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RESUMO

O presente relatório tem como finalidade apresentar, fundamentando, o trabalho de Projeto Final, 
desenvolvido no decurso do ano letivo 2013/2014.
O exercício levado a efeito assentou na procura e desenvolvimento de estratégias possíveis de 
implementar, com vista à reestruturação urbana da área ribeirinha compreendida entre a Estação 
de Santa Apolónia e Xabregas.
Esta zona apresenta características muito específicas resultantes, em larga medida, duma ausên-
cia de planeamento ao longo do tempo. Um espaço, no passado ocupado por palácios e quintas, 
foi transformado, com a chegada da industrialização em fábricas e vilas operárias, passando a 
coexistir assim, palácios com bairros operários e fábricas no meio de campos.
Esta mistura desordenada, a par da construção das grandes vias de entrada na cidade, de pes-
soas e mercadorias, vias ferroviárias, rodoviárias e portuárias, criaram diversas ruturas urbanas, 
desligando esta área da sua envolvente, nomeadamente, quanto à proximidade entre o rio e o 
centro histórico da cidade.
Estes constrangimentos urbanos tornam-se assim um grande desafio de requalificação, a que a 
possibilidade de desativação do porto de Lisboa, a deslocar para outro local, bem como a pos-
sibilidade de redução de tráfego ferroviário, devido à construção da Gare do Oriente, vieram dar 
impulso.
A definição das estratégias possíveis, assentou numa primeira fase, no estudo do território, iden-
tificando os principais problemas a solucionar. Trabalhou-se, numa escala alargada, definindo um 
programa que está na base do desenho urbano.
Posteriormente, selecionou-se uma área para desenvolver, apresentando-se então, o desenho 
pormenorizado, da ligação mecânica à cota alta, da nova estação e da reestruturação da Estação 
de Santa Apolónia.
A estratégia apresentada assenta assim, na integração destes três elementos e, na sua interli-
gação com a estrutura urbana envolvente.
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ABSTRACT

This report seeks to present and justify the work developed during the Final Project, regarding the 
year 2013/2014.
The assignment carried out was based on the research and development of attainable strategies, 
in order to achieve the urban restructuring of the waterfront between Santa Apolónia rail Station 
and Xabregas.
This area presents itself with a number of particular features, mainly as the result of a continuous 
absence of planning. A space previously occupied by palaces and farms was turned with the ar-
rival of the industrialization and the construction of factories and workers’ villages, leading to the 
coexistence of palaces with workers’ neighbourhoods and factories between farmfields.
This intricate mixture comprehending the built of the main road networks to the city, a crescent 
number of people and goods, rail, road and port-ways, resulted in multiple urban ruptures, leading 
to the disconnection of this area from its surroundings, namely towards the city and the river.
These urban restraints constitute a major requalification challenge, mostly driven by the likelihood 
of inactivating the Lisbon harbour, to be moved to other location, and also by the chance of facing 
a railway traffic cutback due to the building of the Orient Platform.
The tracing of possible new strategies began with the study of the territory, thus identifying the 
main problems that were in need of solving. This was developed in a large scale through the defi-
nition of an urban design program.
An area to be developed was afterwards selected and the detailed draft for the elevator, the new 
station and the restructuring of Santa Apolonia rail Station were therefore introduced.
The above strategy is based in the junction of these three elements and their interconnection with 
the underlying urban net.
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Estação de Santa Apolónia, fotografia de A. S. Fonseca, depois de 1865



“Se ser contemporâneo do próprio tempo é condição irrenunciável do nosso ofício, o 
passado representa, pelo contrário, a identidade cultural. 
É portanto de uma forte, excepcional, segura presença do passado que é necessário 
partir para o nosso fazer de hoje. Um passado que guarda tudo aquilo que possuímos e 
que nos pertence (…)” 

 CANNATÀ, Michele e FERNANDES, Fátima, em Construir no Tempo
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0.0 INTRODUÇÃO

0.1 OBJETIVOS | ENQUADRAMENTO TEMÁTICO

No âmbito da cadeira de Projecto Final, inserida no Mestrado Integrado em Arquitetura do Insti-
tuto Superior Técnico, foi desenvolvida, ao longo do ano letivo, uma proposta urbana. O presente 
relatório tem assim, o objetivo de apresentar e explicar as estratégias que foram sendo desen-
volvidas, para a realização da proposta. 

O exercício proposto incide sobre uma área situada na zona ribeirinha oriental da cidade de Lis-
boa, propondo uma reflexão, sobre a transformação desta área, considerando a possível saída do 
terminal de contentores. Sendo uma área bastante desqualificada, tem, na sua estrutura urbana, 
características que a podem valorizar, se forem bem aproveitadas. 

Neste sentido, pretendem-se encontrar alternativas para a reformulação do território em estudo, 
procurando novas formas de articulação entre as várias realidades e infra-estruturas que nele 
coexistem, valorizando a continuidade do espaço urbano, e propondo programas capazes de 
requalificar e transformar a área de intervenção.
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Colocavam-se, assim, no enunciado proposto, dois cenários:
- o primeiro em que se simularia a deslocação das infra-estruturas portuárias da área em estudo, 
mantendo, no entanto, a rede ferroviária existente;
- o segundo, onde a área ficaria desprovida das duas grandes infra-estruturas existentes no local, 
o porto de Lisboa e a linha férrea, substituindo esta pelo prolongamento da linha de metro azul 
até à Estação do Oriente. 

Dado que, a estação de Santa Apolónia é ainda hoje a terceira do país em número  de utilizadores 
diários, para o grupo não fazia sentido desativá-la. Assim optamos pela primeira hipótese, man-
tendo a estrutura ferroviária e assumindo a possível saída do porto de Lisboa desta área. 

0.2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Para uma melhor compreensão e organização do estudo que se vai apresentar, optou-se por 
dividir em capítulos as diversas temáticas abordadas, e sendo assim, o presente trabalho encon-
tra-se organizado em 4 capítulos.

Num primeiro capítulo é analisada a área que vai ser objecto de intervenção de modo a com-
preendê-la. É feita uma breve descrição, resultado da pesquisa sobre a evolução urbana da 
zona em estudo e como esta, se refletiu nas modificações locais. É ainda efectuada uma 
caracterização do local ao nível da Biofísica, da Mobilidade, da Estrutura e do Espaço Público.

No segundo capítulo do trabalho são descritas as condicionantes presentes na área de inter-
venção, em diferentes fases. Primeiramente numa área mais geral e mais abrangente e, numa 
segunda fase numa área mais restrita, uma parcela da inicial. 

O terceiro capítulo apresenta algumas situações que nos mostram diversas realidades que se 
repetem, com mais ou menos evidência, no espaço de estudo. Focamo-nos em três pontos 
de estudo que achamos importantes. A requalificação da frente ribeirinha, onde analisámos um 
pouco o que tem vindo a ocorrer na cidade de Lisboa, com aspectos semelhantes às que encon-
tramos neste local. Num segundo ponto procuramos perceber qual a relação entre a cidade, as 
suas colinas e as ligações mecânicas, que atenuam a diferença de cotas existentes. Por último, 
procuramos ainda, perceber o que tem vindo a ser feito, em reabilitação de edifícios, com valor 
patrimonial que ficaram sem ocupação. 
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Na última parte do trabalho apresentaremos a nossa proposta. Enunciaremos em primeiro lugar, 
quais os objetivos e as linhas orientadoras. De seguida, explicaremos quais as principais ideias 
para a área de intervenção, bem como a justificação das mesmas. 
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1.0 LEITURA DA ÁREA 

1.1 LOCALIZAÇÃO

A área de intervenção do presente projeto situa-se na margem oriental da cidade de Lisboa. Os 
limites do local não foram completamente definidos, numa primeira fase, tendo sido feita uma 
análise geral, entre o novo terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia e a zona de Xabregas.

FIG 1 - Ortofotomapa Fonte: adaptação do Bing Maps
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Com o desenvolvimento do trabalho e a pormenorização da proposta, no decurso do segundo 
semestre, a área de intervenção foi sendo delimitada, desenvolvendo-se a proposta principal-
mente na freguesia de São Vicente, entre a Estação de Santa Apolónia e o Campo de Santa Clara. 
Os limites definiram-se então, entre o Campo de Santa Clara a Este, o Rio Tejo a Oeste, o novo 
terminal de cruzeiros a Sul e por fim a Norte o que se propõe como início do parque a desenvolver, 
no local onde se situa, atuamlente, o porto de mercadorias.
A possibilidade da saída do porto de mercadorias para a margem sul do Tejo, permitiu conquistar 
uma grande área, atualmente dedicada à plataforma portuária. 
Em relação à área destinada atualmente ao transporte ferroviário, tanto de passageiros como de 
mercadorias, foi possível diminui-la, com a manutenção de apenas 4 linhas, destinadas só a pas-
sageiros. Esta situação resultou, não apenas do facto da zona portuária de mercadorias ter saído 
deste espaço, como também da possível diminuição do número de passageiros, que atualmente 
chegam à Estação de Santa Apolónia, decorrente da abertura da Gare do Oriente. Considerou-se, 
sem no entanto fazer uma avaliação muito profunda, a possibilidade de suprimir a maior parte das 
áreas de parqueamento e manutenção das composições.
Sendo o Rio Tejo, um elemento tão importante da cidade, é bastante notória a falta de ligação físi-
ca com o rio, parecendo que de alguma maneira a população vive de costas para o rio. Este lugar 
é ainda, fortemente caracterizado pela falta de vegetação e pela relativa aridez da área de aterro. 

1.2 CONTEXTO | EVOLUÇÃO URBANA DA ÁREA DE ESTUDO

A área em estudo sofreu várias modificações ao longo do tempo, tendo perdido a sua identidade 
inicial com o passar dos anos. A área evoluiu, cresceu e alterou-se. De modo a perceber esta 
evolução e para que esta possa informar o projecto, procedeu-se ao estudo da evolução urbana 
da área de intervenção.

