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RESUMO 

 

O tema abordado surge no seguimento do projeto realizado na disciplina de Projeto Final II do 

Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, que se desenvolveu entre a Torre 

de Belém e a foz do rio Jamor. Esta área abrange o Concelho de Lisboa e o Concelho de Oeiras. O 

seu objetivo é a edificação de espaços, para apoio às novas valências urbanas, de serviços e 

equipamentos, de comércio e restauração, expositivos e logísticos de acordo com o programa em 

apreço, na (re)configuração urbana e arquitectónica do território. 

O relatório centra-se no projeto do Centro cultural - desportivo " LuZ-Lx", um grande centro polivalente 

principalmente desportivo com potencialidade para conter um grande número de pessoas e acolher 

eventos culturais ou exposições nas numerosas ocorrências que desenvolvem-se na área durante 

todo o ano. 

Procura-se evidenciar a importância da paisagem natural enquanto  recurso primário e a salvaguarda 

das costas marítimas e fluviais utilizando a frente ribeirinha para atividades de recreio e lazer com um 

impacto arquitectónico ligeiro e integrado com a paisagem maritíma. A proposta dá prioridade às 

linhas horizontais. Com esta ideia o pavilhão "LuZ-Lx" duplica a linha do horizonte no sentido em que 

cria grande espaço público em frente ao rio que se configura como um miradouro moderno. 

A Luz foi a fonte de inspiração do projeto, ícone imaterial da cidade, onde as cores são misturadas e 

refletidas nas superfícies limpas, brancas calcárias e puras das arquitetura caraterística do país. 
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RESUME 

 

The approached theme comes from the continuation of the project accomplished in the discipline of 

Final Project II of the Master's Integrated degree in Architecture of the Instituto Superior Tecnico, that 

is developed between the Belém Tower and the mouth of the river Jamor in the district of Lisbon and 

the district of Oeiras along the river Tejo with the purpose to build spaces, as support to the new urban 

values, of services and equipments, of business and restoration, of exhibition and logistic, according 

to the treated program, in the urban and architectural (re)configuration of the area. 

The report is centered in the project of the Cultural and Sport Center - " Luz-Lx", a great polyvalent 

center, with a mainly sportive use and with the potentiality to receive a big number of people and to 

welcome cultural exhibitions during the numerous events of the whole year. 

The aim is to highlight the importance of the natural landscape as primary resource and the safeguard 

of seashore and river bank, preferring the natural use of the riverfront for recreation and leisure 

activities and with a slight architectural impact integrated with the seascape, giving priority to the 

horizontal lines. With this idea the pavilion "Luz-Lx" doubles the horizon line where you can go up in a 

great public space in front of the river, that takes the form of the modern viewpoint. 

The Light was the source of inspiration of the project, immaterial icon of the city, where the colours are 

mixed and reflected in the calcareous, pure and clean white surfaces, typical of the architecture of the 

country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: SEAFRONT | PUBLIC SPACE | LIGHT | SPORTIVE CULTURAL CENTRE | OEIRAS | 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice do Relatório 

 

 

 
Introdução................................................................................................................... 7 

 

1. Estado da Arte ................................................................................................... 10 

2. Caracterização da Área de Estudo .................................................................... 13 

3. Descrição e Justificação de Soluções Projetuais ............................................... 22 

4. Conclusões ........................................................................................................ 31 

 

Referências bibliográficas......................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Índice das Figuras 

Figura 1  Vista do Passeio Marítimo desde o Rio Tejo ............................................................................ 7 

Figura 2 Fotografia da Ponte 25 de Abril Ph. Federico Giannattasio ...................................................... 8 

Figura 3 Reconversão do Convento das Bernardas por Souto de Moura, Tavira, 2012. ...................... 10 

Figura 4 Biblioteca Municipal, Álvaro Siza, Viana do Castelo, Portugal, 2008 - Ph. Fernando Guerra . 11 

Figura 5 Vista interna do Centro Cultural, Eduardo Souto de Moura, Viana do Castelo, Portugal, 2013 

- Ph. João Morgado ............................................................................................................................... 11 

Figura 6 Centro Cultural, Eduardo Souto de Moura, Viana do Castelo, Portugal, 2013 - Ph. João 

Morgado ................................................................................................................................................ 12 

Figura 7 High Line Park, New York, 2003, de James Corner Field Operations com Diller Scofidio + 

Renfro .................................................................................................................................................... 12 

Figura 8 Calçada portuguesa ................................................................................................................. 12 

Figura 9 Zentro Office Building and Commercial, La Molina District, Peru, 2012, equipo Gonzalez Moix 

Arquitectura .......................................................................................................................................... 13 

Figura 10 Área de estudo ...................................................................................................................... 13 

Figura 11 Volvo Ocean Race 2012 Algés | Portugal .............................................................................. 14 

Figura 13 Direção dos ventos no verão (junho/agosto) no Aeroporto de Lisboa (1971 - 2000) .......... 16 

Figura 12 Evento Nos Alive, Algés | Portugal ........................................................................................ 15 

Figura 14 Rio Tejo .................................................................................................................................. 16 

Figura 15 Frente Ribeirinha Nascente, Concelho de Oeiras, de Rita Lopes e Rodrigo Dias .................. 17 

Figura 16 Barrio do Restelo - Fotografia produzida durante a atividade do Estúdio Mário Novais 1933-

1983 ....................................................................................................................................................... 17 

Figura 17 Apeadeiro de Pedroucos - Fotografia produzida durante a atividade do Estúdio Mário 

Novais 1933-1983 .................................................................................................................................. 18 

Figura 18 Torre de Belém - Autocarro com publicidade da Autosil, posterior a 1958 .......................... 18 

Figura 19 Vista da forte barreira arquitetonica presente na area ........................................................ 19 

Figura 20 Vista da Area de Projeto ........................................................................................................ 21 

Figura 21 Esquema do rebaixamento da linha rodoviária .................................................................... 22 

Figura 22 Planta e cortes da proposta projetual - Micaela Pinto, Josibel Lima, Soraia Paiva ............... 23 

Figura 23 Esquema Proposta projetual ................................................................................................. 24 

Figura 24 Acessos do Pavilhao - Planta e Alçados ................................................................................. 25 

Figura 25 Planta +1, Cortes B-B, C-C' ..................................................................................................... 26 

Figura 26 Planta -1 ................................................................................................................................. 27 

Figura 27 Planta Coberta e Corte A-A' ................................................................................................... 28 

Figura 28 Detalhe 1:20 .......................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827937
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827938
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827939
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827940
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827941
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827941
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827942
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827942
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827943
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827943
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827944
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827945
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827945
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827946
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827947
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827949
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827950
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827952
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827952
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827953
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827953
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827954
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827955
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827956
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827957
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827959
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827960
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827961
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827962
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827963
file:///C:/Users/Lara/Desktop/Projecto%20Final%20em%20Arquitectura%202_LaraBroglio%20(corretto).docx%23_Toc461827964


7 
 

Introdução   

 

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final 2, inserida no último 

semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico com a supervisão dos 

Professores António Ricardo da Costa e António Barreiros Ferreira. 

