual.com
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O sistema adaptado é composto por três vias, em cada sentido, inseridas numa trinchei-

ra, sendo expressamente apenas para a circulação do tráfego. Por sua vez, a superfície é

formada por duas ruas paralelas em cada da trincheira, que se conectam á rede viária local. 

Nos 42 km da Ronda, exitem 30 diferentes entradas e saídas, o que tornam esta via bastante 

funcional, permitindo a rápida conecção entre vários pontos da cidade. 

 

Aliada á construção da Ronda, está o soterrar das linhas ferroviárias junto á praia; a 

construção de defesas costeiras para consolidação da frente marítima; o desvio do colector 

de esgotos da cidade; onde ambos permitiram de igual modo, a construção da Vila Marítima 

e a preparação da área para intervenções posteriores. 

| NOVA IORQUE E O CENTRAL PARK

Como forma de reconstrução da cidade, após a guerra da independência, em 1811 é 

proposto um novo plano para a cidade, intitulado de “Commissioners Plan of 1811”. Este 

plano é traçado em forma de grelha, traduzindo-se na regularidade que até aos dias de hoje 

caracteriza Manhattan. 

No entanto, é perceptivel que neste desenho, nem a Broadway, nem o Central Park fazem 

parte deste plano. A Broadway anterior a 1811, é a única avenida irregular que atravessa toda 

a ilha. O Central Park, surge depois, como solução de insuficiência de espaços verdes, devido 

á malha, cada vez mais densificada. 

 

 FIG26 La Ronda, secção        fonte: www.ufrgs.br                            FIG27 La Ronda, secção I          fonte: www.ufrgs.br

 FIG28 “Commissioners Plan of 1811” ,a Broadway e o posterior Central Park          fonte: IA adaptada de www.library.cornell.edu
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Desta forma, em 1857, é aberto o concurso para a construção do Central Park que é ganho 

pelos arquitectos Frederick Law Olmsted e Calvet Vaux. Este desenvolve-se entre a rua 59 e a 

rua 110, entre a 5ª e a 8ª avenidas, com uma área de 341 hectares. 

Apesar da sua forma rectangular e de estar articulado a uma malha regular, o desenho 

de todos os caminhos e o posicionamento dos lagos, revelam um pensamento orgânico e 

naturalista. Assim, em 1873, ano de finalização, este torna-se no grande “pulmão” da cidade. 

É visível que o Central Park representa uma solução clara, enquadrando-se perfeitamente na 

envolvente, na sua ligação com a restante cidade. Para isso, foram estudados os percursos, 

que apesar de não serem rectilíneos, cozem a cidade ao parque, a partir de ruas previamente 

definidas. 

Um projecto desta natureza e com estas proporções carece de um programa extenso,

garantindo, assim espaços de atractividade ao parque. É notório o posicionamento de di-

versos equipamentos principalmente em redor do parque, sendo estes de carácter público. 

Já dentro dos limites do parque, destacam-se o “Metropolitan Museum of Art” (1870) e o 

“Central Park Zoo” (1934).

 FIG29 Central Park       fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Park

A ilha de Manhattan, engloba uma larga rede de museus. No entanto é visível que em torno 

do Central Park, a presença destes é muito frequente. Dentro desta categoria, estão:

1|  Metropolitan Museum of Art

2|  Museum of Arts & Design

3|  Whitney Museum

4|  American Museum of Natural History

5|  Solomon R. Guggenheim Museum

6|  Jewish Museum

7|  Museum of the City of New York

1

2

3

4

5 6 7
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| LISBOA E O PARQUE DAS NAÇÕES

Tal como no caso de Barcelona, a zona oriental de Lisboa foi desenvolvida urbanisticamente, 

aquando a selecção desta cidade, para receber a Exposição Internacional (EXPO) de 1998. 

Desta forma, a realização da Expo 98 tornou-se num projecto estratégico para a cidade, por 

se tratar, não apenas da preparação do espaço para receber este evento, mas também por 

toda a regeneração urbana que foi possível nesta área. 

Este desenvolvimento impulsionou grandes transformações urbanas também ao nível 

de grandes infra-estruturas. A nova linha de metro é um exemplo, permitindo a expansão 

metropolitana da cidade. 

O plano abrangia uma área de cerca de 340 hectares, ao longo do rio, que incluia uma área 

de 70 hectares dedicada á realização da exposição. Este recinto, em redor da Doca dos 

Olivais, articulado dentro de uma malha urbana, tem como objectivo assegurar a qualidade dos 

espaços de forma a que estes não sejam apenas usados durante a exposição. Este projecto foi 

conduzido e desenvolvido pelo arquitecto Manuel Salgado/ Atelier RISCO. 

 FIG30 Plano do Parque das Nações     fonte:  http://2.bp.blogspot.com

Os edifícios propostos, de diversos usos e dimensões, receberam no final do evento uma 

nova função, sendo apenas uma pequena parte demolida. 

A área relativa á exposição foi concebida, maioritariamente, para a circulação pedonal, onde 

o seu desenho retoma a grande praça sobre o rio e uma quadrícula, que relembra a Baixa 

Lisboeta. 

A Doca dos Olivais, o percurso junto ao rio, a ilha da gastronomia, os pavilhões temáticos, 

são outros elementos que compõem e organizam toda a área. Para além dos pavilhões, o 

espaço público e os equipamentos urbanos assumem uma grande importância, mostrando a 

dualidade entre estes e o edificado. 

A continuidade que toda a intervenção representa no futuro, revela o sucesso do 

projecto, que ao contrário de em Osaka (1970) ou Sevilha (1992), apesar de demonstrarem 

uma imagem mais esplêndida, não foram bem sucedidos no que toca á condição duradora e 

de permanência no futuro. 
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|REFLEXÃO SOBRE OS CASOS DE ESTUDO

Tendo em conta os casos estudados, e apesar de se tratarem de zonas diferentes, ambos 

tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. 

No caso da Villa Olímpica foi importante o estudo do redesenho da infra-estrutura. É notória 

a preocupação com a qualidade da arquitectura, o respeito pela história e essencialmente a 

continuidade das obras e a sequência dos planos, neste projecto. 

Numa cidade, é importante a existência de um planeamento com políticas urbanas que 

representem continuidade. Neste caso, a relação com o existente, consegue-se a partir:

1| da criação de praças que se estendem ao interior do tecido existente; 

2| através da eliminação de eventuais barreiras físicas;

3| prolongando-se alguns eixos urbanos existentes nas zonas da reconversão.

Em Nova Iorque, apesar do Central Park não se localizar junto ao rio, o estudo deste 

modelo foi importante, no sentido de perceber-se como este surge dentro de limites definidos, 

respeitando a métrica existente. Porém, apesar de ser importante a criação de um novo 

parque urbano, com um limite delineado, nesta frente ribeirinha, o formato rectangular do 

Central Park  não é o mais favorável. O mais interessante seria uma mancha orgânica que 

fizesse a continuação com a estrutura verde existente. 

Por último, o Parque das Nações, revela uma interpretação semelhante ao exemplo de 

Barcelona, por se tratar de uma área que continua a desenvolver-se tendo como base o plano 

inicial que nasceu com a Expo. Conclui-se ainda, que a cidade também ganhou com esta 

intervenção, pelo melhoramento das infra-estruturas e dos equipamentos e por conseguir 

proporcionar áreas urbanas qualificadas e o reencontro da cidade com o rio. 

 FIG31 Central Park    fonte:  centralparktoursnyc.com                  FIG32 Parque das Nações   fonte:  http://www.risco.org
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Sabendo a influência imporntante que o espaço público exerce sobre a cidade, é necessário 

a criação de uma rede que torne possível a restruturação urbana. Desta forma, é proposto 

um parque urbano, transversal a toda a área de intervenção, articulado por uma rede de 

espaços públicos e corredores pedonais, composto por diferentes densidades arbóreas. Assim, 

como forma de ligação do novo parque urbano á cidade, este surge na continuação de 2 vales 

marcantes nesta área: o Vale de Chelas e o Vale de Santo António. Segundo a estrutura 

ecológica municipal do PDM de Lisboa, ambos estes vales, incluem espaços verdes, embora 

maioritariamente, por consolidar. Esta “mancha verde” surge, ainda numa posição, como 

potencial elemento de ligação da cidade ao rio; quer fisicamente, através de percursos pe-

donais ou visualmente, aproveitando as diferenças de cotas, proporcionadas por Lisboa, a 

cidade das sete colinas. 