“Lisboa nasceu do rio, do largo estuário do Tejo”  (França, 1980)
De facto, desde sempre a cidade de Lisboa esteve muito ligada ao rio Tejo e ao que beneficiava 
deste. O rio foi durante muitos anos um importante ancoradouro comercial. A cidade foi-se de-
senvolvendo entre o rio e o castelo sendo delimitada por diversos círculos de muralhas que foram 
sendo aumentados com o passar dos anos. 
No século XVI, a cidade crescia em várias direcções, sendo que do lado oriental se verificou um 
desenvolvimento urbano, até aos campos de Santa Clara e de Sant’Ana. Fora de muros era pos-
sível observar alguns conjuntos de casas, algo irregulares e modestos, pontualmente marcados 
por conventos como o de Madre Deus, de Chelas e de S. Francisco de Xabregas. 
A cidade foi crescendo sempre de frente para o rio e marcada por diversos edifícios que teste-
munhavam esta união, como a Torre de Belém. A área ribeirinha de Lisboa era então delimitada a 
nascente e a poente pelos conventos de Madre Deus e dos Jerónimos. 
Nos séculos seguintes foram sendo construídos extra muros alguns palácios de veraneio. Mas a
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FIG 4 - Mapa do Património Industrial Fonte: Livro Caminhos do Oriente, pag. 19

1. Central Elevatória a vapor da praia | 2. Fundição e Fábrica de Armas | 3. Estação de Santa Apolónia | 4. Fábrica de Tabaco| 5. Estação Elevatória | 6.  Asilo D. 

Maria Pia e Escola Industrial | 7. Fábrica de Malhas | 9. Vila Flamiano | 10. Fábrica de Fiação e Tecidos | 11. Vila Dias | 12. Fábrica de Fiação e Tecidos | 13. Fábrica 

de Tabaco | 14. Fábrica de Fiação e Tecidos

nível urbanístico destaca-se em 1742, sob ordens do rei D João V, a proposta urbana que implica-
va o aterro de zona ribeirinha, de modo a definir uma longa ‘linha direita’ cuja superfície conquis-
tada ao rio se ‘encheria de edifícios’, com uma rua direita e o ‘passeio público’. 
Grande parte da cidade desapareceu em 1755, com o terramoto. Houve então a necessidade de 
se voltar a construir. 

Rede Ferroviária e  Estação de Santa Apolónia
Em 1760, junto ao moderno Arsenal, foram realizados alguns aterros, entre o Cais de Santarém 
e o Cais dos Soldados, iniciativas estas de pequena extensão. No entanto, é a construção da 
Estação de Santa Apolónia, inaugurada em 1865, que inicia uma nova etapa nessa mudança - a 
da conquista das margens do Tejo, em benefício dos interesses comerciais e marítimos.  A cons-
trução da estação, prova o efeito do caminho-de-ferro na caracterização de Lisboa Oriental, tanto 
na perspectiva da conquista das margens, para as instalações industriais modernas, como afir-
mando as mudanças das acessibilidades. 
Com a chegada da industrialização, a área em estudo torna-se um bairro apropriado para a 
habitação de operários, que viviam em precárias condições dentro de “ilhas” e “pátios”. 

FIG 2 - Maquete de Lisboa antes do Terramoto de 1755
Fonte: http://forums.ubi.com/archive

FIG 3 - Ilustração de Lisboa antes do Terramoto de 1755 Fonte: 

http://www.cml.pt/cml.nsf/artigos
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Avenida Infante D. Henrique 
As obras da Avenida Infante D. Henrique, nas décadas de trinta e quarenta, abriram os  horizontes 
industriais à margem oriental de Lisboa. Entre a praia de Xabregas e a Doca dos Olivais, as cons-
truções implicaram a remoção de grandes quantidades de terra, para os aterros indispensáveis à 
fixação dos terrenos de modo a nivelar toda a área. 

FIG 5 - Planta da Cidade de Lisboa por Silva Pinto de 1911

Em 1887 é projectado um bairro ligado às cooperativas e às fábricas existentes na zona de Xabre-
gas - Beato - Grilo, onde prosperava a indústria. 
Na Lisboa Oriental encontravam-se indicadores mais específicos da industrialização da capital. 
Nos anos seguintes houve alguns projetos sonhados e abandonados, pela Associação Pública 
dos Engenheiros Civis, como a intenção de se construir uma ponte que ligaria Xabregas ao Mon-
tijo. 

Crescimento Arbitrário da Área
Em 1911 a planta da Cidade de Lisboa mostrava, na zona oriental, um crescimento menos 
planeado. No sentido de alterar este crescimento, dois anos depois foi apresentado à Câmara 
um vasto plano de desenvolvimento sectorial da cidade, acenando com uma urbanização de edi- 
ficações modestas entre Santa Apolónia, Alto de S. João e Penha de França, bem como outros. 
Planos estes, mais uma vez em vão: a cidade desenvolvia-se, pelo contrário, sobre arruamentos 
já existentes ou à margem deles. 
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FIG 6 - Ortofotomapa - Evolução da Linha de Costa       Fonte: adaptação do Bing Maps 
      1835 |      1875 |      1909 |       2009 

Propostas do Estado Novo - Porto de Lisboa
O porto de Lisboa afirma-se como o construtor de um novo carácter da Lisboa Ribeirinha, fazen-
do surgir novas docas, autorizando novas pontes-cais, outras realidades para o crescimento do 
volume de negócios e mercadorias. Tudo contribui para a consolidação do desenho da frente 
portuária. Com obras marítimas de grande escala houve uma forte regulação e artificialização das 
margens ribeirinhas.
Com o Estado Novo voltaram a surgir novos planos urbanísticos para a cidade, englobando 
também a área em estudo, evocando-se novamente a ideia de criar uma ligação entre Xabregas e 
o Montijo. No entanto apesar de se terem colocado em prática diversos planos urbanísticos, esta 
proposta nunca chegou a sair do papel.
Ao longo dos diversos anos a Cidade foi-se transformando e crescendo sobre o rio. Lisboa 
beneficiava pela proximidade com o rio, e pela forte ligação entre ambos. No entanto, nem sem-
pre esta ligação foi pensada para os moradores e para usufruto dos mesmos. 

Exposição Internacional de Lisboa de 1998
Lisboa foi crescendo em várias direções, no entanto a zona Oriental da cidade continuava a ser 
caracterizada, como uma área industrial. Com a seleção da Cidade para receber a Exposição 
Internacional (EXPO) em 1998, desenvolveu-se um plano urbanístico para esta zona, de modo a 
diversificar os polos de atividades da cidade e alterar o centro de atrações da mesma.
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A realização da EXPO 98 tornou-se num projeto com bastante relevância para a cidade, não só 
pela visibilidade a nível internacional, como para a regeneração urbana, que foi possível na área. 
O projeto, conduzido e desenvolvido pelo arquiteto Manuel Salgado / Atelier Risco, abrangia uma 
área de cerca de 340 hectares, que incluía 70 hectares dedicados à exposição. 
Esta intervenção gerou, mais uma vez, transformações na frente ribeirinha. A Avenida Infante Dom 
Henrique foi prolongada e foram criados dois viadutos para facilitar os seus acessos. Um viaduto, 
na extremidade Ocidental da exposição, que facilitou o prolongamento da avenida e deslocou o 
seu percurso junto ao rio, para circundar o recinto da exposição. O segundo, junto ao viaduto da 
Avenida Mouzinho de Albuquerque, que permitia um fácil acesso ao interior da cidade. Com as 
alterações realizadas, a Avenida Infante Dom Henrique tornou-se uma das entradas na cidade de 
Lisboa, do lado Norte, permitindo facilmente chegar ao centro histórico, tendo no seu percurso 
diversos cruzamentos, que facilitam a entrada no interior da cidade. 
A exposição alterou também, a rede de transportes públicos da cidade. Tornando-se um ponto 
de atração, a área necessitava de ter um fácil acesso e, neste sentido foi criado um interface, a 
Gare do Oriente, que ligaria a rede ferroviária, à rede do metropolitano e aos autocarros urbanos 
e suburbanos. Na rede ferroviária, esta passou a ser a primeira estação, para quem entra pelo 
lado Norte da cidade. Foi também criada uma nova linha de metro, a Linha Vermelha que ligava a 
nova estação, à estação da Alameda, onde havia o cruzamento com a Linha Verde. A estação do 
Oriente passou a ser a estação com um maior número de usuários diários. 

FIG 7 - Planta - Exposição Internacional de Lisboa 
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FIG 8 - Ortofotomapa - Sistema Húmido   
Fonte: Imagem de Autor baseda no PDM 

FIG 9 - Ortofotomapa - Linhas de Água e Linhas de Festo  
Fonte: Imagem de Autor baseda no PDM

Apesar da sua proximidade com a água e das boas condições solares, é notável um grande dé-
fice de vegetação. Existindo apenas alguns pontos, delimitados e na sua maioria privados, como 
parques, jardins, claustros, onde é mais densa. 
Esta área caracteriza-se também, por uma grande vulnerabilidade a nível sísmico. Toda a zona 
aterrada é de elevado risco sísmico, assim como a zona mais próxima das linhas de água dos 
vales. A restante é de risco moderado.

1.3 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

Lisboa é popularmente conhecida como a cidade das sete colinas e o local de intervenção não 
é exceção. O território, de topografia acentuada, encontra-se vincado, tanto pela encosta do 
Castelo como pelos vales de Santo António e de Chelas e ainda pelas arribas da antiga linha de 
costa. Contrastando com a topografia natural, existe todo o aterro portuário visualmente plano. 
Na fronteira entre estes dois acontecimentos e na foz dos vales alinham-se os antigos conventos, 
enquanto os palácios ocupam o espaço entre os vales. 
Em ambos os vales podemos verificar a existência de linhas de água bastante significativas, que 
influenciam directamente os sistemas húmidos. 

FIG 10 - Ortofotomapa -  Linhas de Corte    Fonte: adaptação do Bing Maps

AA’               BB’                                   CC’                                             DD’                                      EE’
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FIG 11 - Corte AA’ Fonte: Imagem de Autor

FIG 12 - Corte BB’  Fonte: Imagem de Autor

Contudo entre os dois vales ou do lado mais oriental do vale de Chelas, corte CC’ e DD’, são 
atingidas cotas mais altas, mais próximo do rio, apesar do declive não ser tão acentuado. Na zona 
de Xabregas, corte EE’ o declive é ainda menos acentuado, sendo quase impercetível o limite da 
área de aterro. 
É ainda notório que, quase toda a área de aterro está ocupada pelas infra-estruturas, tanto do 
porto como da linha férrea.