Com o objetivo a edificação de espaços, para apoio às novas valências urbanas, de serviços e 

equipamentos, de comércio e restauração, expositivos e logísticos de acordo com o programa em 

apreço, na (re)configuração urbana e arquitetónica do território referenciado pela Torre de Belém e 

pela foz do rio Jamor, com focagem no relacionamento entre a cidade de Lisboa e o estuário do Tejo 

ao longo da frente urbana de Pedrouços, de Algés e do Dafundo nasce o projeto "LuZ - Lx". 

"LuZ - Lx" quer ser um novo espaço público no âmbito do desporto, da cultura, das artes, do 

espetáculo e do lazer, um espaço em contínua evolução para dar resposta às diferentes 

necessidades nos diferentes períodos do ano onde a área de intervenção vai ser cenário para muitos 

eventos desportivos e de espetáculo. 

Desde o tecido existente surgem as linhas 

diretoras de implantação dos pavilhões, com 

vista sobre o mar, tornando grandes patios 

abertos em continuidade com o passeio 

marítimo. Os grandes espaços abertos que 

se vão desenhar, às vezes abrem-se ao 

mar, às vezes abrem-se para terra, criando 

diferentes graus de privacidade e diferentes 

tipos de espaços públicos anexos aos 

diferentes pavilhões. 

A arquitetura não vai ser protagonista, mas vai dar protagonismo ao público e ao cenário natural do 

rio Tejo, importante recurso turístico, natural, desportivo e económico de Lisboa. 

A cidade olha o rio, do tecido urbano o solo levanta-se, o espectador pode subir para chegar a um 

grande miradouro próximo da água. 

Numa cena mundial de contínuo consumo e edificação dos solos, o projeto quer dar uma resposta e 

uma proposta sustentável ao problema, o solo ocupado  é quase totalmente devolvido na cobertura 

que funciona como um grande espaço público. 

Figura 1  Vista do Passeio Marítimo desde o Rio Tejo 
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A Luz é fonte de inspiração do projeto, ícone imaterial da cidade, onde as cores são misturadas e 

refletidas nas superfícies limpas, brancas calcárias e puras das arquitetura caraterística do país, nos 

numerosos jogos de água que a cidade oferece, no céu, que é tela para multitudes de pinceladas  

coloridas ao descer do sol.  

 

 

Lisboa 

Ó Cidade da Luz! Perpétua fonte  

De tão nítida e virgem claridade,  

Que parece ilusão, sendo verdade,  

Que o sol aqui feneça e não desponte...  

 

Embandeira-se em chamas o horizonte:  

Um fulgor áureo e róseo tudo invade:  

São mil os panoramas da Cidade,  

Surge um novo mirante em cada monte.  

 

Ó Luz ocidental, mais que a do Oriente  

Leve, esmaltada, pura e transparente,  

Claro azulejo, madrugada infinda!  

 

E és, ao sol que te exalta e te coroa,  

— Loira, morena, multicor Lisboa! —  

Tão pagã, tão cristã, tão moira ainda...  

 

Alberto de Oliveira, in "Poemas de Itália e Outros Poemas"  

Figura 2 Fotografia da Ponte 25 de Abril Ph. Federico Giannattasio 
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Nos seguintes capítulos vamos começar a analisar o "Estado da Arte" e as principais fontes 

inspiradoras do carácter do projeto (Capítulo 1), apresentando um enquadramento geral dos 

conceitos urbanos / arquitetónicos adotados, para seguir com a "Caracterização da Área de Estudo" 

(Capítulo 2) e as diferentes vantagens e desvantagens desta área localizada entre o concelho de 

Lisboa e o de Oeiras a nível urbano, paisagístico, económico e social. No Capítulo 3, vamos tratar a 

"Descrição e Justificação de Soluções Projetuais", desde a área na sua totalidade até aos aspetos 

mais construtivos, para terminar com uma breve "Conclusão", (Capítulo 4), sobre o tema tratado, 

seguida das "Referências Bibliográficas". 
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1. Estado da Arte  

 

Percorrendo o passeio marítimo desde o 

Terreiro do Paço até à Fundação 

Champalimaud, o cenário histórico e natural 

infunde uma sensação de paz e 

tranquilidade que a arquitetura não pode 

ultrapassar, mas acompanhar com um gesto 

discreto que permita desfrutar ao máximo 

este passeio pensativo, quase espiritual. 

As arquiteturas dos grandes arquitetos 

portugueses, Eduardo Souto De Moura e 

Álvaro Siza Vieira ensinam-nos sobre a relação entre a arquitetura e a paisagem, criando ambientes 

de imensa sugestão como o Pavilhão de Portugal para a Exposição Mundial de 1998 (Expo'98) de 

Siza no Parque das Nações, 

em Lisboa, onde a grande 

cobertura infunde um 

sentimento de leveza, 

refletindo-se sobre o rio Tejo 

e faz-se moldura deste sem 

esconder a sua visão, criando 

uma arquitetura sem igual, 

privada de acessórios, pura 

materialidade e simplicidade, 

num panorama que não 

precisa de mais. Assim o pátio de água da reabilitação de 2012 da autoria do Arquiteto Souto de 

Moura, expressa esse carácter de simplicidade e forte carga emotiva de muitas arquiteturas 

Figura 3  O Passeio Marítimo perto da área de projeto  
Ph. Marco Canetri 

Figura 4 Pavilhão de Portugal, Exposição Mundial de 1998. Álvaro Siza Vieira. Lisboa, 
Portugal. 1998. 

Figura 3 Reconversão do Convento das Bernardas por Souto de Moura, Tavira, 2012. 
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portuguesas do passado e do presente onde a cor branca, os materiais calcários, os jogos de água 

bastam para criar sensações únicas que retomam a tradição e reinventam a nova arte 

contemporânea do país, deixando a paisagem natural ser a protagonista. Simplicidade. A arquitetura 

vai ser servidora das naturalidades próprias do sítio, e do espetador, favorecendo atividades de 

recreio e lazer. Em "LuX-Lx" repete-se, elevando-se, a linha horizontal do mar, do passeio e do 

horizonte, na grande coberta que paira sobre elementos verticais de vidro, deixando a cobertura 

quase a flutuar no ar e conferindo uma imagem de leveza sobre o cenário marinho. 