Á rede de espaços públicos junta-se a rede viária, que também foi alvo de uma restruturação 

e hierarquização. 

No seguimento da restruturação urbana, foi também criado um programa, que pela sua di-

versidade funcional, potencializa novas vivências na frente ribeirinha. 

 
Estratégia Específica  02.2
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Pelas premissas definidas inicialmente, é perceptível que a proposta encara dois eixos 

diferentes. Ambos, partem de uma tentativa de estabelecer ligações entre os novos elemen-

tos e a envolvente. Surgem, como já referido, como resposta ás carências existentes nesta 

área. 

Estes eixos desenrolam-se em direcções opostas. O primeiro, paralelo ao rio, tem como 

objectivo ligar os vários momentos, desde Belém até á Expo, incluindo assim esta área. 

Neste caso, é importante a análise da frente ribeirinha, propondo, dentro desta leitura, um 

desenho, que a torne contínua e sem quebras. 

Perpendicularmente, o segundo eixo, foca-se na necessidade de coser esta área ao “interior” 

da cidade. É importante a articulação entre a malha urbana já existente, e o novo desenho. 

No entanto, estes eixos, por terem pontos comuns, não podem ser trabalhados separada-

mente, mas sim, com a consciência de que um é condicionante do outro, e vice-versa.

Eixo estruturante    02.2.1

Tendo em conta a malha histórica existente e a localização da estação de Santa Apolónia, 

foi importante a extensão de certos eixos existentes, para a nova proposta. Neste sentido, a 

nova área habitacional faz a transição entre a área histórica, o parque e o rio. Numa área, até 

então, preenchida pelas linhas férreas, nascem assim dois novos quarteirões habitacionais, 

áreas comerciais e praças públicas. 

Apesar da retirada da valência ferroviária da estação de Santa Apolónia, é importante que 

este edifício seja mantido, pela memória que representa. Desta forma, é lhe dada uma nova 

função: hoteleira. Essencialmente pela sua proximidade com o novo terminal de cruzeiros, 

que pode significar uma necessidade deste tipo de espaços nesta área. 

Por outro lado, os equipamentos de maiores dimensões, são propostos a norte da Av. Mou-

zinho de Albuquerque, por ser uma área onde é mais fácil de controlar a implantação de 

edifícios de grande escala. No entanto, não deixa de ser importante a articulação com a en-

volvente e neste caso, a resolução das diferenças de cotas. A transição de cotas entre a calça-

da de Cruz de Pedra e a Av. Infante Dom Henrique, é realizada, ou por intermédio da nova 

estação de metro (interior), ou por um sistema de plataformas (exterior).

 FIG33 Ligação entre Belém e a Expo    fonte: IA                      FIG34 Frente ribeirinha desde Belém até á Expo     fonte: IA
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Ambos os meios, são pensados de forma a integrar o desenho do muro que anteriormente 

delimitava a margem do rio. 

Ainda num eixo perpendicular ao rio, é definido o centro de congressos, que pela natureza 

do seu programa, requer largas dimensões. Neste sentido, ao invés de um volume único, é 

proposta a sua divisão inicialmente em 3 volumes, permitindo assim a ligação do parque 

ao rio. Desta forma, não só o centro de congressos vive do rio, como também o parque, a 

estação e a cidade. 

Paralelamente ao rio, numa escala que vem desde Belém até á Expo, o segundo eixo é marca-

do pela presença de grandes edifícios e equipamentos, tanto históricos como o Mosteiro dos 

Jerónimos ou o  Terreiro do Paço; mas também os desenvolvidos nos últimos anos como o 

CCB, o Museu dos Coches ou o Pavilhão Atlântico. Esta leitura incide para além dos edifícios, 

os jardins e o espaço público que o articulam, onde o recente projecto da Ribeira das Naus 

é exemplo. Neste contexto, a implantação do centro de congressos neste local, integra-se 

completamente nesta leitura. 

No entanto é o desenho do parque urbano que reforça esta linha contínua, que através da 

sucessão dos espaços verdes e dos espaços públicos, cria ligações com os vários sistemas. 

Por esta leitura, o centro de congressos vai ser comum a ambos os eixos, desempenhando 

tanto uma função de ligar á cidade como de se articular com a frente ribeirinha. 

 FIG35 Eixo I, ligação perpendicular ao rio       fonte: IA                    FIG36  Novo centro de congressos e hotel     fonte: IA

 FIG37 Eixo II, ligação paralela ao rio       fonte: IA                 
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Tendo em conta as condicionantes desta área e o cenário adoptado, é importante a definição 

de um programa para a proposta urbana. Neste caso pretende-se que este contribua para po-

tenciar a área, possibilitando a criação de uma nova centralidade. Assim, é necessário dotar 

a área de estudo, com funções que se encontram em falta e que podem ser importantes na 

sua consolidação. 

Programa    02.2.2

Desta forma o programa inclui:

1|  Nova área residencial

2|  Actividades urbanas

3|  Áreas de estacionamento

4|  Centro de congressos - 3000 lugares

5|  Complexo desportivo

6|  Hotéis, sendo um ligado ao centro de con-

gressos, com 256 quartos; e o outro, mais peque-

no e que reutiliza o edifício da estação de Santa 

Apolónia. 

7|  Parque urbano

1

2

3

4

5

6

6

7

8

2

 FIG38 Planta geral        fonte: IA                 
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NOVA ÁREA RESIDENCIAL

Caracteriza-se por um conjunto de dois quarteirões, de forma rectangular, que surgem na 

continuação dos quarteirões habitacionais existentes, tendo como eixos principais a rua 

Diogo do Couto e a Calçada dos Barbadinhos. Ambos são formados por edifícios em L, 

por possibilitarem a criação de um espaço central, de carácter mais privado, além de 

cuidadosamente definirem o limite de quarteirão. Também por intermédio dos eixos, são 

definidas praças, entre os blocos, que fazem a transição de cotas entre a Rua de Caminhos 

de Ferro e a Av. Infante Dom Henrique. Pela sua forma, a implantação dos edifícios possibilita 

ainda, diferentes frentes: a frente para a praça; a frente para os quarteirões habitacionais 

existentes; e a frente para o parque, que nesta zona, contém um complexo desportivo e um 

parque infantil.

Os edifícios são compostos por 4 ou 5 pisos, de forma a estabelecer uma ligação com a escala 

do edificado existente. 

PARQUE URBANO

Como já referido, a criação do parque urbano, é um dos elementos centrais da proposta, pois 

através da análise feita sobre a estrutura ecológica fundamental, percebe-se que esta área 

carece deste tipo de espaços. Há também a consciência de que o parque, pela sua dimensão 

pode ser um elemento fundamental de continuidade urbana. 

Pela sua forma, transversal a toda a área de intervenção, o parque vai reforçar não só, a artic-

ulação com a estrutura ecológica e a cidade existente, mas também, com a área residencial, 

com a nova estação de metro, com o centro de congressos e com os restantes equipamentos 

propostos. 

O desenho do parque, cria duas frentes importantes. Uma que faz a transição entre a nova 

área habitacional e o rio. A outra, que permite a transição entre a nova estação de met-

ro e o centro de congressos. Apesar do seu desenho orgânico, existe uma rótula presente 

na área do viaduto, que desempenha, suavemente, a ligação destas diferentes zonas. Neste 

caso, a opção de se manter o viaduto, permite uma maior fluidez do parque através do 

atravessamento pedonal a outra cota.  

Na conciliação com os limites do parque, há ainda a preocupação de se articular 

meticulosamente os muros e os caminhos existentes. Neste caso, além dos novos caminhos 

criados, são também propostas pequenas praças, que desempenham esta transição. 