FIG 13 - Corte CC’  Fonte: Imagem de Autor

Ao analisar os cortes da área podemos verificar o aterro em contraste com a encosta. Do lado 
mais ocidental a encosta tem um declive bastante acentuado. No corte AA’ podemos verificar 
que o desnível é vencido pelos edifícios. Enquanto no corte BB’ mais próximo do vale de Santo 
António o declive não é tão acentuado. 
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FIG 14 - Corte DD’  Fonte: Imagem de Autor

FIG 15 - Corte EE’  Fonte: Imagem de Autor

1.4 CARACTERIZAÇÃO DA MOBILIDADE

A Estação de Santa Apolónia, na extremidade da área de estudo, pode ser considerada como um 
pequeno interface. Com a chegada dos comboios suburbanos e nacionais torna-se uma entrada 
importante na cidade de Lisboa. No entanto atualmente e, após a construção da Gare do Oriente, 
verifica-se um excesso do número de linhas, para o número de comboios e utentes que chegam 
por dia à estação, sendo que algumas das linhas são destinadas à manutenção e parqueamento 
das composições. É, ainda, nesta estação que termina a linha azul da rede do Metropolitano de 
Lisboa. 
A proximidade da linha férrea à zona portuária de Lisboa faz com que seja, dentro do território de 
estudo, que a linha de mercadorias do porto de Lisboa se une à linha férrea nacional, e assim a 
vários pontos do país. 
Este lugar encontra-se também, extremamente bem servido de ligações rodoviárias ao resto da 
cidade. A Avenida Infante Dom Henrique faz a ligação a toda a zona ribeirinha, sendo depois 
intersetada pela Avenida Mouzinho de Albuquerque, no vale de Santo António, que se previa 
fazer parte da circular das colinas, e em Xabregas é intersetada pela Rua Gualdim Pais. Sendo 
uma das vias de entrada na cidade de Lisboa permite que o tráfego se vá distribuindo para o 
interior da cidade, pelas vias de interseção acima referidas, reduzindo o tráfego à medida que nos 



13

FIG 17 - Ortofotomapa - Intensidade de Tráfego 
Fonte: Adaptação do Bing Maps 
Mais              Menos   

FIG 16 - Ortofotomapa - Rede de Transportes Públicos  
Fonte: Adaptação do Bing Maps 
     Autocarros |     Elétricos |       Metro |     Comboio   

aproximamos do centro. Deste modo, a rede de transportes coletivos, ao longo de toda a frente 
ribeirinha em estudo, é composta em grande medida, por autocarros. 
Com tantas vias rodoviárias e ferroviárias, os percursos pedonais foram sendo esquecidos e na 
sua maioria são desconfortáveis e descaracterizados. O grande perfil da Avenida Infante Dom 
Henrique, e a velocidade com que os veículos nela circulam também não sugere segurança a 
quem a deseja atravessar. Por isso, dificilmente se vêem peões nesta grande via. 
Localmente, mais especificamente no interior do Bairro de Alfama, as vias são estreitas e muito 
frequentemente os carros estão estacionados nas zonas destinadas aos peões.

1.5 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Ao estudar a planta do PDM – Plano Diretor Municipal da área em estudo, podemos verificar que 
grande parte do local é ocupado por diversas infra-estruturas, e que o restante espaço é maiori- 
tariamente residencial, deixando muito pouca área para usufruto dos utentes.  
Se analisarmos cada espaço público, com as suas diversas características e funções, notamos 
que além de poucos são muitas vezes desqualificados. Os passeios na sua maioria são estreitos 
e nas zonas residenciais estão ocupados por carros, devido à falta de estacionamento na área. 
Junto das grandes avenidas com elevada intensidade de tráfego, os passeios são por vezes ine-
xistentes, tornando perigosa a circulação dos peões. A falta de passadeiras e o grande perfil da 
via tornam difícil o seu atravessamento. 
Os espaços públicos de estada também são escassos em toda a área. No entanto, é de salientar, 
que no lado ocidental estes são ligeiramente mais frequentes, mas, apesar da sua existência, são 
algo desorganizados e pouco acolhedores. 
Apesar de grande parte do Vale de Chelas estar desocupado, este é um espaço descaracterizado 
e com arborização quase nula. À semelhança do que ocorre um  pouco por toda a área em estudo,
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FIG 18. Ortofomapa - Interveção na Frente Ribeirinha  Fonte: Adaptação do Bing Maps 
    Cais do Sodré |      Ribeira das Naus |      Terreiro do Paço |      Estação Sul / Sudeste |      Campo das Cebolas |       Teminal de Cruzeiros

    Área de Intervenção |      Novas acessibilidades à colina do Castelo |      Ciclovia Ribeirinha

a arborização existente é pontual em algumas ruas, podendo ver-se numa fotografia aérea que as 
zonas de arborização mais densas são privadas. A exceção é apenas o Jardim Botto Machado.
À semelhança do que está previsto que ocorra na área de estudo, existem na frente ribeirinha 
diversos espaços que, na negociação da Câmara Municipal de Lisboa com a Administração do 
Porto de Lisboa foram convertidos para usufruto público. Estas áreas com diferentes característi-
cas têm vindo a ser reconvertidas, para poderem ser usufruídas pelas pessoas. 

1.6 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA EDIFICADA

No que concerne à estrutura edificada, é legível ainda um limite no Vale de Santo António. A 
sul deste a cidade encontra-se mais consolidada, notando-se o limite da cidade no início da 
época industrial. Por outro lado, a norte, a ocupação encontra-se mais fragmentada e existe uma 
enorme presença de complexos fabris, de armazenamento e de silos de cereais, que transformam 
por completo a escala do local. 
Relativamente aos usos, a habitação e o comércio são predominantes na zona de Santa Apolónia, 
enquanto que, em Xabregas encontra-se uma grande componente fabril, mas que em muitos 
casos, atualmente, está votada ao abandono. Os principais equipamentos públicos resumem-se 
a espaços culturais – teatros, museus, igrejas – associações de bairro, o terminal de cruzeiros, o 
terminal de contentores e a Estação de Santa Apolónia.
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FIG 19. Ortofomapa - Uso do Solo   Fonte: Imagem de Autor baseda no PDM
    Espaço Residêncial Consolidado |      Espaço Verde Consolidado |      Espaço de Equipamentos Consolidados|      Infra-estruturas 

     Espaço Residêncial Não Consolidado |      Espaço Verde Não Consolidado |      Espaço de Equipamentos Não Consolidados

1.7 CARACTERISTICAS

1.7.1PRIMEIRA FASE

Após esta análise podemos identificar os principais constrangimentos da área. 
A existência muito marcada da infra-estrutura portuária, que apesar de toda a sua importância 
para o desenvolvimento da cidade e do país, contribuiu, em grande parte, para que a cidade 
fosse crescendo separada do rio. No entanto, com a possibilidade de parte da área do porto ser 
deslocada, uma nova perspetiva passará a existir. Assim, a reflexão passou a assentar no que 
desenvolver em toda esta área que será desocupada.
Apesar de identificarmos a linha férrea como um constrangimento, achamos que ela foi, e é, muito 
importante para a cidade, sendo a porta de entrada de muitos dos que se deslocam do norte 
para trabalhar ou visitar Lisboa. Assim sendo, optámos por não a retirar na totalidade. No entanto, 
com a saída do porto, não fazia sentido, continuar a manter as linhas destinadas ao transporte 
de mercadorias.
Podemos ainda, notar a falta de coesão, entre o tecido urbano de um lado e do outro, do Vale de 
Santo António e a grande falta de vegetação em toda esta área.



16

1.7.2 SEGUNDA FASE

Mesmo na parte mais consolidada de toda esta área, podemos notar diversos constrangimentos, 
que dificultam o dia-a-dia da sua população. 
Em primeiro lugar, podemos enunciar a sua topografia acentuada, que torna difícil a deslocação 
entre os diversos sítios. 
O facto de as ruas serem antigas e consequentemente, muitas delas demasiado estreitas, origina 
muitas vezes um défice de estacionamento. Para compensar este défice, muito frequentemente 
nesta zona, os passeios são usados para estacionamento, deixando assim de existir lugar para a 
circulação dos peões, o que dificulta a mobilidade dos utentes e desvaloriza o local. 
Outra característica, muito visível em toda esta área é o envelhecimento da população, à se-
melhança do que ocorre nos restantes bairros históricos da cidade. A falta de condições para o 
automóvel, a falta de condições para crianças, o mau estado das casas e as dificuldades para 
recuperá-las, podem ser apontadas como algumas das causas desta realidade – população en-
velhecida. Todos estes motivos tornam o lugar, num espaço que não atrai moradores, caindo 
assim, cada vez mais em desuso. 
A alteração de algumas destas premissas poderá atrair quer mais moradores, quer mais utentes 
a esta zona, permitindo gradualmente, que a área se torne melhor e assim, inverter o ciclo com 
o decorrer do tempo.
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2.0 CASOS DE ESTUDO

A análise e perceção da área, identificando a sua topologia, as estruturas e os constrangimentos 
existentes permitiu-nos uma visualização do espaço, na sua dimensão total e conduziu-nos à 
necessidade de uma intervenção global, refletindo o espaço como um todo, que carece de inte-
gração das suas diferentes componentes e valências.
A proposta deve ser um projeto de continuidade urbana, melhorando a sequência dos diferentes 
espaços, de modo a que tenham uma ligação entre si e que, no seu conjunto criem um percurso, 
formando um todo.
Assim, com base nas diferentes componentes do espaço, estudámos casos semelhantes, para a 
partir das suas características e evoluções, perspetivarmos o modo de intervenção.
A topografia da estrutura urbana, evidenciou, a necessidade de vencer de forma fácil as diferentes 
cotas, o que levou ao estudo das várias tipologias de ligações mecânicas existentes em Lisboa.
O estudo do melhoramento de diferentes áreas da zona ribeirinha, analisando as reabilitações em 
curso na cidade, conduziu-nos à proposta de implementação de um percurso, constituído por 
uma praça de chegada e de estada, entre o rio e a encosta.
Esta intenção de criar um projeto de continuidade urbana e de ligação entre as diferentes compo-
nentes da área, desde o rio à encosta, com uma grande praça, exigia desviar a estação ferroviária 
mais para norte, desativando a Estação de Santa Apolónia.
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Haveria então, que encontrar um novo uso para o edifício da Estação de Santa Apolónia, pelo que 
estudámos, a reabilitação de dois edifícios com uso inicial semelhante e, surgindo a ideia de trans-
formar a estação num hotel, investigamos o programa e a regulamentação exigente existente.
 