O Passeio Marítimo de Viana do Castelo 

serviu de inspiração para o núcleo central 

do projeto. A Biblioteca Municipal de 

Álvaro Siza Vieira e o Centro Cultural de 

Eduardo Souto de Moura mantêm livre a 

vista até ao Rio de duas maneiras 

diferentes. O grande paralelepípedo da 

Biblioteca de Siza flutua sobre o terreno e 

faz da moldura que cria a paisagem. O 

Centro Cultural de Souto da Moura, 

principal fonte inspiradora do núcleo 

central e da área exterior de "LuX-Lx", 

deixa quase totalmente livre a planta do piso terreno, onde, mesmo que os lados sejam fechados com 

paredes verticais de vidro, é possível ver do outro lado através deste filtro. 

O espaço principal do Centro Cultural, que tem potencialidade de espaço expositivo, como de 

espetáculo ou também de espaço desportivo, vai ser rebaixado: a primeira planta. O espetador vai ter 

três possíveis pontos de vista, de diferentes cotas: 

desde os assentos, desde o piso 0, e desde o piso 

superior.  

No pavilhão desportivo - cultural " LuX-Lx " retoma-se 

e multiplica-se este conceito. O núcleo central do 

interior do pavilhão vai ter três campos de 

jogos/espaços, um maior e dois menores, com 

medidas adaptáveis para diferentes tipos de desporto 

e exibições. Assim, desde o passeio Marítimo a vista 

vai ficar quase totalmente aberta até ao Rio. 

Ponto de reflexão foi a linguagem totalmente diferente 

que utiliza Souto de Moura no exterior do Centro Cultural, onde, de maneira cruel, as instalações se 

libertam com dimensões enormes e um idioma de carácter mais industrial. A simplicidade e pureza é, 

não obstante, mantida intacta no interior, única referência do projeto arquitetónico que mantém a 

atenção e delicadeza pelo contorno. 

Figura 4 Biblioteca Municipal, Álvaro Siza, Viana do Castelo, 
Portugal, 2008 - Ph. Fernando Guerra 

Figura 5 Vista interna do Centro Cultural, Eduardo 
Souto de Moura, Viana do Castelo, Portugal, 2013 - 

Ph. João Morgado 
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No presente projeto a luz é refletida sobre 

as paredes vidradas, é refletida sobre a 

superfície da água do rio Tejo, que como 

uma inundação, em continuidade permeia 

e torna-se elemento caraterizador da 

pavimentação e do desenho do terreno 

dos espaços públicos, criando uma ideal 

continuidade com o rio e marcando o 

passo das áreas verdes, dos assentos, dos 

pisos e degraus que conduzem até ao final da cobertura. As diferentes atividades vêm assim 

marcadas e reflectidas na cobertura. 

Principal ponto de partida para o desenho deste grande espaço 

público sobrelevado foi o ""High Line Park" de Nova Iorque, de 

2003, de James Corner Field Operations com Diller Scofidio + 

Renfro. Sobre os binários da velha infraestrutura ferroviária do 

ano 1930, chamada "West Side Line", que faz parte da mais 

ampla "New York Central Railroad", onde com linhas 

longitudinais paralelas ás linhas ferroviárias a área vem 

desenhada e é reconvertida num parque urbano, sendo uma 

fuga do caos citadino que oferece uma vista privilegiada sobre 

Manhattan. A área é em prevalência verde, com mais de cem 

espécies diferentes de plantas que foram plantadas por uma 

equipa de horticultores. 

No projeto aqui apresentado a pavimentação do terreno plano, o novo mistura-se com o antigo, os 

"reflexos" artificiais vão inserir-se na típica pavimentação da calcada portuguesa, tendo surgido tal 

como a conhecemos em meados do século XIX, com 

pedras de formato irregular, geralmente em calcário 

branco. A calçada à fiada, com as pedras alinhadas em 

filas paralelas, mantém-se ao longo de todo o passeio e a 

luz reflete-se naturalmente durante as horas diurnas, 

criando mágicos jogos de luz. 

Desde a cobertura, as linhas longitudinais verdes descem 

sobre as paredes verticais laterais da praça interna, 

alternando-se a elementos de revestimento e contenção 

em cortiça, que desenham os alçados laterais internos, 

fechados e opacos aos dois lados da praça, que vai configurar-se como uma área natural verde 

também em alçado, de suporte para as diferentes atividades desportivas que se desenvolvem. 

Figura 6 Centro Cultural, Eduardo Souto de Moura, Viana do Castelo, 
Portugal, 2013 - Ph. João Morgado 

Figura 7 High Line Park, New York, 2003, de 
James Corner Field Operations com Diller 

Scofidio + Renfro  

Figura 8 Calçada portuguesa 
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Referência projetual do revestimento foi o " Zentro Office Building and Commercial ", La Molina 

District, em Peru, de 2012, da equipa Gonzalez Moix Arquitectura. A parede verde tridimensional é 

projetada por Veronica Crousse como um mural de pranchas de madeira recicladas encaixadas como 

um quebra-cabeças casual com vários tipos de espécies de plantas que brotam das rachaduras e 

costuras. A escultura viva vertical proporciona um ambiente criativo e enquadra um pátio exterior e 

terraço. 

O pavilhão integra-se perfeitamente com a paisagem, à 

exceção da falsa espessura da cobertura, em betão bruto, 

que paira sobre as paredes transparentes em vidro. Este 

tem ser um subtil simbolismo crítico das grandes 

arquiteturas exibidas em proximidade das àreas 

ribeirinhas, que deveriam ser salvaguardadas e deixadas o 

mais possível livres, tentando evitar elementos verticais 

que possam bloquear a vista ou que estejam em 

competição visível com a paisagem natural, onde os 

elementos arquitetónicos deveriam ser de apoio e 

facilitação das atividades ao longo do rio, favorecendo as 

linhas horizontais, o verde e a integração paisagística. 

O pavilhão quer ter em conta a mutabilidade do espaço e 

do tempo, a variedade de público nos diferentes períodos 

do ano e nas diferentes horas da jornada. A cobertura vai 

ser um parque público, sempre aberto e utilizável durante 

todo o dia e durante todo o ano, as diferentes atividades previstas e o mobiliário urbano, querem 

trazer público diferente, desde o desportivo, até famílias com crianças e jovens, que podem encontrar 

em "LuX-Lx parque" um lugar da coletividade e de relações sociais, um lugar de identidade, onde 

chegar para ficar e para desfrutar de bons momentos. 