 FIG39 Esquema dos quarteirões       fonte: IA                FIG40  Vista para os novos edifícios, a praça e o rio     fonte: IA
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NOVA ESTAÇÃO DE METRO

Em resposta ás premissas invocadas no cenário escolhido, a função ferroviária da estação de 

Santa Apolónia é desactivada. Desta forma, complementando a rede de metropolitano de 

Lisboa, são criadas duas novas estações, situadas em Xabregas e Braço de Prata, que estabe-

lecem a ligação entre a estação de Santa Apolónia (linha azul) e a estação do Oriente (linha 

vermelha). Assim são criadas ligações a áreas, que até agora encontram-se periféricas a esta 

rede. Além da estação de Santa Apolónia, a nova estação para Xabregas também pertence 

assim á área de intervenção, sendo desenvolvida em detalhe posteriormente. 

A nova estação, situada a meio do parque urbano, visa aumentar o interesse desta zona, 

tratando-se ainda de um importante ponto de ligação entre a cidade e o centro de 

congressos. A sua estrutura foi pensada de forma a articular o espaço público envolvente, 

através da criação de diferentes níveis, tanto interiores como exteriores, a diferentes cotas. 

Para além da sua função principal, o volume contém ainda serviços, zonas comerciais e de 

restauração, espaços de apoio ao parque e um parque de estacionamento. 

1
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3

4

5

 FIG41 Parque Urbano       fonte: IA                 1|Parque infantil   2|Complexo desportivo  3|Galeria   4|Instrodução de um 
sistema de rampas que faz a transição de cotas    5| Passagem do parque por baixo do viaduto

 FIG42 Estação de metro       fonte: IA                 1| Edifício do metro com áreas comerciais e de serviços   2| Edifício do 
parque de estacionamento    3| Sistema de plataformas que faz a transição de cotas

1 23
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CENTRO DE CONGRESSOS E HOTEL

O centro de congressos foi um dos grandes desafios deste projecto, não apenas pelas suas 

dimensões mas também pela necessidade de se articular com a cidade e com o restante pro-

jecto. A sua localização foi definida durante o processo esquemático dos eixos estruturantes, 

pela  consciência de que a área de intervenção tem dois momentos diferentes. O primeiro, 

onde é necessária a articulação com a métrica da cidade histórica e o segundo, a norte do 

viaduto, onde pela quantidade de vazios urbanos, o desenho pode ser trabalhado noutra 

escala. Desta forma, o centro de congressos nasce na frente rio, relacionado com o parque e 

com a nova estação de metro. 

A proximidade com o rio, condiciona qualquer tipo de construção enterrada. No entanto, um 

edifício deste tipo carece de uma rede de acessibilidades e de estacionamentos complexa, 

sendo necessário a existência de um piso subterrâneo. Desta forma, a estratégia encontrada 

passa pela modificação topográfica do terreno, criando inclinações tanto em direcção ao rio 

como em direcção á estação de metro, tornando a Av. Infante Dom Henrique como ponto 

mais baixo. 

Como mencionado, a área necessária, é também lida como uma condicionante, pois era im-

portante que o edifício não se tornasse monumental e fora de escala. Assim, este é dividido 

em 3 volumes, que ligados por galerias e por praças exteriores, são facilmente percorríveis. 

As quebras criadas entre os volumes permitem que visualmente o rio faça parte das vivências 

do parque. 

Para além do programa inicial, com auditórios, salas de exposição, salas de reunião, etc; foi 

ainda definido que o centro de congressos estaria ligado a um hotel. Assim, dentro da mesma 

sequência de volumes, o hotel representa o quarto, á esquerda, que também pode ser ace-

dido directamente pelo centro de congressos.

 FIG43 Centro de Congressos       fonte: IA            1| Hotel   2| Salas de exposições    3| Edifício Principal _ Auditórios
 4| Entrada para serviços e estacionamento    5| Entrada para serviços e estacionamento do hotel    6| galerias
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PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Face ao programa proposto, principalmente tendo em conta o centro de congressos, houve 

uma preocupação na resolução da carência de estacionamento devido ao aumento da 

actividade urbana. Para além do estacionamento proposto, nos pisos subterrâneos do centro 

de congressos e do novo parque de estacionamento inserido no volume do metro, foram ain-

da criadas duas bolsas de estacionamento, ao longo do parque urbano com capacidade para 

99 (FIG50) e 108 lugares(FIG51), respectivamente. 

 FIG44 Parque de estacionamento exterior  fonte: IA                           FIG45 Parque de estacionamento exterior  fonte: IA   
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É visível que a área de intervenção contém vias que garantem ligações importantes com a 

restante cidade, nomeadamente a Av. Infante Dom Henrique,  a Av. Mouzinho de Albuquer-

que e a rua Gualdim Pais. No entanto, apesar destas vias terem actualmente um carácter com 

um perfil largo em cada sentido, ainda são visíveis algumas ruas bastante estreitas. Assim 

percebe-se a presença de um passado histórico neste local, onde estas vias, confrontadas 

com o presente, podem necessitar de alterações. 

Em certas situações, como é o caso da rua de Caminho de Ferro, da rua de Santa Apolónia e 

da Calçada da Cruz de Pedra,  é difícil alterar os perfis viários devido a uma estrutura urbana, 

já bastante consolidada. Desta forma, estas vias, são apenas de um sentido. 

Em oposição, a Av. Infante Dom Henrique, marca fisicamente a área em estudo, pelo seu largo 

perfil viário, constituido por 3 vias em cada sentido, com um elevado tráfego automóvel. Com 

o objectivo de diminuir a barreira existente entre a cidade e o rio, nesta proposta, é estudada 

a diminuição do perfil da avenida, passando a 2 vias por sentido, acompanhada de um eixo 

arbóreo central, como forma de controlar o ruído. Assim, a redução da dimensão da faixa de 

rodagem favorece ainda, a utilização pedonal ao longo da via.

No entanto, para uma diminuição do tráfego, é também necessário a criação de um eixo 

de ligação desta área, ao centro da cidade. Para tal, a restruturação da rua Gualdim Pais é 

importante como forma de ligação á 2ªcircular, através da Av. Santo Condestável e da Av. 

Marechal Gomes da Costa. Como forma de cruzamento entre a Av. Infante Dom Henrique e 

a rua Gualdim Pais, é de assinalar a criação de uma nova rotunda. Esta intenção justifica-se 

ainda como uma forma de se realizar a inversão de marcha sem quaisquer problemas. 

Relativamente ao viaduto presente no final da Av. Mouzinho de Albuquerque, é de mencionar 

que não são propostas nenhumas alterações, visto este favorecer a circulação pedonal no 

parque urbano, a outra cota.  

Restruturação dos sistemas urbanos    02.2.2

Estrutura viária    02.2.2.1

AV. INFANTE DOM HENRIQUE

frente ribeirinha

RUA GUALDIM PAIS

ligação á 2ª circular

AV. MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

ligação ás Olaias

 FIG46 Estrutura viária        fonte: IA                                                                                                                          ÁREA DE INTERVENÇÃO                      
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Relativamente ao edificado, é perceptivel pela sua construção, que este também atravessou 

diferentes realidades, ao longo do tempo. É notório, neste território, a existência de edifícios 

de carácter permanente como os conventos, as igrejas e a estação de Santa Apolónia. Pela 

sua história, é importante que estes sejam mantidos, sendo apenas a sua função, por vezes, 

posta em causa.  

É também de assinalar, que na área de intervenção é possivel encontrar-se diversas activi-

dades, mas estas por não estarem ligadas entre elas, acabam por se isolar, estando apenas 

articuladas em pequenos núcleos. 

Desta forma, o edificado proposto procura, não só a diversidade funcional, mas também a 

resolução das transições e ligações entre toda a área. 

    | A sul, relacionada com a área habitacional existente são propostos dois quarteirões com 

edifícios habitacionais com uma frente comercial, voltada para as praças. 

    | Á esquerda do viaduto são propostos dois edifícios de escritórios e serviços.

     | Ao longo do parque urbano é possível encontrar-se um complexo desportivo com campos 

de ténis e uma galeria.

     | A norte da área de intervenção, relacionada com a colina e com a topografia, é inserida 

uma nova estação de metro articulada com o parque urbano proposto. Esta contém, para 

além do metro, serviços, comércio, restauração e um parque de estacionamento.

     | Na frente rio é proposto um centro de congressos, ligado a um hotel. 

     | Á estação de Santa Apolónia é dada uma nova função - hoteleira. 