2.1 SISTEMAS DE LIGAÇÕES DE COTAS

A acidentada topografia de Lisboa sempre dificultou o acesso às zonas altas da cidade. No en-
tanto, a cidade tem sido valorizada ao longo dos tempos, por diversos sistemas mecânicos que 
permitem vencer um desnível acentuado de cotas.
Em 1882 foi criada a Nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa (N.C.A.M.L.), que 
deu origem a um conjunto de ascensores, movidos inicialmente a vapor de água e que faziam a 
ligação de diferentes cotas, em diversos pontos da cidade. 
A N.C.A.M.L. construiu em 1884 o Ascensor do Lavra, (ligando a Avenida da Liberdade ao Campo 
de Santana), em 1885 o Ascensor da Glória (ligando a Av. da Liberdade ao Bairro Alto) e em 1892 
o Ascensor da Bica (ligando a zona Ribeirinha ao Bairro Alto), contribuindo assim, para o desen-
volvimento da cidade e para uma melhoria na vida da sociedade de então. 
Alguns anos depois iniciaram-se as obras para a eletrificação das linhas dos três ascensores. Ao 
longo dos anos e, devido às crescentes necessidades, foram sendo propostos e/ou construídos 
outros sistemas mecânicos, como o Elevador de Santa Justa em 1902, que permitem a ligação 
entre cotas diferentes.
Atualmente a cidade está mais desenvolvida e quer seja através dos transportes públicos, quer 
com os transportes particulares, é mais fácil vencer os desníveis. No entanto, a Câmara de Lisboa 
tem vindo a desenvolver diversas propostas para facilitar as deslocações dos utentes da cidade.
Com a renovação do Chiado e a nova estação de metro Baixa - Chiado, facilitou-se a ligação 
entre a Baixa e o Chiado, passando pelo interior da estação e utilizando as escadas rolantes. 
Nos últimos dois anos foram colocados á disposição dos utentes de Lisboa dois novos eleva-
dores, com estas mesmas funções, utilizando edifícios existentes, e sem alterar a estrutura ur-
bana envolvente. Através de projetos cirúrgicos facilitou-se a acessibilidade pedonal na colina do 
Castelo de São Jorge, tanto do lado da Baixa, ligando a Rua dos Fanqueiros à Rua da Madalena, 
como do lado de Alfama, facilitando a subida até ao Miradouro de Santa Luzia.
Existem ainda diversos projetos em estudo, com a premissa de repensar a acessibilidade, entre a 
parte baixa da cidade e a colina do Castelo.

Ascensor da Bica
O Elevador da Bica localiza-se na Rua da Bica de Duarte Belo. Estabelece a ligação entre o Lar-
go do Calhariz e a Rua de São Paulo, vencendo um desnível de aproximadamente 45 metros. 
Sendo o único ascensor português que é partilhado pelo transito automóvel, em 70 metros do
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FIG 20 - Esquema - Ascensor da Bica  Fonte: Imagem de Autor

FIG 21 - Esquema - Elevador de Santa Justa   
Fonte: Imagem de Autor

41m

9m

seu trajecto de 283 metros, actualmente funciona a eletricidade numa via de carril duplo, encas-
trado no pavimento e com uma fenda central para a ligação do cabo. 
A entrada inferior é realizada pelo interior do edifício, nº 234 da Rua de São Paulo. O ascensor 
inicia o seu  percurso saindo pelas traseiras deste imóvel, facilitando a ligação entre a área envol-
vente ao Cais do Sodré e o Bairro Alto.

Elevador de Santa Justa
O Elevador de Santa Justa é um elevador de tipo vertical, que facilita a ligação entre a Rua do 
Ouro e o Largo do Carmo, articulando um desnível de 32 metros, aproximadamente. 
A estrutura do elevador, em estilo neogótico, é da autoria do Engenheiro Raoul Mesnier du Pon-
sard. 
Nos primeiros anos o elevador movia-se a vapor, começando a funcionar a energia elétrica, em 
novembro de 1907. Foi considerada uma obra arrojada para a época da sua construção, princi-
palmente devido ao desnível vencido e à ponte de ligação na cota mais alta. Atualmente é das 
estruturas mais visitadas da cidade de Lisboa.
Mais recentemente, foram abertos ao público os “Terraços do Carmo”. Este espaço é formado 
por um conjunto de plataformas, unidas por uma sequência de escadas, que facilita a ligação en-
tre a saída do elevador, no Largo do Carmo e a Rua Garrett. Este projeto é da autoria do arquiteto 
Siza Vieira e surge na sequência das obras de recuperação do Chiado após o incêndio de1988.

Estação de Metro Baixa - Chiado
A estação de Metro da Baixa - Chiado, abriu ao público em 1998 e, tal como o nome indica serve 
tanto a população da Baixa Pombalina, com a da zona mais alta do Chiado. 
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FIG 22 - Esquema - Estação de Metro Baixa - Chiado   Fonte: Imagem de Autor

A estação, também da autoria do Arquiteto Siza Vieira, é propriedade do Metropolitano de Lisboa. 
O seu desenho permite que possa ser atravessada pela população, de forma independente do 
acesso ao metro, facilitando, assim, vencer um desnível de 30 metros.
Entrando pela Rua do Crucifixo, descemos um conjunto de escadas rolantes que nos levam á 
plataforma (aquisição de bilhetes e cancelas de acesso ao comboio), mas pretendendo apenas 
atravessar a estação, pode-se seguir em frente em direcção à saída oposta, subindo os diversos 
lances de escadas rolantes, saindo no cimo da rua Garrett, para o Largo de Camões. 

41m

11m

Elevador da Baixa ao Castelo
O elevador da Baixa ao Castelo, da autoria do arquiteto Falcão de Campos, foi dos últimos eleva-
dores a serem colocados à disposição da população na cidade de Lisboa. O elevador pretendia, 
através de dois elevadores, vencer o grande desnível entre a Baixa Pombalina e o Castelo de 
São Jorge. Neste sentido e através de uma proposta muito subtil, o arquiteto utilizou edifícios já 
existentes, onde inseriu um conjunto de elevadores. 
A entrada pela Baixa, no edifício nº 170 -178 da Rua dos Fanqueiros, permite entrar no elevador, 
que articula um desnível de, aproximadamente, 20 metros saindo na rua da Madalena. Atraves-
sando o Largo Adelino Amaro da Costa chegamos ao edifício do Mercado do Chão de Loureiro, 
onde encontramos o segundo elevador. Neste segundo elevador podemos vencer um desnível de 
20 metros, atingindo o cimo da Calçada de Marquês de Tancos. 

FIG 23 - Esquema - Elevador Baixa - Castelo   
Fonte: Imagem de Autor

55m
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28m

11m
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2.2 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

A cidade em que vivemos é o reflexo de épocas passadas, mas não é nem deve ser uma entidade 
inalterável, deve pelo contrário estar em permanente transformação. A cidade como a conhece-
mos é um conjunto de camadas, que se foram sobrepondo em função das necessidades. 

“exigências humanas, sempre crescentes, provocam um contínuo e progressivo uso dos recursos 
disponíveis. Um uso que impõe a realização de obras capazes de armazenar, transportar, trans-
formar e finalmente usar partes de cidade e de edifícios abandonados, mortos ou agonizantes”. 

(Cannatà e Fernandes, 1999)

De acordo com as autoras citadas anteriormente, a história das cidades dá-nos conta, de quanto 
hoje é atual, construir no construido, mas que nunca, em tempo algum, como na atualidade, a 
sociedade teve tanto receio de intervir sobre o existente. 
Nesta perspetiva, no presente projeto, procuramos estudar diversos casos de reabilitação de edi- 
fícios com elevado valor histórico-cultural e/ou arquitetónico, de forma a obtermos uma visão de 
diferentes processos de reabilitação, nomeadamente de adaptação a novas funções de edifícios 
em desuso ou com utilização muito reduzida.

Estudámos, então o caso da Estação de Atocha e da Estação do Cais do Sodré

2.2.1 ESTAÇÃO DE ATOCHA

Arquitecto:  Alberto de Palacio
Localização: Madrid, Espanha
Ano do Projecto: 1982

A estação inicialmente chamada de “Estación del Mediodía”, foi inaugurada em 1982. Da autoria 
de Alberto de Palacio, a estação assenta num estilo eclético. 
A estrutura da estação alterna paredes de ladrilho, com arcos e pilares de ferro fundido. A nave 
central, com  iluminação natural, tem 152 metros de comprimento e 27 metros de altura. Para 
a cons- trução da cobertura, em ferro, foi utilizado o sistema de estrutura rígida. Tratando-se de 
uma estação terminal, a sua planta tem forma de U.
O seu interior tinha capacidade, para a circulação simultânea de duas mil pessoas. Alojava, 
também os serviços de venda de bilhetes, os serviços de telégrafo, os correios, um posto médi-
co, a polícia, o gabinete do chefe e do subchefe da estação. Destaca-se ainda, no seu interior o 
Salão Real com três divisões: vestiário, lavabos e sala de espera. 
Desde a sua construção, a estação não deixou de sofrer ampliações e melhorias, sempre com a 
finalidade de se adaptar ao constante crescimento. 
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FIG 24 - Estação da Atocha - Fachada Principal 
Fonte: http://www.esmadrid.com/pt/informacao-turistica/estacion-de-atocha

FIG 25- Estação da Atocha - Hall interior     Fonte: http://www.

raileurope-world.com/place/madrid-atocha?lang=en&var_mode=calcul

Em 1992 a estação tinha um tamanho insuficiente, para acolher a chegada da linha de alta ve-
locidade de Espanha. Assim planificou-se uma grande remodelação da estação, da autoria de 
Rafael Moneo. 
A estação original foi conservada, mas o seu interior tornou-se num grande hall, que dá acesso 
às outras estações. Nesse hall criou-se um jardim tropical, que ocupa o lugar onde anteriormente 
estavam as linhas e as plataformas. Permanece ainda nesta área, um espaço para venda de 
bilhetes, zona de apoio, restaurantes, serviços de comida rápida e uma área para exposições 
temáticas itinerantes. 
A estação atualmente é formada, por um conjunto de várias estações, para que possa assim 
responder ao elevado número de transportes, de diferentes características, que chegam, a esta 
área, diariamente.