 

 

 

 

 

2. Caracterização da Área de Estudo 

 

Figura 9 Zentro Office Building and Commercial, 
La Molina District, Peru, 2012, equipo Gonzalez 

Moix Arquitectura 

Figura 10 Área de estudo 
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O projeto urbano desenvolve-se dentro de um território muito amplo, desde a Torre de Belém até a 

foz do rio Jamor, pertencente à área metropolitana de Lisboa. Marcado pela frente ribeirinha, este 

território, tem uma linha de costa com uma extensão de cerca de 4,5 km, pelo que a proposta irá ter 

um grande impacto económico, ambiental, social e arquitetónico, visto que cada uma destas áreas 

contribui para uma grande diversidade de ofertas de recursos, património e equipamentos. 

A população envolvida também é muito ampla. A área encontra-se no meio do limite de dois 

diferentes municípios, o de Lisboa e o de Oeiras, envolvendo já um grande número de cidadãos, além 

da imensa quantidade de turistas que a cidade de Lisboa, e a área de Belém em particular, atrai ao 

longo de todo o ano. A Doca 

Pedrouços, costitui uma imensa área 

obsoleta com uma grande 

potencialidade de atenção turistica e 

de se vir a costituir como um 

equipamento relevante. 

Além da população e dos turistas 

habituais, a área é sede de diferentes 

competições náuticas como o Volvo 

Ocean Race, e de espetáculo como o 

Nos Alive, que a cada ano se 

repetem, atraindo milhões de pessoas 

de todo o mundo. 

Assim, a área pretende potenciar estas dinâmicas, tendo em conta os espaços necessários para 

albergar a grande quantidade de público para eventos e tentando configurá-los como espaços 

potencialmente utilizados durante todo o ano, evitando criar grandes complexos desertos e com 

poucos dias de utilização. Os espaços têm de ter multíplas valências e carácter mutável no tempo e 

no espaço, tendo a área grandes diferenças de uso e de público durante os diferentes períodos do 

ano. 

Figura 11 Volvo Ocean Race 2012 Algés | Portugal 
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A localização de Algés 

confere-lhe uma 

posição de transição 

entre o clima 

temperado 

mediterrânico, 

caracterizado por um 

verão quente e seco e 

um inverno ameno e 

chuvoso de carácter 

irregular e o clima temperado mediterrânico de feição atlântica, com verão moderado e inverno suave 

e húmido. 

A primavera vai de fresca a quente (de 8 °C a 26 °C) com sol e alguns aguaceiros. O verão é, em 

geral, quente e seco, com temperaturas entre 16 °C e 35 °C. O outono é ameno e instável, com 

temperaturas entre 12 °C e 27 °C e o inverno é tipicamente chuvoso e fresco, também com algum sol. 

A temperatura da água do mar varia entre os 15 °C e 16 °C em fevereiro e entre os 20 °C e 21 °C em 

agosto e setembro, sendo que a média anual é de 17,5 °C. 

Quanto ao regime de ventos, verifica-se uma predominância dos ventos do quadrante Norte, 

nomeadamente de Noroeste, Norte e Nordeste, bem como na direção sudoeste e cujos valores mais 

altos de velocidade média e frequência se registaram maioritariamente durante os meses de verão. 

Os perfis de vento estimados indicam uma diminuição média de velocidade do vento com o 

crescimento da cidade. As maiores mudanças foram vistas sobre o centro da cidade, a redução da 

velocidade do vento ocorre em áreas onde, ao longo dos séculos, a cidade cresceu mais compacta. 

Figura 12 Evento Nos Alive, Algés | Portugal 
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É bastante provável que todos os distritos de Lisboa Norte se estejam a tornar uma enorme barreira 

para o vento norte, que sopra em 75% dos dias de verão e 50% dos dias de inverno. Até agora, o 

vento norte tem provado ser eficaz na remoção de poluentes e como um regulador de conforto 

térmico. Tal amortecedor certamente aumentará a ocorrência de picos de poluição críticos (com uma 

maior incidência de doenças associadas), desconforto humano e intensidade das ondas de calor. 

Figura 13 Direção dos ventos no verão (junho/agosto) no Aeroporto de Lisboa (1971 - 2000) 

Nesta ótica, o pavilhão "LuX-Lx" tenta, com o seu desenvolvimento horizontal e as suas superfícies 

inclinadas a norte, limitar o seu impacto climático como barreira dos ventos que sopram desde o 

Norte. 

Não obstante, pretende-se criar um espaço mais protegido contra os ventos na praça central, fechada 

em três lados, onde ademais os dois campos de jogos são rebaixados, facilitando os principais 

desportos com uso de bola. 

A praça interna é também protegida do sol, sendo uma área para atividades sobretudo desportivas. A 

sul a praça é protegida pelo volume central mais alto, de onze metros de altura, a este e oeste pelos 

volumes laterais que baixam lentamente até norte, permanecendo completamente aberta a norte. A 

área da piscina é elevada, para desfrutar de mais horas de sol, e os campos rebaixados, para 

diminuir mais a incidência solar. 

A zona de intervenção é caraterizada por 

elementos de forte identidade do ponto de vista 

natural, com a frente ribeirinha e os parques 

urbanos. A rede hidrográfica é constituída por três 

cursos de água, todos tributários do rio Tejo, com 

sentido de escorrência de norte para sul, à exceção 

do rio Tejo, cujo caudal se direciona de este para 

oeste. A Ribeira de Algés percorre os concelhos de 

Amadora, Lisboa e Oeiras e atravessa o Parque 

Urbano de Miraflores. O rio Jamor abrange os 

concelhos de Amadora, Sintra e Oeiras e passa 

pelo Estádio Nacional e pelo Complexo Desportivo do Jamor.  

Figura 14 Rio Tejo 
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Do ponto de vista geomorfológico, Algés caracteriza-se por um ondulado suave de baixas altitudes. A 

amplitude altimétrica varia entre os 0 m, na extensa frente ribeirinha, e os 85 m em Monsanto. 

Estes elementos naturais são de grande importância para a cidade e de forte impacto na qualidade 

do ar e da vida da população, os parques são muito presentes no território urbano e um objetivo 

sustentável é o de dar continuidade aos mesmos para assim criar corredores ecológicos.  

Figura 15 Frente Ribeirinha Nascente, Concelho de Oeiras, de Rita Lopes e Rodrigo Dias 

 

Também a socialidade é influenciada por estes lugares de reuniões, de lazer e de recreio. 

"Algés constitui a porta de entrada do concelho para quem se desloca de Lisboa. Dada a sua 

proximidade e acessibilidade a Lisboa, foi dos primeiros lugares do Concelho de Oeiras a 

transformar-se em área residencial de grande densidade, com a construção de edifícios 

representativos de diversas épocas. 