Estrutura edificada    02.2.2.2

 FIG47 Estrutura edificada       fonte: IA                                                                                                                          

     HABITAÇÃO                           COMÉRCIO | SERVIÇOS | ESCRITÓRIOS                          EQUIPAMENTOS CULTURAIS                 NOVO METRO                     

     ESPAÇOS HOTELEIROS                           ÁREA DE INTERVENÇÃO           
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Como analisado anteriormente, na área de intervenção, é notória a falta de espaços públi-

cos e de espaços verdes. Neste caso foi importante garantir um espaço verde contínuo que 

articulado com uma rede de espaços públicos, dê a possibilidade de o percorrer, ligando as 

diferentes áreas. De referir que a proposta da nova estrutura verde, tem como principio o 

seguimento da estrutura ecológica existente. 

A proposta contempla quatro situações, importantes na definição do espaço público:

     |  A introdução do espaço público como forma de transição de cotas, através de 

plataformas ligadas por escadas ou rampas.  

     |  A criação de novas praças urbanas.

     |  O uso do espaço público como ligação dos vários sistemas e de forma a percorrer-se o 

espaço verde.

     | A conjugação do centro de congressos com o espaço público e com o espaço verde que 

o rodeia. No caso da frente rio, o desenho do centro de congressos permite a criação de 

novas praças. Por outro lado, os restantes limites do centro de congressos são definidos em 

conjunto com o espaço verde. 

Estrutura verde e de espaço público    02.2.2.3

Nos últimos anos, a cidade de Lisboa tem vindo a desenvolver-se no que toca á rede de 

ciclovias. No entanto, devido ás diferenças topográficas, não se pode comparar com cidades 

como Copenhaga ou Amesterdão. Neste caso, num território, onde em frente ao rio, o declive 

é pouco acentuado, é importante a criação de condições para o incentivo á utilização deste 

meio de transporte. Assim, apesar da existência de uma ciclovia, ao longo da Av. Infante 

Dom Henrique, desde a Expo até á Estação de Santa Apolónia, considerou-se a hipótese de 

em certas zonas criar-se um percurso alternativo. Desta forma, o percurso não é necessaria-

mente sempre ao longo da via, havendo a hipótese de atravessar o parque, também através 

da bicicleta. 

Rede de ciclovias   02.2.2.4

     ESPAÇOS VERDES                    ESPAÇO PÚBLICO      PERCURSOS CICLÁVEIS            

 FIG48 Estrutura verde e de espaços públicos        fonte: IA                                                                                                                          
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Pela análise anterior desenvolvida, é notório que apesar da existência de uma rede de 

transportes colectivos nesta área, há uma forte carência da rede de metropolitano. 

No entanto, percebe-se, que pelo desenho de toda a estutura do metro, que esta zona apesar 

de ainda periférica tem fortes possibilidades de, no futuro, estabelecer uma ligação entre a 

Estação de Santa Apolónia (estação terminal) e a Estação do Oriente. 

Dentro desta leitura, e pelo enriquecimento de actividades urbanas propostas, teve-se em 

consciência que as acessibilidades deveriam de ser melhoradas, criando assim uma nova 

alternativa ao transporte nesta área. 

Assim, propõe-se a extensão da linha azul até oriente, criando duas novas estações: uma na 

zona da área de intervenção - Xabregas e a outra entre esta e Oriente - Braço de Prata. 

Rede de transportes públicos    02.2.2.5

 FIG49 Rede de Metropolitano de Lisboa com a proposta      fonte: IA  adaptada de www.menos1carro.blogs.sapo.pt                                                                                                                        
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“sob o ponto de vista da arquitectura urbana não pode haver edifício que não faça cidade ou 

seja, não há tipologia que não esteja, por estrutura, penetrada por uma morfologia urbana”.12

O ínicio da fase 2 é marcado pela aproximação detalhada de uma das áreas desenvolvidas no 

projecto urbano. Enquanto que o projecto para a área de intervenção foi desenvolvido entre 

a escala 1/5000 e 1/1000, nesta fase, o desenho é levado até á escala 1/500 e em certos 

casos 1/200. Desta forma, a aproximação é feita apenas numa área específica, onde suscita 

maior interesse, no desenvolvimento com maior detalhe. Para tal foi seleccionada uma área 

de aproximadamente 233 000 m2 que inclui o centro de congressos, a estação de metro de 

Xabregas e parte do parque urbano. 

O desenvolvimento destas tipologias foi acompanhado pela análise de 3 casos de estudo, que 

se tornaram importantes, essencialmente no desenho do centro de congressos e do espaço 

público envolvente. 

Fase 2  03
 

A ligação entre o centro de congressos e a nova estação de metro

12. PORTAS, Nuno, A cidade como Arquitectura, 2007, página 15

Na continuação do exercício proposto e numa escala mais próxima ao projecto de arquitectu-

ra, foram analisados três casos de estudo, relativos a centros de congressos, construídos ou 

em construção, localizados em diferentes cidades europeias.  

Pretende-se com esta análise, conhecer diferentes experiências em diferentes territórios, 

percebendo as formas de abordar projectos de escalas semelhantes, entendendo assim as 

suas implicações e efeitos no local onde se inserem. 

Os três casos de estudo abordados foram escolhidos pelas similaridades programáticas, de 

escala, de dimensões e de localização. Estes são: Kursaal em San Sebastián; Palácio de Con-
gressos e Hotel em Palma de Maiorca; SwissTech Convention Center em Lausanne.

 
Casos de estudo II  03.1
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O centro de congressos, conhecido por Kursaal, projectado pelo arquitecto espanhol Rafael 

Moneo entre 1991 e 1994 e inaugurado em 1999, localiza-se em San Sebastian, uma cidade 

espanhola com uma grande complexidade geográfica. Á direita da foz do rio Urumea, no mar 

cantábrico, a Norte de Espanha, o terreno de implantação trata-se de um acidente geográfico. 

Para Moneo, era importante que assim continuasse, recusando a hipótese de projectar algo 

que fosse contra a presença natural do rio na cidade. 

Segundo a memória descritiva do concurso, 

“ O Auditório e a Sala de Congressos peças-chave do conjunto, manifestam-se como volumes 

autónomos, como se fossem duas pedras que tivessem ficado encalhadas na desembocadura 

do rio e não pertencessem à cidade mas, sim, fizessem parte da paisagem”. 13

 
Kursaal, de Rafael Moneo                                                           Prémio Mies Van Der Rohe 2001

13.Memória descritiva do concurso, in http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/97/pedras-lapidadas-23747-1.aspx

FIG50 Planta de implantação,             fonte: IA adaptada de http://www.bing.com/maps/

Mantendo assim as caracteristicas do local, a forma exterior do edificio é bastante compac-

ta, sendo que o auditório e a sala de congressos são lidos como dois volumes separados, 

enquanto que o restante programa - salas de exibição, salas de reunião, restaurantes, serviços 

de apoio aos músicos -  localiza-se numa plataforma, que também serve de base a estes dois 

volumes. A plataforma desempenha uma função crucial para a estrutura e organização do 

edifício, além de permitir a união entre a cidade e este complexo. 

CENTRO DE CONGRESSOS | 60.000 m2

- auditório 1828 lugares
- sala de conferências 624 lugares
- sala de exposições  5000 m2

- cafetaria e restaurante

- parque de estacionamento 720 lugares
- salas de reuniões

- áreas complementares
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FIG51 Fotografia aérea, fonte: https://www.flickr.com                              FIG52 Vista aérea do edifício   fonte: https://pt.scribd.com

Esta contém as entradas para o auditório e para a sala de congressos, tornando-se as-

sim num ponto de reunião para os visitantes. Permite a relação entre o espaço público, 

nomeadamente o passeio de Zurriola e toda a envolvente; Trata-se do espaço de recepção 

daqueles que chegam de carro, através da ligação ao parque de estacionamento, situado na 

cave; Serve de embasamento aos dois volumes, que ao erguerem-se na plataforma, conseg-

uem um ganho de altura e uma maior proximidade visual com o mar. 