FIG 26 - Estação da Atocha - Ortofotomapa   Fonte: https://www.bing.com/maps/ 
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2.2.2 ESTAÇÃO DO CAIS DO SODRÉ

Arquitecto:  Pardal Monteiro
Localização: Lisboa, Portugal
Ano do Projecto: 1928

A Estação do Cais do Sodré, da autoria do arquitecto Pardal Monteiro, inaugurada em 1928, é o 
primeiro edifício público de influência Art Déco. A estrutura de betão do novo projeto substituiu a 
inicial estação em madeira. Classificada como Monumento de Interesse Público, esta construção 
traduz uma resposta moderna, na forma como a sua fachada simétrica se enquadra na estrutura 
urbana envolvente, no seu carácter funcional, patente na articulação dos espaços e na simplifi-
cação formal dos volumes.
A Estação do Cais do Sodré é uma estação terminal, sendo a primeira estação do percurso entre 
Lisboa e Cascais.
Com o aumento do número de circulações, e a necessidade de novas tipologias de transportes 
chegarem a esta zona da cidade, a estação teve de ser ampliada.
Atualmente, o interface constitui uma plataforma giratória de interligação, entre a estação do Me- 
tropolitano de Lisboa, a estação da Linha de Cascais da CP e a ligação fluvial da Transtejo.
O projeto, de ampliação da estação, da autoria dos arquitetos Nuno Teotónio Pereira e Pedro 
Botelho, contemplou a construção de raiz de um núcleo central e de um edifício destinado à 
estação Fluvial, com ligação entre si. A nova estação fluvial tem 4 pontões, sendo um deles 
destinado a “ferries”. O núcleo central facilita a distribuição para os diferentes transportes, tendo 
ligação aos diversos cais de embarque e desembarque e, ao edifício da antiga estação. No seu 
interior existem espaços comerciais e de restauração e, ao nível do primeiro piso existe ainda um 
hostel. O Sunset Hostel Destination, tem cerca de 50 camas, distribuídas entre quartos partilha-
dos e quartos privados, tem um terraço na cobertura da estação com uma piscina e uma horta. 
Tratando-se de um hostel tem ainda um espaço comum, onde se pode preparar uma refeição ou 
simplesmente conviver. 
A nova estação foi distinguida com o Prémio Valmor em 2008.

FIG 27 - Estação do Cais do Sodré  Fonte:  http://lisboa-

hojeeontem.blogspot.pt/2013/01/estacao-ferroviaria-do-cais-do-sodre.html

FIG 28 - Estação do Cais do Sodré - Vista Aérea 
Fonte: https://www.bing.com/maps/ 
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2.3 REQUALIFICAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA

“(…) a praça lotada, a rua animada, o mercado, o parque, o café, a calçada, todos representam 
espaços multifuncionais.....(para estes) estamos sempre prontos a olhar, encontrar e participar” 

(Rogger, 2009)

A multifuncionalidade de um espaço torna-o regra geral mais atrativo, mas são as pessoas que 
o usam e que desfrutam dele, que o tornam especial e lhe conferem a identidade. Com o tempo 
os utilizadores vão-se apropriando do espaço e em consequência adaptando-o, identificando-o 
consigo próprios. 
Ao longo dos tempos as populações vão envelhecendo, o mesmo acontece com os espaços. Tal 
como a população precisa de se adaptar às novas necessidades, também os espaços precisam 
de se alterar e, de evoluir de acordo com as necessidades dos seus utilizadores. 

“Na Lisboa contemporânea é possível reconhecer a fragmentação espacial e a respetiva cate-
gorização dos lugares, de acordo com uma hierarquização baseada na conjugação de múltiplos 
fatores, como a localização geográfica e o contexto histórico, o grupo social de residentes, mod-
elos de residencialidade e formas de habitar, dinâmicas culturais e ambiente urbano, etc..” (Gato,  
2014)

A Câmara de Lisboa tem vindo a desenvolver um conjunto de projetos de carácter diverso, para 
adaptar a cidade às necessidades da população atual. Se em algumas zonas a população se tor-
nou envelhecida, noutras zonas a cidade cresceu, unicamente a pensar na evolução económica, 
esquecendo-se dos seus utilizadores. 
Hoje a Câmara tenta intervir de modo a alterar estas situações. Tanto a nível das áreas portuárias 
e ribeirinhas que, recentemente, foram libertadas e estão a ser reconvertidas, para serem usu-
fruídas pelas pessoas, como dos antigos bairros históricos, com uma estrutura urbana muito 
degradada e onde a população está maioritariamente envelhecida.  

2.3.1 CAIS DO SODRÉ | CORPO SANTO

Arquitectos: Bruno Soares e Pedro Trindade

A área do Cais do Sodré é, à semelhança da zona envolvente da Estação de Santa Apolónia, uma 
área de interface de transportes públicos, estando aqui presentes o comboio, os autocarros, os 
elétricos, o metropolitano e o transporte fluvial. 
O Cais do Sodré é uma das entrada na cidade de Lisboa, para quem vem da margem sul do Tejo 
ou, para quem chega pela linha de Cascais, e um ponto de distribuição para as diversas zonas, 
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através dos transportes públicos locais. Este espaço faz ainda, a transição viária entre a zona 
ribeirinha poente, a colina de São Francisco e o Cais da Ribeira das Naus.
O projeto dos arquitetos Bruno Soares e Pedro Trindade, procura manter todas as ligações acima 
descritas, mas valorizando o espaço pedonal, que atualmente se encontra sobre-desvalorizado. 
A proposta propõe a diminuição das vias de circulação de 72%, para 40% da área de intervenção, 
e o aumento dos espaços pedonais de 28%, para 60% da área de intervenção. Neste sentido, é 
feita uma ampliação dos atuais passeios, sendo criados novos espaços de estar e de encontro, 
bem como introduzidas novas zonas de estada e lazer. Segundos os autores são salvaguardados 
alguns dos elementos existentes, tais como a arborização, a iluminação pública, das décadas de 
1930 / 40, os quiosques, o monumento ao Duque de Terceira, de 1877, a estátua “ao Leme”, de 
1913 -15 e, a placa evocativa do Pintor Roque Gameiro. 
O espaço transforma-se essencialmente, num espaço de usufruto das pessoas, com ligação ao 
rio.

FIG 29 - Proposta - Cais do Sodré   Fonte:  http://lx-projectos.blogspot.pt/2013/05/requalificacao-do-cais-do-sodre.html

2.3.2. RIBEIRA DAS NAUS
 
Arquitectos: João Nunes e João Gomes da Silva 

O projeto da Ribeira das Naus foi dividido em duas fases. A primeira de avanço e consolidação 
da frente de rio, a segunda fase corresponde à escavação monumental de todo o arsenal 
existente no local. 
A frente de rio da Ribeira das Naus foi dos últimos troços a ser consolidado. Remetendo para o 
facto de ter existido nesta área, uma espécie de praia desorganizada, o projecto propõem um
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avanço da margem criando uma grande rampa, em direcção à água. A ligação entre a margem e 
o rio torna-se suave e contínua, como um anfiteatro virado para o rio. 
A Avenida da Ribeira das Naus foi reperfilada e o seu traçado alterado, permitindo assim, efetuar 
as escavações referidas na segunda fase da proposta. Oferece ainda, um largo passeio ribeirinho 
para peões e bicicletas.  
Na segunda fase, pretende-se criar um grande jardim, onde a história e os vestígios arqueológicos 
têm lugar de destaque. A Doca Seca e o Cais da Caldeirinha serão desenterrados. As antigas 
rampas de varadouro serão recuperadas e transformadas em rampas relvadas, que permitem a 
estada, o repouso e a fruição de vistas sobre o rio. A nova Ribeira das Naus deixa ainda, a céu
aberto, parte das infra-estruturas desenterradas do palácio Corte-Real, demolido com o terramo-
to. 
De acordo com os autores o projeto utiliza pedras tradicionais e serão plantadas espécies 
arbóreas, que fazem parte da história do sítio. 
A proposta pretende assim, valorizar o património histórico e arquitetónico, criando um novo 
jardim público, uma nova zona de estada, com ligação ao rio, dando continuidade ao percurso 
pedonal e ciclável ao longo da margem.  

FIG 30 - Ribeira das Naus  Fonte:http://ocorvo.pt/2013/06/04/

olhares-sobre-a-cidade-iii-praia-na-ribeira-das-naus/

FIG 31 - Ribeira das Naus - Proposta Fonte: http://lx-projec-

tos.blogspot.pt/2009/10/ribeira-das-naus.html

2.3.3 CAMPO DAS CEBOLAS | TERMINAL DE CRUZEIROS

Arquitecto: João Luis Carrilho da Graça

A Antiga Praça da Ribeira Velha, conhecida como Campo das Cebolas, foi-se interiorizando, com 
o passar dos tempos. Onde antigamente chegava o rio, hoje com os sucessivos aterros e cais, 
tornou-se uma praça interior. Assumindo este facto, o projeto pretende assinalar uma relação 
entre a praça e a cidade. 
Do atual parque de estacionamento desorganizado surgirá uma praça arborizada com um maciço 
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Na continuação da frente ribeirinha, para o lado oriental surgirá o novo terminal de cruzeiros. Com 
dimensão, para embarque e desembarque simultâneo de diversos cruzeiros, terá uma área de 13 
mil metros quadrados.
De acordo com o autor, a proposta apresenta um edifício concebido como um volume simples, 
respondendo ao desejo de libertar a área circundante, para o público em geral. O edifício, um pa-
vilhão, é notório, tanto para quem está no parque, como para quem vê da cidade. No interior, para 
além das áreas reservadas aos serviços alfandegários, contará com uma pequena zona comercial. 
Devido à sua arquitetura, o volume aparenta estar a flutuar, quebrado apenas, por pontos de en-
trada e de saída. Um percurso circunda o edifício, permitindo uma descoberta lenta da envolvente 
do edifício, à medida que se contornam as diferentes fachadas. Este percurso tem como culminar, 
a cobertura do edifício, onde existe um restaurante, no qual se pode desfrutar da vista do rio ou 
da cidade, sem qualquer obstáculo. 
A área envolvente do edifício principal será arborizada e as antigas docas existentes no local serão 
desaterradas.