A origem de Algés remonta ao tempo da ocupação árabe, tendo sido estabelecido então, por razões 

de segurança e na opinião de alguns autores até ao século XIV, um pequeno aglomerado que se 

localizava na parte mais elevada da atual vila, 

hoje conhecida por Algés de Cima. As principais 

atividades desenvolvidas eram a agricultura, 

designadamente o cultivo de produtos hortícolas 

e pomares, cujos produtos já se encaminhavam 

para o abastecimento de Lisboa. 

A ocupação dos terrenos da encosta até ao vale 

da Ribeira de Algés dá-se por volta do século 

Figura 16 Barrio do Restelo - Fotografia produzida durante a 
atividade do Estúdio Mário Novais 1933-1983 
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XVI, momento em que se inicia a construção de fortificações ao longo da margem direita do Rio Tejo. 

A realização do aterro na zona ribeirinha, em 1890, destinado à instalação da via-férrea, criou as 

condições para a ocupação da parte mais baixa de Algés. Dinamizando o crescimento deste 

aglomerado urbano. Por esta altura, Algés começa a ser procurada por banhistas, como local para 

recreio e lazer, consequência da melhor acessibilidade. 

As carreiras de elétrico, entre o Cais do Sodré e Algés e de "trens", entre Algés e Carnaxide, têm 

início nos primeiros anos do século XX. O aumento da acessibilidade, causado pela abertura de 

avenidas na baixa de Algés e pela construção da Estrada Marginal nos anos 40, é responsável pela 

promoção da sua ocupação urbana e pela 

definição do perfil funcional deste lugar, 

em termos de atividade económica e de 

oferta de equipamentos. 

Apesar do desenvolvimento de Algés 

estar profundamente relacionado com a 

proximidade à capital, esta situação não 

lhe retirou a identidade própria, antes pelo 

contrário, esta tem vindo a ser reforçada 

pelo trabalho de preservação do 

importante património histórico, cultural e 

paisagístico."  

( Fonte: http://www.uniao-alcd.pt/home/alges.html ) 

Muitas valências históricas estão também 

presentes no território, com a Torre de 

Belém, O Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão 

dos Descobrimentos. De interesse urbano e 

cultural, com o Centro Cultural de Belém, o 

Museu Nacional dos Coches, a Fundação 

Champalimaud, a Doca Pedrouços, o 

Aquário Vasco Da Gama, etc. 

As infraestruturas urbanas também possuem 

uma forte identidade, com a linha ferroviária 

e rodoviária, e o nó de Algés, sendo ao 

mesmo tempo pontos de força da área, 

permitindo a chegada através de diferentes meios de transportes, e constituindo ao mesmo tempo um 

limite, uma forte barreira arquitetónica que tem de ser resolvida, pondo em relação e conferindo 

continuidade entre a cidade e o rio.  

Figura 17 Apeadeiro de Pedroucos - Fotografia produzida durante a 
atividade do Estúdio Mário Novais 1933-1983 

Figura 18 Torre de Belém - Autocarro com publicidade da Autosil, 
posterior a 1958 

http://www.uniao-alcd.pt/home/alges.html
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O tráfego ferroviário existente limita-se à Linha de Cascais – troço entre Algés e Carcavelos. O 

tráfego rodoviário principal encontra-se ao longo da Avenida marginal e nos acessos ao nó de Algés. 

Sendo também de ter em conta o impacto sonoro do mesmo.  

Do ponto de vista da qualificação do solo, no concelho de Lisboa, encontramos um traçado urbano 

consolidado, maioritariamente central-residencial, espaços de uso especial, equipamentos e 

infraestruturas, e por consolidar 

com espaços de uso especial 

ribeirinho, espaços central-

residencial e o património 

arqueológico. No concelho de 

Oeiras, espaços de uso ribeirinho, 

área de desenvolvimento 

estratégico, áreas a concretizar, 

áreas consolidadas a requalificar, 

espaços de uso especial e 

equipamentos (desporto, lazer, 

cultura e recreio).  

Resumindo a leitura do território, individuam-se as principais vantagens e desvantagens, 

oportunidades e ameaças do mesmo. 

 

Pontos fortes: 

- Variedade de meios de transportes 

- Boa mobilidade 

- Lazer e variedade de atividades com uma área bem equipada 

- Espaços vazios por consolidar 

- Boa diversidade de pontos interessantes, como o rio Jamor 

- Novos edifícios projetados tendo em conta muitos serviços para turistas, zona de imenso valor 

patrimonial, histórico e emblemático 

 

Pontos fracos: 

- Pobres conexões 

- Falta de passadeiras aéreas 

Figura 19 Vista da forte barreira arquitetonica presente na area 
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- Linha férrea como limite 

- Espaços vazios sem utilidade 

- Áreas e edifícios em más condições 

- Falta de mercados 

- Falta de espaços verdes ribeirinhos 

 

Oportunidades: 

- A escala da Rua permite mais atividades 

- Ciclovia, novas passadeiras aéreas para promover ao público uma melhor acessibilidade 

- Desenvolver zonas pedonais 

- Apoio financeiro para investimentos 

- Melhorar o serviço para a rotina diária  

 

Ameaças: 

- Isolamento dos dois lados com a linha férrea 

- Riscos de acidentes pedonais 

- Alteração da paisagem  

- Os lugares sem função vão piorar 

- Má acessibilidade 

- Mais dificuldades para obter capital nacional para financiamento dos projetos. 

 

A proposta projetual que se quer desenvolver prevê em primeiro lugar a ligação pedonal entre a 

frente ribeirinha e o edificado urbano ao outro lado da linha férrea para criar uma continuidade e 

favorecer a acessibilidade, para conferir uma maior união espacial. 

Para conseguir a ligação prevê-se reconfigurar urbanisticamente a forte barreira arquitetónica criada 

para a linha ferroviária, a Avenida Brasília e a Avenida Marginal. 
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Adicionalmente, quer-se implementar 

os equipamentos e serviços, as áreas 

verdes para recreio e lazer, espaços de 

lojas e restauração, espaços 

comerciais, desportivos, anfiteatros e 

zonas de exposição ao ar livre, 

residências e hotelaria, e pontos de 

reunião e socialização no que vai configurar-se como um novo polo atrativo da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Vista da Area de Projeto 
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3. Descrição e Justificação de Soluções Projetuais  

 

O projeto "LuX-Lx", novo pavilhão desportivo-cultural, nasceu do estudo da área conduzido pelas 

alunas do ultimo ano do Mestrado em Arquitetura no Projeto Final em Arquitetura I, 2015/2016, 

Josibel Lima, Micaela Pinto, Soraia Paiva. 