Estes dois volumes cúbicos, de dimensões diferentes são de certa forma similares a duas 

rochas, sendo que a primeira contém o auditório e têm as dimensões de 65 x 48 x 27 metros. 

O auditório, de volumetria prismática, tem capacidade para 1828 espectadores e o seu inte-

rior caracteriza-se por uma forma assimétrica, que faz com que

“(..) oriente os passos dos espectadores até ao nível mais alto. A partir desse ponto, através 

de uma única abertura, será possível contemplar o monte Urgull e o mar em toda a sua gran-

deza”. 14

Neste volume, apenas existem três aberturas para o exterior, das quais, duas apenas ilumi-

nam os  espaços que confinam o auditório. A solução proposta para o auditório aproxima-se 

de uma forma rectangular, com um tecto plano e um volume próximo de 10m3 por especta-

dor. Moneo teve como referência o Concertgebow em Amesterdão, a Musikvereinssaal em 

Viena e o Boston Symphony Hall, nos E.U.A.  No entanto, este é projectado de forma a que o 

espectador possa aceder a qualquer lugar da sala, evitando qualquer tipo de discriminação. 

O segundo volume, isto é, a sala de conferências, é dimensionalmente mais pequeno, sendo 

também um prisma, mas com 42 x 36 x 24 metros e com uma capacidade de 624 espectado-

res. Apesar de menos visível, a assimetria também está presente. 

As salas de reuniões, assim como as salas de exposições, estão situadas no piso inferior ao 

embasamento e zenitalmente estão dotadas de iluminação natural. 

Os acessos e o estacionamento também são fundamentais num edifício desta categoria. 

Neste caso, a rampa helicoidal, dá acesso a um parque de estacionamento com 720 lugares e 

com zonas de cargas e descargas. 

14.Memória descritiva do concurso, in http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/97/pedras-lapidadas-23747-1.aspx
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FIG53 Planta piso 0             fonte: IA adaptada de http://imgkid.com/rafael-moneo-kursaal.shtml

A partir do nível de estacionamento é possível chegar-se a qualquer área do edifício e ainda 

ao Paseo de la Zurriola. 

Para além da relação exterior com o Paseo de la Zurriola, foi também importante a criação de 

duas varandas que permitissem estabelecer a relação com o mar e com a paisagem. 

Auditório            Salas de exposição       Cafetaria / restaurante

AcessosInstalações sanitárias  Áreas complementaresFoyer Terraço

Salas de reunião

FIG54 Planta piso -1             fonte: IA adaptada de http://imgkid.com/rafael-moneo-kursaal.shtml

Auditório            Salas de exposição       

Acessos

Instalações sanitárias  

Áreas complementaresFoyer

Salas de banquete

MATERIALIDADE

No que toca aos materiais, o Kursaal distingue-se pela sua pele de vidro duplo, feito através 

de telhas côncavas de vidro translúcido no exterior e tiras de vidro translúcido no interior. Por 

sua vez, as telhas de vidro são suportadas por uma estrutura de aço independente.
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Estes blocos de vidro permitem uma iluminação natural controlada e neutra que se altera 

ao longo do dia sendo que á noite a iluminação artificial interior, torna-se numa fonte de luz 

para o exterior. Em termos técnicos estes blocos, garantem a estanquidade, o isolamento e 

protegem o volume dos ventos e do sal vindo do mar. 

Relativamente aos auditórios, estes têm uma estrutura totalmente separada da exterior, 

onde ambas as “caixas” foram realizadas em betão com revestimento de painéis de madeira. 

Neste volume, apenas existem três aberturas para o exterior, das quais, duas apenas ilumi-

nam os  espaços que confinam o auditório. 

FIG55Fotografia exterior   FIG56 Fotografia interior   fonte: https://www.flickr.com
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Localizado na ilha de Palma de Maiorca, em Espanha, o “Palau de Congressos” da autoria 

do arquitecto Francisco Mangado, foi projectado no ano de 2005 e ainda se encontra em 

construção. A situação física é deveras importante na definição do conceito. Por um lado 

possibilita criar relações com o mar mediterrâneo e por outro permite o aproveitamento da 

luz solar própria da ilha. É através da relação com o mar que o arquitecto explica o conceito, 

como uma estrutura que evoca a imagem de um peixe encalhado nas rochas e com uma 

geometria bem definida. No entanto, o centro de congressos é interpretado por dois limites, 

definidos por duas linhas paralelas, que se estabelecem com características completamente 

diferentes.  A fachada virada a Norte, de carácter mais privado, caracteriza-se por ser mais 

fechada e regular. No caso da fachada Sul, por marcar a entrada principal e pela sua relação 

com o espaço público e com o mar, é aquela que oferece mais aberturas. No entanto, para 

além da situação geográfica, o programa também foi essencial na definição destes limites. 

Desta forma, o limite a Norte representa o lado onde se situam todos os serviços que comple-

mentam os principais usos e o limite Sul, dispõe a entrada que dá acesso ás salas principais. 

 
Palácio de Congressos e hotel, Francisco Mangado

FIG57 Planta de implantação,             fonte: IA adaptada de http://www.bing.com/maps/

O programa representa cerca de 55.000m2, contendo várias salas, auditórios, restaurantes, 

um hotel, entre outros espaços e caracteriza-se por uma distribuição linear onde certas áreas 

do edifício podem ser operadas de forma independente. 

CENTRO DE CONGRESSOS | 34.000 m2

- auditório 2000 lugares
- sala de conferências

- sala de exposições 2200 m2 
- cafetaria e restaurante

- áreas complementares

- estacionamento 600 lugares

HOTEL | 21.800m2

- hotel

- ginásio

- SPA
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A Sul, como já referido, encontra-se a fachada principal, constituída por um tecido vertical 

de vidro que pela sua reflexão não permite uma visão directa do interior. No entanto, o visi-

tante consegue identificar alguns elementos como é o caso de elevadores ou escadas. O piso 

térreo, mais recuado, permite gerar um espaço de recolha e de acesso ao edifício, protegido. 

Situado em frente á grande avenida, “autovia de llevant”, este piso para além de ser marcado 

pelas transições interior/exterior, inclui ainda salas de exposições e um restaurante. 

Das nove salas que compõem o programa, duas caracterizam-se pela estrutura em balcão 

- The Magna e Mozart. Estas podem ser usadas tanto para a realização de convenções e con-

ferências, como para concertos, teatros ou outro tipo de artes cénicas. 

FIG58 Planta piso 0             fonte: IA adaptada de revista darco

Auditório            Salas de exposição       Cafetaria / restaurante Acessos

Instalações sanitárias  Áreas complementares

Foyer

FIG59 Planta piso 3            fonte: IA adaptada de revista darco

Auditório            Salas de exposição       Cafetaria / restaurante Acessos

Instalações sanitárias  Áreas complementares

Foyer

Terraço

FIG60 Planta piso 7 do Hotel             fonte: IA adaptada de http://pcongressosdepalma.palmademallorca.es

AcessosQuartos Área exterior com piscina
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FIG61 Fotomontagem do projecto, fonte: http://www.heidelbergcement.com

No que toca á materialização, devido ás características atmosféricas propícias nesta ilha, a 

intenção é a de aproveitar a luz solar que esta oferece, criando na fachada um sistema de re-

flexos e de sombras, consoante a hora do dia. É importante referir que este jogo de luz/som-

bra, claro/escuro, também é uma consequência da forma geométrica adoptada, que neste 

caso é caracterizada por diferentes faces com diversas orientações. 

Segundo a mesma linguagem, a cobertura, apesar de um desenho contínuo, também apre-

senta diferentes faces. É perceptível que a forma exterior está dependente do interior: A 

cobertura do hotel é plana; a cobertura do auditório é inclinada; a cobertura da sala de

 exposições possui clarabóias. Esta linha contínua apenas é quebrada no restaurante, onde dá 

lugar a uma varanda com vista directa para o mar. 
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Situado em Lausanne, Suiça, e não muito longe do aeroporto de Geneve, o novo centro de 

congressos surge associado ao campus da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). 