FIG 32 - Proposta - Campo das Cebolas    Fonte: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/concursos/campo-das-cebolas-doca-da-marinha

de pedra, do lado do rio, virado para o interior. Cria-se assim, uma espécie de anfiteatro, que 
permite um conjunto de “assentos, sem ser em bancos espalhados pelo espaço”. 
Este maciço, ainda segundo o autor, “protege o interior do espaço em termos acústicos e de 
ambientes e defende a passagem do trânsito”, origina uma espécie de barreira entre a praça e a 
Av. Infante D. Henrique. 
Assim surgirá no novo Campo das Cebolas, em oposição ao grande Terreiro do Paço, um espaço, 
virado para a cidade e, para a contemplação da encosta do Castelo e de Alfama.
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FIG 33 - Proposta - Terminal de Cruzeiros
Fonte: http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal

FIG 34 - Maquete - Terminal de Cruzeiros 
Fonte: http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal

2.4 REFLEXÃO SOBRE OS CASOS DE ESTUDO

“A história da arquitectura está cheia de exemplos relacionados, com a vida dos edifícios: a am-
pliação de uma parte, acrescentos, a deslocação de uma escada, portas e janelas desmontadas 
e montadas em posições mais adequadas, relacionadas com alterações da utilização do edifício 
ou com novas necessidades representativas (...) Teremos que reavaliar toda a gama de opções, 
que ter em conta a continuidade entre coisas muito diferentes (...) onde até o feio é necessário. 
Teremos de aprender a fazer enxertos, inovações, a colocar próteses, a movimentar partes e ele-
mentos, teremos de aprender a misturar, a amputar, a planificar as demolições como planificamos 
as construções. (...) teremos que voltar costas à celebração da catástrofe, encontrar beleza em 
cada nova mudança, na própria transformação. Teremos que reconhecer a metamorfose continua 
e que encontrar, de todas as vezes, um equilíbrio estável, instável, possível (...)” (Collovà, 2001)

De acordo com o que refere neste texto, o arquiteto Eduardo Souto Moura, com o passar dos 
anos, a mudança de hábitos e a constante alteração da mentalidade humana, os locais como 
os conhecemos, vão ficando desapropriados. Os edifícios vão pelo uso perdendo o carácter e 
ficando desadequados em relação à função original, os espaços vão-se tornando demasiado 
pequenos, ou grandes para as necessidades, a arquitetura, como a conhecemos, vai ficando 
desadequada. Neste sentido, devemos analisar e perceber as necessidades atuais, de modo a 
que possamos dar nova vida ao existente. 
A semelhança do que ocorreu nas estações referidas, também a Estação de Santa Apolónia foi 
sofrendo alterações. Atualmente a estação, só tem dois cais interiores. O crescimento das deslo-
cações, obrigou a que a estação fosse ampliada, assim foi acoplado, no seguimento do edifício 
da estação, um conjunto de linhas e plataformas, que respondesse às necessidades da época. 
Hoje sendo a Gare do Oriente, a primeira estação do lado Norte de Lisboa e com a possível saída 
do porto de mercadorias desta área, as necessidades da Estação de Santa Apolónia voltaram a 
alterar-se.
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FIG 37 - Ortofotomapa - Percurso Existente 
Fonte: Imagem de Autor Adaptação do Bing Maps  

FIG 36 - Ortofotomapa - Percurso Proposto    

Fonte: Imagem de Autor Adaptação do Bing Maps  

Comparando a Estação de Santa Apolónia com a Estação do Cais do Sodré e a sua envolvente 
é notória a simetria que se verifica entre as duas.  
Sendo ambas um interface, com  diversos meios de transporte a chegarem diariamente a cada 
uma, têm uma importante relevância na entrada e saída na cidade dos diferentes utilizadores da 
mesma e, na ligação entre os transportes suburbanos e os urbanos. 
A proximidade com o rio, as suas construções em zona de aterro e a relação com a encosta, são 
um conjunto de fatores que as torna semelhantes. 
O conjunto de espaços identificados na imagem abaixo, a estação do Cais do Sodré, o Jardim 
D. Luís e o Elevador da Bica, são espaços que funcionam individualmente, mas que podem ser 
considerados como um todo, gerando um percurso com as mesmas características, que ideali- 
zámos para a nossa proposta. Começando junto ao rio e, vencendo parte do desnível da encosta, 
através de uma ligação mecânica, chegamos ao interior dos bairros, de uma forma facilitada pois, 
devido às características dos mesmos, o acesso é mais difícil. 
À semelhança do que ocorre na zona do Cais do Sodré, com a nossa proposta, também preten-
demos criar um sistema urbano formado por uma sequência de espaços - a praça, a estação, o 
hotel e o elevador.

FIG 35 - Ortofotomapa - Redução das Linhas Ferroviárias
Fonte: Imagem de Autor Adaptação do Bing Maps  

      Estação e linhas actuais |         Estação e linhas propostas
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As mudanças que vão ocorrendo no meio que nos envolve, não só decorrentes da evolução dos 
tempos, mas também da alteração de hábitos, de necessidades das pessoas e até de evoluções 
culturais, devem conduzir a inevitáveis alterações nos espaços.
A constante afluência de turistas à cidade, a alteração dos hábitos dos que diariamente utilizam 
estas áreas, e principalmente a libertação da frente ribeirinha pelo Porto de Lisboa, são alguns dos 
fatores, que levaram à execução das propostas supra descritas.
Partindo da história, da topografia e das características atuais do local, os projetos apresentados, 
pretendem melhorar a qualidade de vida das pessoas, facilitar o dia-a-dia, tornar os espaços 
aprazíveis, quer para o trabalho, quer para o lazer.
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3.0 PROPOSTA

“O urbanismo não é somente o estudo daquilo que aconteceu e do que é possível que aconteça, 
mas é, sobretudo, a imaginação do que é possível fazer acontecer.” (Secchi, 2000)

3.1 ESTRATÉGIA 

Após o primeiro estudo do local, feito ainda em grupo, decidimos que o nosso principal propósito 
era facilitar a ligação entre o rio e a cidade, permitindo um maior contacto entre a população e o 
rio, deixando este de ser apenas visual como até então, passando a ser de proximidade. 
Com a saída do porto de mercadorias, a proximidade entre a população e o rio tornava-se mais 
fácil, sendo a maior dificuldade neste momento o atravessamento da linha do comboio e da 
Avenida Infante Dom Henrique. Assim, surgiu a ideia de ser criado um conjunto de pontes, em 
diversos pontos, que ligariam a estrutura urbana à frente ribeirinha. 
Com a possibilidade de ser deslocado o Porto de Lisboa, surge assim, uma grande área que fi-
cará desocupada junto ao rio. De modo a não ser criada uma nova barreira entre a cidade e o rio 
e, devido à grande falta de zonas arborizadas, nesta área, propôs-se a construção de um grande 
parque urbano. 
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Dada a proximidade ao novo terminal de cruzeiros e ao centro histórico da cidade, houve também 
a intenção de criar novos locais de alojamento para turistas. 
Toda a análise e reflexão, previamente enunciadas, levaram-nos a elencar em quatros objetivos as 
principais carências da área. 
O primeiro é o de facilitar o dia-a-dia dos utentes desta área urbana, tanto os que aqui habitam, 
como os que aqui trabalham e até, os que apenas a vêm visitar. Para isso, será criada uma ligação 
mecânica vertical, com um elevador, que una a cota de chegada da linha do metro e do comboio, 
com as diversas cotas da encosta. 
O segundo objetivo é o reperfilamento das ruas - diminuindo o número de vias destinadas ao au-
tomóvel, alterando a circulação quando necessário, aumentando o espaço destinado aos peões, 
criando sempre que possível, lugares de estacionamento organizado. 
O terceiro é melhorar os espaços dedicados à população, tanto a de estada como a de cir-
culação. Pretendemos consegui-lo, criando novos percursos, que permitam atingir dois pontos 
diferentes mais rapidamente. Podem ser percursos ao ar livre através de escadas, do encerra-
mento de algumas ruas à circulação automóvel, ou até com a demolição de alguns edifícios, que 
se encontram devolutos. Podem igualmente ser percursos públicos, que atravessem alguns dos 
edifícios, que mudaram a sua funcionalidade. 
O quarto objetivo é a criação de mais lugares de estacionamento. Como já referimos, serão cria-
dos sempre que possível, lugares de estacionamento ao ar livre. E serão ainda, propostos lugares 
de estacionamento subterrâneo. 
Com esta finalidade, foi estabelecido um novo esquema de circulações, de modo a melhorar o 
dia-a-dia dos utentes, desta área da cidade. 

3.2 PROPOSTA - PRIMEIRA FASE

Ao analisar a proposta de grupo elaborada no 1º semestre do ano 2013-2014, podemos verificar 
uma enorme vontade de devolver o rio à cidade, visto que durante vários anos, a sua ligação era

FIG 38 - Esboço - Análise   Fonte: Imagem de Autor 
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apenas visual. Para que se pudesse tornar uma realidade foi proposta a criação de uma praça, a 
partir da qual se fazia a ligação entre o rio e a encosta. Um parque urbano, que ocuparia a área de 
aterro e traria alguma arborização a este espaço atualmente árido. De modo a facilitar a ligação 
entre a estrutura urbana e o parque seriam criadas um conjunto de pontes, que aproveitariam a 
topografia, sobre a via férrea e a Avenida Infante Dom Henrique. 

Inicialmente equacionámos a possibilidade de ser retirada completamente a linha férrea, tal como 
foi retirado todo o porto de mercadorias. 
Achámos, no entanto que esta, além de ter grande valor histórico para a cidade, permite uma 
rápida entrada no centro de Lisboa, para quem chega do lado norte. Atendendo ao equacionado, 
foi decidido que se deslocaria apenas a frente da estação para Este, mantendo uma distância 
que pudesse facilmente ser percorrida, entre a estação do metropolitano e a rede ferroviária. O 
edifício da antiga estação, uma vez desocupado, dará lugar a um hotel, mantendo a sua estrutura 
e aparência exterior. 