A sua proposta prevê a requalificação do caminho marítimo e a sua integração no espaço urbano, 

marcando-o pontualmente por novos pontos de referência que conferem um maior dinamismo e união 

espacial. Pretende criar uma forte ligação pedonal entre todos os novos pontos de referência 

reorganizando urbanisticamente a faixa em contacto com a Avenida Brasília a nível de usos, 

acessibilidades, equipamentos, e espaços verdes, promovendo um maior fluxo de movimentação. 

Na primeira fase, depois de individualizarem os pontos de maior fluxo, assim como os pontos de 

conflito, preve-se a deslocação da Estação de 

Algés (autocarros e comboios), para assim libertar 

a área e criar um novo espaço público. Deste modo 

surge um novo núcleo de distribuição de 

transportes públicos de maior dimensão e controlo; 

para conseguir isso a linha férrea foi ligeiramente 

deslocada para conseguir um espaço maior. 

Na segunda fase, de forma a evitar o conflito entre 

peões e veículos, decidiu-se rebaixar o nível da 

faixa rodoviária. Por cima projeta-se uma nova 

avenida maioritariamente pedonal, paralela à linha 

férrea, com zonas verdes e arbóreas para criar uma 

barreira natural.  

Após ter sido verificado que a zona ribeirinha do concelho de Lisboa é caraterizada por diversos 

pontos marcantes, ao contrario do conselho de Oeiras, que se mostrou pobre neste aspeto, a 

proposta resume-se na requalificação do caminho marítimo, criando uma série de pontos marcantes 

de forma a encontrar um equilíbrio entre os dois concelhos. 

O novo caminho marítimo será então um "Must" turístico para o concelho de Oeiras que e 

providenciar uma série de experiências para os peões e para os passageiros do comboio. Desta 

forma será criada uma continuidade de pontos de referência e de experiências, sendo que tudo 

começa na nova Praça de Algés e termina na nova Estação da Cruz Quebrada. 

Figura 21 Esquema do rebaixamento da linha rodoviária 
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Figura 22 Planta e cortes da proposta projetual - Micaela Pinto, Josibel Lima, Soraia Paiva 

O programa prevê: 

 

1. Nova Praça de Algés: Libertação do nó de Algés, criando uma área para as pessoas e não para os 

veículos, com passagem subterrânea para o outro lado da linha férrea.  

2. Centro Náutico e Equipamentos: Reabilitação da estrutura da Doca Pesca, com o apoio das novas 

infraestruturas (Escola Náutica, Berços e Oficinas, Escritórios, Restauração, Marinas, Praça Publica, 

Parque de Estacionamento). 

3. Extensão do Jardim de Algés e Restauração: trazer o verde para o rio, e criar uma forte ligação 

entre a cidade e o rio. 

4. Nova Estação de Algés e Restauração: localizada de forma estratégica, atraindo os passageiros 

para uma pausa, no jardim como no espaço reservado ao Nos Alive. 

5. Espaço de Espetáculo _ Nos Alive: uma nova extensão verde delimitada por massas arbóreas. 

6. Espaço de Entretenimento: Série de equipamentos ligados a atividades Artísticas (Museu, Centro 

de Exibição, Galerias, Espaços Polivalentes, Centro de Artes, Restauração). 

7. Espaço de Leituras: série de equipamentos ligados a leitura e estudo com o apoio de uma área 

publica para a realização de Feiras do Livro (Biblioteca, Salas de Estudo, Espaços Polivalentes, 

Centro de Artes, Restauração). 
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8. Espaço para Artes Fénicas e Performance (Cinema, Auditórios, Anfiteatros, Restauração). 

9. Espaço de Trabalho: Escritórios (Centro de Congressos, Salas de Reunião). 

10. "LuZ-Lx" - pavilhão desportivo-cultural. 

11. Nova Estação da Cruz Quebrada apoiada numa área de Hospitalidade: a estação deixa de ser 

uma simples estação para se tornar uma experiência. A estação tem como objetivo dar ênfase à 

paisagem formada pela foz do rio Jamor. Área de Restauração e comércio temporário. 

Os diferentes espaços são determinados pelo tecido existente, as ruas da cidade, as linhas diretoras 

prolongam-se depois da línea férrea, para dar unidade espacial à área, que se liga diretamente à área 

urbana no outro lado da linha férrea, 

marcando a vontade de criar uma forte 

ligação entre o rio e o tecido urbano.  

Os diferentes pavilhões no concelho de 

Oeiras vão criar uma série de praças, de 

espaços públicos que às vezes olham 

sobre o rio, às vezes sobre a cidade. Os 

pavilhões sobem lentamente desde o rio 

ou desde a cidade, sendo muitas das 

coberturas de utilizacão pedonal. As 

pessoas podem subir nestes pequenos 

miradouros artificiais, que irão ter 

seguramente uma grande utilizacão 

durante as diferentes competições 

náuticas ou os diferentes tipos de eventos que vão ter lugar na área. 

Os pavilhões parecem surgir desde o terreno e vão ser como grandes janelas sobre o rio ou sobre 

Algés. Na área portuária o verde vai ter um carácter importante, e prover um grande espaço livre e 

flexível para os numerosos eventos. As atividades turísticas, de recreio e lazer são as favoritas, numa 

área que atrai um grande número de turistas durante todo o ano.  

Neste panorama surge "LuZ-Lx" - pavilhão desportivo-cultural, que tem a Estação da Cruz Quebrada ( 

11 ) na proximidade imediata, e assim uma posição privilegiada e facilmente acessível. A este tem 

escritórios ( 9 ), pelo que vai ser um espaço relevante também para os trabalhadores. O fluxo de 

público está então garantido, pois encontra-se numa posição estratégica. 

O pavilhão vai ter: 

- Piscina coberta ( Área total de 2332,32 m
2
 ) (14, 15, 30) 

- Piscina exterior ( Área total de 874,55 m
2
 ) (1) 

Figura 23 Esquema Proposta projetual 



25 
 

- Ginásio ( Área total de 2771,85 m
2
 ) (4,5, 6, 11, 12, 25, 26) 

- Três campos de jogos cobertos / espaços para eventos ou exposições ( Área total de 6120,87 m
2
 ) 

(8, 9, 10) 

- Dois campos de jogos externos / espaços para eventos ou exposições ( Área total de 5470,141 m
2
 ) 

(2, 3) 

- Restauração e  Pequenas atividades comerciais ( Área total de 1282,77 m
2
 ) (17, 18, 19, 20, 21) 

- Direção (Área total de 314,07 m
2
 ) (24) 

- Grande espaço público na coberta / Parque urbano ( Área total de 9807,26 m
2
 ) (34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40) 

- Estacionamento ( Área total de 1857,64 m
2
 ) (33) 

As diferentes atividades vão estar organizadas em três grandes volumes: as duas alas laterais, a 

oeste a Piscina Coberta (14, 15), a este o Ginásio (4,5, 6, 11, 12, 25, 26), que também inclui acesso à 

área de Restauração e Espaços Comerciais (17, 18, 19, 20, 21) que rodeiam um pátio central (6)  

com água e vegetação e o volume central que contem os três campos de jogos (8,9,10), o maior 

central (9) e os menores laterais (8,10). 