Assim, este novo grupo de edifícios, constitui um novo quarteirão, a norte-oeste do campus, 

com cerca de 65 hectares. Para tal, o programa é definitivamente mais alargado do que nos 

outros casos de estudo. Neste caso, para além do auditório, com capacidade máxima para 

3000 pessoas, e salas de exposição, são ainda propostas uma residência de estudantes, um 

hotel, um centro comercial e a ligação á linha M1 de metro já existente. 

Os edíficios estão organizados em redor de uma praça, onde o carácter público deste quar-

teirão é reforçado pela presença de espaços comerciais e de serviços ao nível térreo. No 

entanto, apesar de o edifício das residências e do comércio ser bastante extenso, é clara-

mente o SwissTech Convention Center que tem uma forte presença visual. 

O conceito base deste centro de congressos, passa pela capacidade de adaptação a qualquer 

tipo de evento, através da sua estrutura modular. 

 
SwissTech Convention Center, Richter Dahl Rocha

FIG62 Planta de implantação             fonte: IA adaptada de http://www.bing.com/maps/

CENTRO DE CONGRESSOS | 

- 3 auditórios, 3000 lugares
   Auditório A   1500 m2

   Auditório B   470 m2

   Auditório C   420 m2

- Foyer do campus   1300 m2

- sala de exposições   4000m2

HOTEL | 70 quartos

RESIDÊNCIA | 516 quartos

ZONA COMERCIAL

ZONA DE SERVIÇOS

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
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FIG64 Planta piso 0             fonte: IA adaptada de http://www.richterdahlrocha.com

Auditório            

Acesso ao metro

Área comercial

Acessos

Foyer Serviços

Residência de estudantes

Como a sua capacidade máxima, de 3000 lugares, apenas é requisitada em grandes eventos, 

o centro de congressos permite a optimização do espaço, de forma a ajustar-se á proporção 

de cada tipo de evento. Através da sua arquitectura e da organização do espaço, o auditório 

A encontra-se ligado ao auditório B e ao C, e apesar de independentes, podem juntar-se de-

pendendo do número de lugares necessários. Esta modularidade do espaço, é baseada em 

dois mecanismos: um sistema de deslizamento de paredes e a Gala Venue Tecnology. Este 

último caracteriza-se por uma tecnologia presente no chão, que permite a rotação de cada 

lugar, tornando-se possível tanto uma organização em teatro ou em banquete. 

O centro de congressos está assim estruturado em 3 níveis:

     CAMPUS | piso 0

     No piso 0, econtra-se o foyer e a entrada directa para o auditório principal (A).

     CLOUD | piso 1

     Este piso refere-se ao auditório C e a uma área de recepção, com vista para o foyer 

principal.

     GARDEN | piso -1

     O nível subterrâneo, contém o espaço dedicado a exposições, workshops, exibições. 

Auditório   B         Auditório CAuditório A Sala de exposições

FIG63 Corte do SwissTech Convention Center         fonte: IA adaptada de http://www.tstcc.ch/visite-virtuelle/brochure/
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Área técnica

FIG65 Planta piso -1             fonte: IA adaptada de http://www.richterdahlrocha.com

Auditório            Salas de exposição       

Área comercialAcessos

Foyer Estacionamento

Como forma a aproveitar a sua localização, este centro de congressos, incorpora um sis-

tema de energias renováveis, onde a água do lago Léman em conjunto com os pilares 

geotérmicos, são usadas para o aquecimento e arrefecimento. De forma a tornar o edifício 

ainda mais eficiente, são usados paineis Graetzel na fachada oeste que simultaneamente 

produzem electricidade e previnem o sobre-aquecimento na zona central do edifício. Para 

além disso, a cobertura do centro de congressos permite o maior aproveitamento da luz solar 

natural. 

Por outro lado, a este do quarteirão, as áreas comerciais e de serviço, aliadas com a residên-

cia de estudantes e hotel, configuram uma fronteira clara entre a praça pública e o edifica-

do. Por ser um edifício bastante extenso, a sua escala foi controlada através de uma série 

de articulações e variações de alturas. Apenas os volumes centrais do edifício apresentam 

uma maior altura, com um total de 8 pisos, tornando-o assim menos compacto. Também a 

materialidade escolhida favorece, pois o vidro em conjunto com o alumínio, para além de 

tornarem a estrutura mais leve, mantém um diálogo com a “casca” do centro de congressos. 

FIG66 Fotografia aérea             fonte: http://www.richterdahlrocha.com
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ESTUDO DE RESULTADOS

Ambos os casos de estudo aqui referidos, apontam semelhanças com o programa desen-

volvido nesta proposta. Apesar de cada intervenção apresentar certas especificidades, esta 

análise colaborou beneficamente na elaboração da proposta.

Como forma de comparação, foram usadas as “pegadas” de cada edifício estudado, no 

terreno a intervir.

No caso do Kursaal, do Rafael Moneo, a solução proposta apresenta pontos interessantes 

em termos da organização espacial. A criação de um embasamento em toda a área, de onde 

são destacados os auditórios é também uma hipótese viável neste território. Este possibilita 

ainda uma relação entre o espaço público e o mar, através da utilização do embasamento 

como terraço. Em termos de escala, o conjunto encontra-se equilibrado, essencialmente dev-

ido a este embasamento, pois na realidade os volumes com maior presença correspondem 

aos auditórios, e estes enquandram-se bem nas dimesões da envolvente. 

Relativamente ao palácio de congressos e hotel, do Francisco Mangado, este trata-se em ter-

mos programáticos, de um conjunto que se aproxima bastante com a realidade, pela relação 

do centro de congressos com o hotel. Esta solução é interessante, pela sua organização lon-

gitudinal, que através de certas quebras, permite um controlo da escala. No entanto, nesta 

frente ribeirinha, por ser um volume contínuo, paralelo ao rio, iria criar uma barreira entre o 

parque urbano e a frente rio.

FIG67 Planta de implantação adaptada á cidade de Lisboa I             fonte: IA adaptada de http://www.bing.com/maps/

FIG68 Planta de implantação adaptada á cidade de Lisboa II             fonte: IA adaptada de http://www.bing.com/maps/
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O SwissTech Convention Center, do Richter Dahl Rocha, consiste num programa também 

bastante extenso, apresentando, tal como o Palácio de Congressos, um hotel que pode ser 

usado para os visitantes do centro de congressos. Neste caso, todas as funções relacionadas 

com o centro de congressos situam-se num único volume. Apesar de se tratar de um elemen-

to de grande escala, quando em conjunto com o espaço público envolvente, torna-se equilib-

rado na sua forma. Para além da relação com um edifício de serviços, comércio e residências 

é ainda apresentada a ligação a uma estação de metro.  Pela sua forma, é um conjunto que 

não se adaptaria a esta área, embora o seu programa seja interessante pela relação de um 

centro de congressos, com um hotel/ residências, serviços, comércio e metro.

FIG69 Planta de implantação adaptada á cidade de Lisboa III             fonte: IA adaptada de http://www.bing.com/maps/
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FIG70 Planta de implantação com a proposta             fonte: IA adaptada de http://www.bing.com/maps/



03.2    O centro de congressos, o parque urbano e a estação de metro

CENTRO DE CONGRESSOS

Como já referido, na antiga plataforma do terminal de contentores de Xabregas, foi proposto 

um novo centro de congressos e um hotel para a cidade. Este conjunto é ancorado na frente 

ribeirinha e formado por quatro corpos, intercalados por pequenas praças, que permitem 

controlar a sua escala. Para além disso, com a manipulação do terreno é possível assegurar a 

ligação interior através de um embasamento comum a ambos os volumes. 

O corpo principal, com frente para a estação de metro e para o parque, contém ambos os 

auditórios, assim como o foyer, um restaurante no 1º piso, instalações sanitárias, bilheteiras, 

áreas técnicas e de armazenamento. A entrada principal situa-se á cota do parque (+7.00), no 

entanto, o seu acesso também é possível a partir da frente rio (+4.00) ou do estacionamento 

subterrâneo (+3.90). 

O volume intermédio, á  esquerda, contém um espaço multiusos dividido em 2 pisos, servin-

do para exposições ou outro tipo de eventos. Este tem uma entrada directa pelo exterior 

(+4.00) e uma ligação ao volume principal também a esta cota. 