FIG 39 - Planta - Implantação - 1º fase  Fonte: Imagem de Autor 

FIG 40 - Esquema   Fonte: Imagem de Autor 

    Edifícios / Infra-estruturas demolidos |      Edifícios / Infra-estruturas novos ou reabilitados

No lado mais ocidental da área de intervenção surge assim uma nova praça, entre a antiga e a 
nova estação ferroviária, delimitada nos seus topos pelo rio e pela rua dos Caminhos de Ferro. A 
praça permite também, a entrada no grande parque urbano ao longo do rio.
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Este novo parque, que se sobrepõe ao antigo terminal marítimo de mercadorias, contempla no 
seu interior áreas destinadas a diferentes públicos e a diferentes situações. Ao longo do mesmo 
vão surgindo algumas pontes pedonais, que permitem a ligação entre a cidade e o parque, tor-
nando mais fácil o atravessamento da linha férrea e da Avenida Infante Dom Henrique. 
As pontes foram pensadas aproveitando a variação das cotas da via interior, de modo a que a 
entrada na ponte do lado da encosta se fizesse de nível. 

A primeira ponte (1) pedonal a chegar ao parque do lado ocidental, parte da rua da Bica do Sa-
pato e alcança o parque, junto da área destinada aos mais novos. Esta passagem pedonal é em 
rampa, não tendo qualquer degrau, facilitando o acesso a carrinhos de bebés, cadeiras de rodas 
e bicicletas. A rampa termina numa forma curva, como que abraçando o parque infantil e crian-
do assim, uma barreira entre o mesmo e o rio. Esta barreira torna o parque mais seguro, o que 
permite uma maior espontaneidade nas brincadeiras das crianças e confiança por parte dos pais.
Entre a Avenida Infante Dom Henrique e a linha férrea, existe também uma faixa verde, que está 
maioritariamente destinada à prática de exercício físico. Sendo que na direção do parque infantil 
foi proposta a criação de um ginásio.  

FIG 42 - Planta - Percursos pedonais | Pontes  Fonte: Imagem de Autor 

FIG 41 - Proposta - Praça  Fonte: Imagem de Autor 
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FIG 43 - Proposta - Parque Infantil         Fonte: Imagem de Autor FIG 44 - Planta - Infra Viaduto - cota 9m        Fonte: Imagem de Autor 

Na área do parque, por baixo do viaduto da Avenida Infante D. Henrique, dado ser uma zona com 
mais ruído, propôs-se a criação de um skate parque. O facto de parte deste estar coberto pelo 
viaduto, permite a sua utilização de inverno quando chove, mas principalmente cria uma área 
sombreada de verão, quando as temperaturas são mais altas. 

Se percorrermos o parque em direção a oriente, junto ao rio podemos usufruir de um espaço des-
tinado a leitura. Esta é uma área coberta, que se encontra circundada de árvores e que, teve por 
base a criação de um espaço que transmitisse aos utilizadores tranquilidade e onde pudessem 
descontrair, desfrutando da calma da natureza, no meio da cidade.
O viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque (2), que culmina na Avenida Infante Dom Henri-
que foi reabilitado, no sentido de melhorar o acesso pedonal ao parque atravessando o mesmo. 
No sentido de ocidente para oriente foram ainda criadas mais duas pontes pedonais, que per-
mitem chegar ao parque. Partem ambas de um conjunto de plataformas, que foram criadas por 
cima da área de manutenção dos comboios, já existente. As plataformas foram inseridas na área, 
com vista a aproveitar a cobertura dos edifícios de manutenção e a permitirem um espaço de 
estada com zona de restauração e com vista sobre o parque e o rio. Tornou-se assim possível o 
reperfilamento da Calçada da Cruz da Pedra, aumentado os seus passeios e, criando áreas de 
estacionamento organizadas com arborização. 
Das pontes pedonais referidas anteriormente, a primeira (3) segue o percurso da Calçada das 
Lajes e chega ao parque perto da linha férrea, permitindo passar por baixo do viaduto da Avenida 
Infante Dom Henrique e alcançar facilmente a zona de restauração junto ao rio. A outra ponte 
(4), mais próxima do Convento Madre Deus, segue o percurso da Rua Nelson de Barros e desce 
para a cota do parque, através do silo de estacionamento, junto aos cortes de ténis. Do lado do 
parque, mais próximo do rio, surge um hotel inserido no verde, aproveitando a calma do parque, 
mas suficientemente perto da zona histórica da cidade.
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FIG 45 - Planta - Extremo Oriental    Fonte: Imagem de Autor 

3.3 PROPOSTA - SEGUNDA FASE

A proposta nesta segunda fase incide, como já foi referido anteriormente, na requalificação da 
área envolvente da estação de Santa Apolónia, com o objetivo de melhorar o dia a dia da popu-
lação. Assim propõe-se: 
- A criação de uma ligação vertical mecânica, que permita, de um modo mais fácil e rápido, atingir 
diferentes cotas.
- A criação de uma nova praça, deslocando a estação de comboios mais para  oriente e, permitin-
do o reaproveitamento do edifício de Santa Apolónia. 
- A diminuição de trânsito em algumas vias, tornando-as de sentido único e, ou alterando o seu 
pavimento, como por exemplo a Rua dos Caminhos de Ferro. Algumas ruas, devido à sua di-
mensão e à sua localização, foram transformadas em percursos pedonais, como a Travessa do 
Meio.
- O alargamento dos passeios, sempre que possível e a criação de estacionamento organizado à 
superfície, para que os passeios deixem de ser utilizados como lugares de estacionamento.
Também, as diversas praças, de frente para os edifícios com importância patrimonial, foram reor-
ganizadas, alterando a sua circulação rodoviária e pedonal e organizando a sua arborização, com 
o fim de valorizar o edifício em causa.  

Como culminar do parque, no lado de Xabregas, sugere-se a criação de um centro comunitário 
destinado à população, deste mesmo bairro e dos que o circundam. Já inserido no bairro de 
Xabregas surge um conjunto habitacional, no local onde existiam alguns armazéns e casas em 
estado bastante degradado.
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FIG 46 -  Planta - Implantação - 2º fase  Fonte: Imagem de Autor 

1. Praça |    2. Edifício de Santa Apolónia |    3. Elevador |    4. Nova Estação |    5. Início do Parque Urbano |    6. Edifício do Colégio de São Francisco Xavier |

7. Campo de Santa Clara
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Para valorizar a área de estudo foram ainda propostos, a criação de um hotel, devido à proximi-
dade, com a zona histórica da cidade e com o porto de cruzeiros e, de dois parques de estacio- 
namento subterrâneos, que contribuem para reduzir o número de viaturas à superfície.
Ao analisar a proposta de grupo elaborada no 1º semestre do ano 2013-2014, podemos cons- 
tatar, que houve uma clara intenção de aproximar a cidade do rio. Nesta área, passarão a estar 
numa perfeita interligação, visual e de proximidade, invertendo-se a tendência de tantos anos em 
que estiveram praticamente sem ligação.

3.4 NOVA PRAÇA

A possibilidade do Porto de Lisboa vir a sair desta área, conduzirá a uma redução significativa 
do número de comboios de mercadorias, permitindo a consequente extinção de algumas linhas 
férreas.
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FIG 47 - Planta - Nova Praça  Fonte: Imagem de Autor 

1. Hotel |    2. Estação |    3. Bar LUX

Paralelamente a Gare do Oriente, torna-se a principal estação de Lisboa, o melhor acesso, so-
bretudo para quem chega a Lisboa do norte do país. Funciona assim, como um primeiro interface, 
permitindo uma redistribuição do tráfego, para o centro e zona ocidental da cidade. A Estação de 
Santa Apolónia, revela-se pois, desproporcionada, face às novas necessidades. 
Procedeu-se então, a reflexão sobre o redimensionamento deste espaço, sobre o aproveitamen-
to do edifício de Santa Apolónia, para novas funcionalidades, a par da construção de uma nova 
estação.
Assim, a nova estação deslocou-se, da estação antiga, cerca de 100 metros para norte, para se 
criar uma praça, que permitisse a ligação entre a colina e o rio, mas cuja distância não poderia

1 2

3
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ser demasiado grande, para continuar a permitir uma fácil ligação entre o metro e o comboio. A 
nova praça será, então, delimitada pelos edifícios da antiga e da nova estação ferroviária, pelo 
edifício onde atualmente se desenvolve o terminal de cruzeiros, pelo bar Lux, pela frente urbana 
da Rua dos Caminhos de Ferro e pelo Rio Tejo. Continuará a ser cortada pela Avenida Infante D. 
Henrique, que sofrerá, nesta zona, um estreitamento com uma passadeira, de modo a permitir 
uma fácil ligação pelos utentes ao parque urbano, ainda que acarretando um maior constrangi-
mento no tráfego rodoviário. 
Por baixo da praça, do lado superior, mais a norte, será construído um parque de estacionamen-
to. Este originará mais lugares de estacionamento nesta área, o que permitirá servir tanto os mo-
radores, como os utentes da estação de comboio, como ainda, os utilizadores do parque urbano. 
Ladeando o parque de estacionamento, podemos percorrer um corredor, também subterrâneo, 
que permite facilmente, ligar a estação de metro à nova estação. 
Cria-se assim, nesta praça, uma zona de charneira entre os diversos transportes públicos (com-
boio, metro, autocarro, taxi) e particulares, mas também de ligação, entre a malha urbana e a 
frente ribeirinha, que será transformada em parque urbano.

FIG 48 - Proposta - Nova Praça  Fonte: Imagem de Autor FIG 49 - Planta - Parque de Estacionamento Subterrâneo   
Fonte: Imagem de Autor 

A praça será também arborizada, permitindo alguma área de sombreamento e criando uma zona 
de transição, entre a dureza da cidade e a tranquilidade do parque urbano, onde as pessoas pos-
sam simplesmente esperam pelo comboio, ou descansar antes de subir a encosta até ao castelo. 
O edifício onde atualmente funciona o terminal de cruzeiros deixará de ter as suas funções aquan-
do do final das obras do novo terminal, pelo que este será reaproveitado na sua maioria para 
restauração, à semelhança do que acontece em parte hoje em dia, podendo ter em algumas das 
suas partes um escritório, uma galeria, ou um espaço de exposições temporárias.
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3.5 NOVA ESTAÇÃO

O edifício da nova estação será um edifício simples e baixo, apenas com a altura necessária para 
a entrada dos comboios, de modo a não tirar a vista do rio, a quem vive na encosta.
Será um edifício de dois pisos e com uma ligação à estação do metro subterrânea. No piso térreo, 
a entrada principal será feita pela praça, para o topo da estação, onde no grande hall haverá uma 
zona de venda de bilhetes. Ainda ao nível do piso térreo existirão diversos espaços para comércio, 
uma área reservada para guarda de bagagens e as instalações sanitárias. Ao longo das linhas 
haverá bancos para que as pessoas possam esperar descansadamente a chegada do comboio. 
O primeiro piso será reservado aos serviços da Refer, uma vez que na área, foram demolidos 
alguns dos edifícios, onde se encontravam os seus escritórios. 