As duas alas laterais podem eventualmente estar fechadas autonomamente em previsão de eventos 

no espaço central, de carácter mais público e flexível. 

Figura 24 Acessos do Pavilhao - Planta e Alçados 
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Os acessos previstos são dois, um diretamente na área do Ginásio. A abertura tem uma posição 

estratégica do ponto de vista do desenho e funcionalmente. O acesso vai estar protegido por três 

lados, incluindo também um primeiro espaço coberto de paragem. Ao entrar encontra-se um espaço 

"filtro de receção" (11) . 

O outro acesso ao pavilhão encontra-se numa posição mais recuada na esquina a oeste da praça 

interna (13), sendo que este espaço filtra, o aceso para a Piscina (14) e o acesso principal para os 

Campos de jogos (16). Pode eventualmente estar fechada a ala da piscina. 

A ala da piscina prevê, depois da receção (13), o acesso à própria piscina (14) e o acesso aos 

balneários da planta debaixo (30) através da escada no espaço posterior, enquanto o acesso para o 

público se encontra diretamente no espaço de entrada. Através da escada acede-se também à área 

da direção (24) na planta acima, com vista para a piscina de uma grande janela, e está em ligação 

com a ala central (22), mas com um acesso reservado. 

A piscina (14) tem as medidas de 33,33 x 21 metros, apta para competições natatórias e de polo 

aquático. 

No espaço da piscina há uma área  para o público para pequenos eventos e atrás dois vãos para 

conter os materiais e as ferramentas necessárias (15). 

Entrando pela ala do ginásio (11), lateralmente, a norte, pode-se aceder com escadas aos dois 

balneários (25, 26) diversificados por sexo. Depois da receção (11) vai haver uma grande sala (4) 

para as ferramentas a toda altura. Seguindo, há um acesso lateral para a sala dos campos (22), 

enquanto que à frente há as salas do ginásio (5), cinco, com diferentes medidas para diferentes 

Figura 25 Planta +1, Cortes B-B, C-C' 
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atividades, que rodeiam um pátio central (6), com uma plataforma (12) junta ao mesmo para 

atividades desportivas à frente do rio. No espaço central do ginásio (4) também há as ligações 

verticais para chegar acima na área de Restauração que conta com dois Bares/Restaurantes (17,18) 

e duas pequenas lojas desportivas (19,20) que também rodeiam o pátio (6), onde há uma plataforma 

para as mesas (21). 

Antes da área Restauração no corredor com visto para o ginásio pode-se aceder aos grandes 

corredores (22) para olhar os campos de jogos, onde se podem desenvolver eventualmente 

diferentes atividades como ser um espaço para exposições, ou ter mesas de estudo e de recreio para 

os jovens do ginásio, mesas para comer diretamente olhando para o campo, etc. 

No espaço central do pavilhão (16), o campo de jogo maior (9) tem medidas para ser um potencial 

campo de basquete ( 37 mt x 19 mt ), como adaptável para diferentes atividades, os dois menores 

(8,10) para o voleibol ( 24 mt x 15 mt ), como outras atividades também. 

Na planta baixa o espaço configura-se mais como um enorme vazio, o espaço vai conter todas as 

conexões verticais, o acesso diretamente desde os corredores (16) aos degraus dos campos de jogos 

(8,9,19) para o público, os acessos para descer aos balneários (27, 28, 29, 31, 32), diferenciados 

para desportivos e para o público, e as conexões para chegar a planta superior.  

Com o objetivo de deixar a planta o mais possível livre e deixar a vista desimpedida desde a praça 

externa até ao rio o único volume que há é o das casas de banho (7), além das que há abaixo, já que 

o espaço tem potencialidade para conter um grande número de pessoas. 

Através dos balneários do Piso 0 (27, 28, 29, 31, 32) pode-se aceder aos campos de jogos exteriores 

(2, 3). 

Figura 26 Planta -1  
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Na praça interna encontramos dois campos de jogos (2, 3), um com valência de campo de ténis (2) e 

outro de futebol de cinco 3), que em ocasião de eventos ou exibições podem ser espaços flexíveis e 

hospedar uma discreta quantidade de público. 

Os dois campos (2, 3) estão rebaixados  ( cota - 3.20 mt ) em relação ao nível 0, para assim terem 

uma menor incidência solar e de vento, e também para o público poder ver o campo de jogos desde 

as passagens que o trazem ao pavilhão. A vista até o rio vai ficar quase aberta, à exceção do espaço 

da piscina exterior (1), que vai estar a uma cota mais alta (+2.00 mt), para assim ter uma maior 

privacidade, uma maior incidência solar e do vento e também uma vista privilegiada até os campos de 

jogos. 

Em "LuX-Lx" o padrão vai marcar as áreas verdes da praça ao plano terreno, junto aos bancos em 

madeira, assim como em toda a cobertura superior (34), criando sugestivos reflexos de luz que 

movimentam o terreno e misturam as cores sobre o plano horizontal, contaminando pouco a pouco 

todo o espaço, que se torna, como no "High - Line NY", um grande parque urbano supra-elevado, um 

novo miradouro contemporâneo, modelado pela arquitetura, de apenas onze metros de altura, na 

proximidade do rio, em que se pode desfrutar de atividades desportivas e de lazer, fugir do tráfego 

urbano e admirar de uma posição privilegiada os numerosos eventos desportivos náuticos que se 

realizam no rio Tejo, sendo Lisboa "Porta Atlântica da Europa", paragem importante para muitos 

eventos náuticos, como o "Volvo Ocean Race" (VOR), a maior prova de vela oceânica do mundo, 

para o qual Lisboa, na Doca de Pedrouços, passará a ser provavelmente sede, com um significativo 

impacto financeiro na vida da cidade e sobretudo na área de projeto.  

Figura 27 Planta Coberta e Corte A-A' 
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Em torno dos campos de jogos (2,3), as áreas verdes configuram-se como uma multitude de reflexos 

introduzidos com a clássica pavimentação calcária de Lisboa, que reflete naturalmente a luz, criando 

bonitos jogos de cores. O verde é organizado em faixas de 60 centímetros de largura e com 

longitudes diferentes, que seguem a orientação paralela à parede vítrea frontal.  