Á direita do corpo principal, e com uma área menor, é proposto um espaço com pequenas 

salas de reuniões e para a administração (+4.00) e uma sala de exposições (+7.00). 

Por último, na ponta mais a sul, é proposto um hotel, com 256 quartos, que tem como objec-

tivo, não só servir os visitantes do centro de congressos, mas também outro tipo de turistas. 

Dentro da mesma linguagem do centro de congressos, o hotel também nasce a partir de 

um embasamento que contém as funções públicas, como o restaurante, cafetaria, recepção, 

foyer, ginásio, SPA, estacionamento e outras áreas técnicas. A partir deste, surge o elemento 

excepção de todo o conjunto: uma torre com mais 8 pisos a partir do embasamento, onde se 

situam os quartos. A sua posição, não ortogonal, permite que os quartos tenham uma vista 

mais alargada, tanto sobre o rio como sobre a colina. 

Sala de Exposições

1

2

3

4

 FIG72 Planta piso 0 (+7.00)    fonte: IA        1| Hotel    2| Espaço multiusos  3|  Auditórios  4| Salas de reuniões e exposição                                                                                                         

 FIG71 Corte explicativo para o nivelamento do terreno               fonte: IA                                                                                                 
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Sala de Exposições

Sala de Exposições

 FIG73 Render do edifício principal      fonte: IA                    FIG74 Render do interior da sala de exposições     fonte: IA                                                                                                                

O hotel tem uma entrada própria, apesar da sua ligação com o centro de congressos. No 

entanto, ambas derivam da Av. Infante Dom Henrique, partindo para uma via, de sentido 

único, que dá acesso ao parque de estacionamento subterrâneo. A entrada principal do ho-

tel, localiza-se á mesma cota do jardim (+7.00), dando acesso ao foyer que por sua vez, faz a 

distribuição para os diversos espaços. Contudo, existem duas entradas alternativas ao hotel: 

uma pela cafetaria com frente para o parque (+7.00) e outra pelo passadiço em frente ao rio 

(+4.00).

Como todo o conjunto demonstra uma leitura volumétrica semelhante, foi importante a 

escolha de uma materialidade simples e singular, de forma a que esta fachada com frente 

para o rio, fosse lida como uma linha contínua. Desta forma, em todas as fachadas que dão 

para o rio, foram aplicados painéis de vidro, que por estarem integrados numa estrutura de 

alumínio, permitem um jogo de diferentes ritmos, dependendo do tipo de espaço e do nível 

de permeabilidade pretendido. 

Já a fachada que dá frente para o parque, é marcada apenas por pontuais entradas de luz, 

sendo mais fechada. Desta forma, os foyers são bem marcados, e a vista a partir do parque 

foca-se na relação com o rio, e não com o que se passa no interior do centro de congressos. 

Neste caso, a estes planos é aplicado betão, assim como ás duas “caixas” que representam 

os auditórios.

HOTEL E SPA | 18.000 m2

Piso -1 (+4.00)

- estacionamento 2243 m2, 87 lugares
- cafetaria 409 m2

- armazenamento 425 m2

Piso 0 (+7.00) 

- foyer/ recepção  700 m2 
- restaurante e esplanada 722 m2

- cozinha do restaurante 170 m2

- cafetaria 387 m2

- SPA e GInásio 804 m2

- 3 salas de reunião  169 m2 + 173 m2+ 134 m2

Piso 1 (+10.50) e restantes pisos

- 4 suites com varanda 50 m2 
- 28 quartos com varanda 30 m2

CENTRO DE EXPOSIÇÕES I
Piso 0 (+7.00)

- sala de exposições 4940 m2

Piso -1 (+4.00) 

- sala de exposições 4268 m2
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CENTRO DE CONGRESSOS
Piso 0 (+7.00)

- auditório principal 2200 m2, 2600 lugares
- auditório 1196 m2, 1000 lugares
- foyer + recepção 1774 m2

Piso -1 (+4.00) 

- estacionamento 3816 m2, 163 lugares
- camarins, áreas técnicas, armazenamento

Piso 1 (+14.00) 

- restaurante 1224 m2

- 2º balcão do auditório

- varanda

CENTRO DE EXPOSIÇÕES II
Piso 0 (+7.00)

- sala de exposições 2966 m2

Piso -1 (+4.00) 

- sala de administração e reunião 850 m2

ESTAÇÃO DE METRO DE XABREGAS

De forma a integrar este tecido urbano na restante cidade, esta interface, vem permitir uma 

nova ligação através da rede pública de metropolitano, que em certas circunstâncias tra-

duz-se numa forma mais eficiente, quando comparada com a rede de autocarros da Carris. 

A estação localiza-se a meio do parque urbano, adjacente ao antigo muro, permitindo 

reformular a rua Madre Deus e a ligação de cotas, tanto através do interior da estação, como 

das plataformas exteriores. Pela diferença de cerca de 11 metros, entre o parque e a rua 

Madre Deus, esta interface, acaba por conter outras funções para além do metro, favorecen-

do assim a vivência do parque. Desta forma, desenvolve-se ao longo de 4 pisos, sendo um de-

les subterrâneo. À cota -8.00, encontra-se o cais do metro, que dá acesso assim ao piso térreo 

(+6.30). A este nível, para além do átrio que liga todos os pisos, também se localizam as áreas 

técnicas de apoio ao parque, um supermercado e parte de um parque de estacionamento. No 

piso 1 (+11.00), localizam-se espaços de carácter comercial e parte do parque de estaciona-

mento. O piso 2, encontra-se á mesma cota da rua Madre Deus (+17.40) e contém pequenos 

espaços de restauração, a ligação ao átrio e a entrada para o parque de estacionamento. 

 FIG75 Corte longitudinal  pelos auditórios  fonte: IA                                                                                                                

Sala de Exposições

1
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3 4

 FIG76 Planta piso 0 (+6.20)    fonte: IA   1| Átrio  2| Acesso ao cais  3|  Supermercado  4| Estacionamento   5| Áreas técnicas                                                                                                             
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materialidade

Com uma das fachadas está voltada a sudeste, era essencial o aproveitamento da luz natural, 

contornando assim o problema de uma das fachadas encontrar-se totalmente cega, devido 

ao muro. Assim, a fachada com frente para o parque, é pensada de forma a ser permeável, 

onde a luz solar é controlada, apenas pela presença arbórea e pelos elementos estruturais 

do vidro. Como forma de controlar o ritmo, e sobrepondo-se á horizontalidade do volume 

foram-se criando lâminas verticais que permitissem um jogo de luz/sombra no interior e que 

fizessem uma alusão aos troncos verticais das árvores presentes no parque. 

 FIG77 Render a partir do átrio da estação     fonte: IA                                         FIG78  Corte transversal    fonte: IA                                                                                                                

METRO
Piso -1 (-8.00)

- cais 2798 m2

comprimento = 100 m

Piso 0 (+6.30)

- átrio 730m2

- supermercado 1142 m2

- estacionamento 2500 m2, 94 lugares
- áreas técnicas 950 m2

Piso 1 (+11.00) 

- zona comercial 3400 m2

- estacionamento 2500 m2, 90 lugares

Piso 2 (+17.40) 

- foyer 340 m2

- 2 restaurantes 620 m2 + 620 m2

- 2 bar/ cafetaria 250 m2 + 250 m2

 FIG79 Ilustração do conceito para a fachada     fonte: IA               FIG80  Conceito de verticalidade   fonte: IA                                                                                                                
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NOVO PARQUE URBANO

O novo parque urbano, que une o Vale de Santo António, ao Vale de Chelas e à frente 

ribeirinha, para além de criar um grande espaço verde necessário para a cidade, também se 

assume como o elemento de ligação entre o centro de congressos e a estação de metro. 

No seu desenho, para além da alteração topográfica do território, foram criados diferentes 

espaços em torno de uma rede pedonal e ciclável. A densificação arbórea torna-se num dos 

elementos fundamentais na sua definição, permitindo a criação de espaços mais abertos de 

relvados e de espaços mais fechados com uma maior quantidade de árvores.  A definição dos 

caminhos foi sempre pensada de uma forma orgânica, traduzindo-se numa maior liberdade 

ao visitante, possibilitando-o deambular ao longo do parque.

Já a uma escala urbana, o desenho do parque foi sempre pensado tendo em conta os outros 

equipamentos. No entanto, a presença do parque torna-se completamente indispensável, no 

desenho a uma escala mais próxima de todo o conjunto.  É perceptivel que estes 3 elementos 

foram desenhados como um todo e que se fossem projectados em separado, possivelmente 

não teriam este resultado final. Neste caso, é dificil definir um limite físico, tanto para o 

centro de congressos como para a estação de metro, pois em certas zonas o parque pode 

coincidir com estes limites. 

Uma das intenções definidas inicialmente, era que o parque permitisse uma relação visual ou 

física com o rio. Apesar de nesta área, o parque desenvolver-se pelo “interior”, não estando 

fisicamente ligado ao rio, era importante que este, permitisse em certos pontos, estabelecer 

um contacto visual. Desta forma, as praças desenvolvidas em torno do centro de congressos, 

a uma cota mais baixa (+3.90), permitem esta permeabilidade visual. Para além disso, as

 entradas e respectivos foyers, do centro de congressos e do hotel, foram pensadas de forma 

a permitirem uma imagem limpa e aberta, tanto do parque como do rio. 

No entanto, em frente ao centro de congressos e relacionado com o rio, foi criado um pas-

sadiço a uma cota de + 3.90 m, que não só  faz a ligação entre todas as praças, como permite 

entradas secundárias para o centro de congressos e para o hotel. 

 FIG81 Planta do conjunto  (+18.00)        fonte: IA                                       
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 FIG82 Conjunto de imagens da aproximação ao rio    fonte: IA                                       

Assim sendo, é importante referir, que o projecto não se trata apenas do desenho do centro 

de congressos ou da estação de metro, mas também da ligação do parque urbano com estes 

elementos. 

PARQUE URBANO
- área proposta 228.000 m2

- área desenvolvida 101.000 m2
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O sucesso de uma intervenção, apenas é testado, quando em contacto com a realidade e 

após o projecto ser integrado no território. Dado o seu contexto académico, existem questões 

inerentes a esta realidade, que não entram em consideração: a reação da população; 

a viabilidade económica; a intervenção das diferentes identidades. No entanto, houve um 

trabalho bastante próximo da realidade, através da preocupação pelas condicionantes desta 

área.

Partindo das ánalises efectuadas, este território revela certas potencialidades, do ponto de 

vista da localização e da paisagem. Actualmente, as infraestruturas que atravessam este

 território contribuem para a criação de barreiras e quebras neste tecido, sendo a consoli-

dação do espaço público ignorada.  

Neste sentido, apesar da proposta de grandes equipamentos urbanos para esta área, houve 

sempre uma preocupação com a qualidade do espaço público. 

“O bom desenho do Espaço Público, além de assegurar em muitos casos um adequado con-

tributo para a valorização do património arquitectónico e urbanístico, para a reconversão 

das zonas ribeirinhas, para a recuperação do comércio tradicional, ou para a recuperação de 

áreas urbanas degradadas, torna-se cada vez mais uma parte própria da cultura urbana, da 

cidadania”.15

Considerações Finais  04
 

57

15.BRANDÃO, Pedro, O chão da cidade, guia de avaliação do design do espaço público; Centro Português de Design, 2002, página 16



Desta forma, o príncipio estratégico deste trabalho, acentou na procura de qualidade dos 

espaços públicos, na melhoria do conforto e segurança, na melhoria das acessibilidades e 

mobilidades e na redefinição de novas áreas, através da criação de de novos equipamentos. 

Não existe um elemento central do projecto, mas sim três - o centro de congressos, o parque 

urbano e a estação de metro. Com esta decisão, o objectivo principal passou pela criação de 

uma continuidade urbana com a cidade e não apenas a resolução pontual e específica de um 

edifício. Assim, este conjunto deve ser interpretado como um todo e não como elementos 

separados. 

Concluindo, esta aproximação do território, poderá ser uma solução para alguns dos prob-

lemas apresentados, evitando as intervenções pontuais, focando-se na necessidade de 

planeamento de uma estrutura urbana articulada. 
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Anexos  06 

 Anexo I Plano das Avenidas Novas    fonte: www.cutcity2.blogspot.pt                                      



 Anexo II Extrato da Carta Topográfica de Lisboa publicada em 1871, tendo sobrepostas a tinta encarnada as alterações 
feitas até 1911, CML, Lisboa    

 Anexo III  PU do Vale de Chelas                                                                            Anexo IV  Evolução da linha do rio  

62



 Anexo V  Entrega final de Projecto - painel 01
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Sala de Exposições

 Anexo VI  Entrega final de Projecto - painel 02
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7.00

ENTRE A ESTAÇÃO DE METRO E O CENTRO DE CONGRESSOS

Ao fazer um zoom in na zona do projecto a desenvolver, percebe-se
que o parque não é apenas uma mancha verde pensada
longitudinalmente, paralela ao rio, mas também algo que é
desenhado na transversal, e que acaba por pertencer quer ao
projecto do Centro de Congressos, quer à Estação de Metro. Neste
sentido, percebe-se que os edifícios e o parque são desenhados como
se de apenas um projecto se tratasse.

CENTRO DE CONGRESSOS E HOTEL

Por se tratar de um programa extenso que engloba uma grande área,
e olhando para exemplos internacionais, de forma a que o volume não
pareça fora de escala, entendeu-se que as funções deveriam de ser
divididas em vez de se centrarem apenas num edifício. Desta forma,
existem 4 volumes que permitem um desenho mais apropriado a esta
escala e possibilitam vistas, do interior do parque para o jardim. No
entanto, as conexões interiores deveriam manter-se, existindo uma
entrada no volume dos auditórios, que dá acessos aos outros volumes.
Estas ligações são possíveis com um ajustamento das curvas de nível,
cirando uma pequena elevação para cada um dos lados do parque.
Assim do jardim não se veem estas ligações, mas das pequenas praças,
a uma cota mais baixa,  criadas em frente ao rio, já se veem. Para que
a frente do Centro de Congressos do lado do rio também fosse
vivenciada decidiu-se criar um percurso, criando diferentes entradas
tanto para o hotel como para o auditório, cafelarias e esplanadas.

ESTAÇÃO DE METRO

A nova estação de metro surge como um volume bastante simples que
acaba por reformular a Rua Madre Deus e que vem da continuação
de um jogo de plataformas que possibilitam a ligação de cotas. Por se
tratar de uma diferença de cotas correspondente a 10 metros, esta
nova estação acaba por ter outras funções como supermercado, zona
comercial, áreas técnicas de apoio ao parque, parque de
estacionamento, restaurantes, esplanadas... Assim de forma a servir os
vários espaços, é criado um átrio central de onde há uma ligação
directa à Rua Madre Deus.

02
DE  SANTA  APOLÓNIA  A  XABREGAS
Cenário II
IST | Mestrado em Arquitectura
Projecto Final

03
DE  SANTA  APOLÓNIA  A  XABREGAS

Inês de Sousa Nunes | Junho 2014

A A'

HOTEL (A= 18000 m2)
1- Foyer
2- Salas de Reuniões
3- Cozinha
4- Restaurante
5- Esplanada
6- Cafetaria
7- SPA
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ESTAÇÃO DE METRO (A= 21117 m2)
1- Atrio
2- Supermercado
3- Metro
4- Zonas Técnicas
5- Comércio
6- Estacionamento
7- Zonas de descargas

CENTRO DE CONGRESOS(A= 33500 m2)
1- Foyer
2- Instalações Sanitárias
3- Auditório (2500 lugares)
4- Auditório Pequeno
5- Zonas Técnicas
6- Salas de Exposição

Planta Piso 0 | 1/500

Corte A A'  | 1/350

Interior do Hotel

Edificio dos Auditórios

 Anexo VII  Entrega final de Projecto - painel 03
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 Anexo VIII  Entrega final de Projecto - painel 04
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 Anexo IX  Entrega final de Projecto - painel 05
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