O pavilhão "LuX-Lx", visto do passeio, possui as superfícies opacas completamente verdes e um 

grande vazio vítreo central que olha sobre o rio Tejo. Os campos rebaixados deixam a vista aberta 

até à enorme janela.  

Na frente sul o verde é impercetível, e "LuX-Lx" parece um imenso pontão que se levanta desde a 

superfície marinha e se dobra, flutuando sobre o espelho de água. 

Os desportistas do centro têm um espaço onde relaxar antes ou depois do treino, os pais um lugar 

onde ficar e relacionar-se nos momentos de espera, com vistas privilegiadas até ao rio. As duas alas 

laterais, a ala este com o ginásio, e a ala oeste com a piscina, vão ter um carácter mais privado, onde 

praticar desporto durante todo o ano e ao longo da jornada ferial, sendo possível ser fechadas 

durante os eventos culturais, desportivos ou de espetáculos que se podem desenvolver na área 

central do pavilhão. 

As paredes verticais verdes contribuem para o bem-estar psicológico dos desportistas, para uma 

melhor qualidade do ar, e têm um notável poder de insonorização. Sendo o espaço desportivo de 

grande impacto acústico. As paredes verdes vão ter uma menor absorção e consequente dispersão 

de calor, um bom isolante térmico como também uma ótima solução para ter uma maior quantidade 

de espaços verdes a nível ambiental. 

A cobertura também é organizada com faixas transversais com um módulo de 45 centímetros de 

largura e longitude variável, com orientação paralela ao passeio marítimo. Os módulos de 45 

centímetros vão marcar as escadas para subir a cobertura (39), o módulo duplo de 90 centímetros vai 

marcar os degraus a verde ou não onde poder sentar e desfrutar de um momento de pausa ao longo 

do passeio ou ao longo do caminho para chegar acima. 

Subindo (40) os módulos vão definir diferentes reflexos coloridos que individuam diferentes áreas 

onde estão previstas várias atividades: áreas a verde (38), playground para crianças (35), área 

desportiva (36), área de relaxamento com plataformas em madeira e espelho de água (37). Na área 

estão presentes diferentes bancos, para desfrutar da vista e poder ficar, sendo um grande parque / 

miradouro símbolo de coletividade e relações, lugar de encontro e de recreio. 

O pavilhão tem capacidade para cerca de 2000 espectadores, só nos três campos centrais (8,9,10), 

além dos lugares de pé, os campos externos (2,3), das alas laterais, a cobertura (34). Pode ser 

cenário para grandes eventos envolvendo uma enorme quantidade de público com um grande 

impacto económico e social. 
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Para deixar a planta livre a cobertura vai ser uma 

grande estrutura reticular, que se apoia só em 

alguns pontos: sobre uma malha de pilares de 60 

centimetros de diametro e sobre as paredes em 

betão armado. A fundacão vai ser de tipo indireta 

com estacas profundas, devido ao terreno marinho. 

As amplas paredes verticais contínuas em vidro têm 

uma estrutura com fixações pontuais dos painéis 

com estrutura de suporte. Os vidros vão ser vidros 

com controle solar térmico, para reduzir a incidência 

solar, que é maiormente reflexa e evitar a 

acumulação de calor no interior. Este sistema 

permite significativas poupança de energia. 

O controlo solar é também obtido a sul através da 

projeção da cobertura de 2 metros, que também tem 

uma falsa espessura de 1,5 metros, do sótão da 

planta 1, que intercepta a incidência solar na planta 

baixa e dá o rebaixamento dos campos. 

A este e oeste, além da pouca superfície de vidro 

devida à inclinação do telhado, a incidência solar, 

sendo o sol de baixa altura vem já intercetada pelas 

construções perto do pavilhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Detalhe 1:20 
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4. Conclusões  

 

A Arquitetura tem de ser cúmplice das paisagens naturais que cada dia desaparecem para deixar 

espaço às grandes arquiteturas do homem, que muitas vezes não têm em conta o contexto natural e 

são só puro egocentrismo do Arquiteto / Artista que quer ser o protagonista da cena.  

Num panorama mundial onde a sustentabilidade e o respeito pelas paisagens naturais não podem 

mais estar atrás das vontades da humanidade, as grandes arquiteturas-manifesto que têm um valor 

mais artístico e consumistas frente à funcionalidade da obra e o consumo mínimo do solo e dos 

recursos naturais não estão aptas para tanta proximidade com as áreas ribeirinhas, neste caso fluvial, 

que têm de ser salvaguardadas e cuidadas o mais possível como importante recurso natural e 

paisagístico. Estas arquiteturas podem encontrar espaço nos numerosos vazios urbanos da cidade. 

As costas são um grande património da humanidade e a arquitetura tem de adaptar-se às mesmas. 

"LuZ-Lx" quis abordar este objetivo e ter um impacto leve no "Skyline" do "Waterfront", tendo um 

desenvolvimento horizontal, que quis seguir as linhas naturais da paisagem, elevando-a para facilitar 

o fruidor no passeio marítimo em atividades de recreio e lazer e simulando um espaço e uma vista 

natural desde o passeio, com um espaço verde, que, e uma janela sobre o rio, conferindo um valor 

adicional à paisagem. 

A área do Pavilhão desportivo também quis evocar atenção pelas características tradicionais da 

cidade, a Luz, que com os seus reflexos está constantemente presente e é fonte inspiradora dos 

habitantes e dos viajantes pela cidade de Lisboa. Elemento sugestivo que se repete artificialmente no 

desenho urbano da área onde se pretende inserir a típica pavimentação calcária de Lisboa, que irá 

marcar todo o passeio marítimo. 

A atenção ao contexto urbano é mantida também em relação ao tecido urbano presente, estando os 

pavilhões em continuidade com o mesmo, nascendo das linhas do tecido urbano, configurando-se 

como uns grandes patios abertos onde se abrem diferentes espaços públicos, lugares de 

coletividade. 

Outro elemento da tradição foi o de ter uma valência de Miradouro, sendo a cobertura um amplo 

espaço de onde olhar o rio depois de uma ligeira escada que sobe a mesma. 

Assim, o resultado a que se queria chegar, de uma Arquitetura respeitadora da paisagem e do 

contexto urbano, numa posição tão próxima da costa fluvial, foi conseguido com uma máxima 

simplicidade volumétrica e uma atenção particular pelo desenho urbano e sobretudo pelo rio Tejo, 

alma e fluxo inspirador da cidade de Lisboa onde os cidadãos e os turistas irão beneficiar de uma 

grande área desportiva de recreio e lazer e grandes superfícies verdes em direta ligação com o 

mesmo. 
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