FIG 50 - Planta - Estação Nova       Fonte: Imagem de Autor 

1.Hall |    2. Instalação Sanitária |    3. Depósito de Bagagem |    4. Área Comercial ou de Restauração |    5. Área de Apoio à bilheteira

1

3 4
2
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3.6 ELEVADOR

Em função das características morfológicas do terreno, implantou-se um elevador, no pátio inte-
rior de um edifício existente. Este permitirá assim, fazer a transposição de diversas cotas, através 
de um conjunto de plataformas. 
A entrada, a uma cota mais baixa, será à cota de 4 metros, pela Rua dos Caminhos de Ferro no 
número 62. O edifício é de habitação a partir do primeiro piso sendo que a entrada para os pisos 
superiores é feita pela porta com número 60, no número 64, que também pertence ao rés-do-
chão do mesmo edifício, funciona um mini mercado. 
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FIG 51 - Corte - Elevador   Fonte: Imagem de Autor 

O elevador atinge a primeira plataforma a uma cota de 17 metros, com saída para a Calçada do 
Cardeal. A segunda plataforma a 24 metros tem entrada para o Colégio de São Francisco Xavier, 
antigo Hospital da Marinha. A cota mais elevada, que o elevador pode atingir, é de 29 metros. Aí, 
passando por detrás do edifício acede-se à Rua do Paraíso, podendo chegar-se facilmente à en-
trada do Panteão Nacional, através da Travessa do Meio, que de acordo com a proposta, passa 
a ser exclusivamente utilizada por peões. 
No edifício do Colégio de São Francisco Xavier, no lado virado para o rio, propõe-se a demolição do 
edifício anexo, construído para dar apoio ao antigo hospital. Nessa área encontramos as plataform-
as referidas anteriormente e, nelas pretendemos criar um conjunto de espaços de estar e de lazer, 
com vista para o rio, à semelhaça de como era antes da construção dos edifícios anexos, de acordo 
com o que se pode observar na imagem abaixo. A que tem uma cota inferior, 24 metros, dá aces-
so a um espaço maior, com entrada direta para o antigo Hospital da Marinha. Nessa entrada existe

FIG 52 - Planta da Cidade de Lisboa por Silva Pinto de 1911 - Aproximação
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FIG 54 - Planta - Elevador e antigo Hospital da Marinha - cota 42 metros  Fonte: Imagem de Autor 

a possibilidade de atravessar o edifício, por um percurso público, permitindo desta forma e, 
através de uma ligação mecânica, alcançar o Campo de Santa Clara, na cota de 31 metros. 
O antigo Hospital da Marinha, um edifício de grande dimensão, com diversos pisos, perdeu as 
suas funções, encontrando-se atualmente em desuso. Apesar de não se encontrar ainda muito 
visível na proposta, houve o propósito de o transformar num edifício de escritórios, alterando 
as suas divisórias interiores, mas mantendo a estrutura e aparência exterior, deixando apenas 

FIG 53 - Planta - Elevador - cota 7 metros   Fonte: Imagem de Autor 
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No meio do percurso, entre a Estação de Santa Apolónia e alguns monumentos de importância 
histórica da cidade, entre eles, o Panteão Nacional e o Castelo de São Jorge, o Campo de Santa 
Clara torna-se um local de relevo, ao nível da proposta. 
Para facilitar o cruzamento das diversas vias, transformou-se o centro, numa grande placa gi-
ratória, arborizada que não só facilite o trânsito, mas possa ser um local organizado e com iden-
tidade todos os dias, e não apenas, um lugar movimentado em dias de feira. 
Com a reorganização do espaço, criaram-se novos lugares de estacionamento à superfície, no 
entanto, estes não são suficientes para fazer face ao grande défice de estacionamento de toda 
esta área. Deste modo, foi então proposta a criação de um parque de estacionamento subterrâ-
neo. 
O parque de estacionamento seria implementado, por baixo da praça de modo, a não ser 
necessário mexer nas fundações, de nenhum edifício existente. A entrada e saída para os au-
tomóveis, seria feita pela parte inferior da Praça Dr. Bernardino Antonio Gomes (Pai), uma vez 
que esta se encontra na cota 25 metros, permitindo, assim a entrada de nível. A entrada para os 
peões seria feita por duas colunas verticais de circulação, que dariam diretamente para o Campo 
de Santa Clara. 

FIG 55 - Planta - Campo de Santa Clara  Fonte: Imagem de Autor FIG 56 - Planta - Parque de Estacionamento Subterrâneo  F o n t e : 

Imagem de Autor 

algumas áreas para restauração, com acesso através da plataforma de 24 metros. Seriam assim, 
criados alguns postos de trabalho, numa zona que é maioritariamente habitacional, trazendo uma 
maior dinamização a esta área. 

3.7 CAMPO DE SANTA CLARA

Caracterizado por ser o local onde se realiza a tão característica, Feira da Ladra é, nos restantes 
dias, uma zona confusa e sem identidade. Encontra-se no cruzamento de diversas vias e é, 
grande parte do tempo, utilizado como parque de estacionamento.
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FIG 57 - Planta - Plataformas Verdes            Fonte: Imagem de Autor FIG 58 - Corte - Plataformas Verdes           Fonte: Imagem de Autor 

3.9 HOTEL - SANTA APOLÓNIA

Com a desativação da estação ferroviária do edifício de Santa Apolónia, houve a necessidade de 
repensar qual o novo uso a atribuir-lhe. Tentámos perceber quais as carência do local e, qual o 
tipo de uso que se adequaria a um edifício com o valor histórico que tem a estação. Foram tidos 
em conta elementos como, a sua localização, perto da zona mais antiga da cidade e ao lado do 
novo terminal de cruzeiros e a fácil acessibilidade a transportes públicos. Neste sentido, e após 
analisarmos duas estações que, anteriormente, também sofreram projetos de remodelação, sur-
giu a ideia de a transformar num hotel.

3.8 PLATAFORMAS VERDES

Como referido anteriormente, houve a intenção de melhorar toda a área envolvente e, aproveitar 
os espaços cujo potencial estava esquecido. Deste modo, não só se melhora a “aparência” do 
local, mas igualmente se facilita a circulação dentro do mesmo. 
Assim, após a reperfilação da Calçada de Santa Apolónia, permitida nesta zona pela demolição 
de alguns edifícios, que faziam parte das antigas estruturas da linha férrea, foram melhorados os 
percursos pedonais, de ambos os lados da via. 
De modo a vencer o desnível, entre a Rua da Cruz de Santa Apolónia e a Calçada de Santa 
Apolónia, foi criada uma sequência de socalcos ajardinados, que proporcionam uma zona de 
estar, com uma agradável vista para o rio. As diferentes plataformas são ligadas por escadas, que 
permitem facilmente atingir as diferentes cotas.
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Para podermos propor o desenho do hotel, no interior da antiga Estação de Santa Apolónia, tive-
mos em conta a regulamentação legal7, nomeadamente, as necessidades que cada categoria de 
hotel precisa de ter, quais as áreas recomendadas para cada espaço, a quantidade de quartos 
e a influência que esse número tem nas restantes áreas do hotel. Após a perceção das normas 
e das exigências que o hotel necessitava, estudámos alguns hotéis de categoria semelhante ao 
que pretendíamos projetar.
Começámos por ver as zonas comuns de vários hotéis da cidade de Lisboa, mesmo não se 
trantando de edifícios que tenham passado por processos de reabilitação, como o Tivoli da Aveni-
da da Liberdade, o Sana da Avenida Fontes Pereira de Melo, o Myriad no Parque das Nações e 
o Vip Grand Lisboa na Avenida 5 de Outubro. Vimos, também as áreas mais reservadas, como a 
disposição interior dos quartos, a organização da área de SPA e até mesmo das zonas de serviço, 
dos hotéis Altis Belém e Vila Galé Ópera em Alcântara.
 
Hotel Altis Belém
O Hotel Altis Belém situa-se, como o nome indica, na zona de Belém junto ao rio, entre a Doca 
do Bom Sucesso e o Museu de Arte Popular. É um hotel, com 9 086m2, de 5 estrelas, da autoria 
do Atelier Risco, que de acordo com os autores foi implementado perpendicularmente ao Tejo, 
valorizando as vistas da cidade para o rio, assim como a perceção do eixo ribeirinho Torre de 
Belém - Padrão dos Descobrimentos.
Quanto à disposição interior do edifício, no piso térreo encontramos a receção, o restaurante, um 
bar com esplanada, um conjunto de salas polivalentes e algumas áreas reservadas aos serviços 
administrativos do hotel. Nos pisos superiores, 1º e 2º, o hotel dispõe de 42 quartos. Ao nível do 
piso -1 podemos encontrar, por baixo do restaurante, as áreas destinadas à arrumação e con-
feção dos alimentos. A restante área está dividida entre a zona de arrumos e serviços do hotel e, 
a zona de piscina e SPA. 

FIG 59 - Hotel Altis Belém - Fachada Norte  
Fonte: http://www.risco.org/pt/02_09_hotelaltis.jsp#

FIG 60 - Hotel Altis Belém - Fachada Este
Fonte: http://www.risco.org/pt/02_09_hotelaltis.jsp#

7 Portaria nº1499/A95 30 de Dezembro, Diário da República I Série B nº 300
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Hotel Vila Galé Ópera
O Hotel Vila Galé Ópera situa-se na zona de Alcântara e é, também, da autoria do Atelier Risco. É 
um hotel maior que o anterior, com 12000m2, de 4 estrelas, com 246 quartos e 13 suites, cons- 
tituído por dois corpos retangulares de 7 pisos, sobre um embasamento de um piso. 
Nos dois corpos retangulares podemos encontrar os quartos, enquanto que, no embasamento se 
situam as áreas comuns, como a receção, o restaurante, o bar, a zona do heath-club com ginásio, 
piscina e SPA. No piso -1 localizam-se as áreas destinadas aos funcionários e aos serviços do 
hotel, como lavandarias, áreas de arrumação de roupas, mobílias e alimentos, balneários para os 
funcionários entre outras. 

FIG 61 - Hotel Vila Galé Ópera
Fonte: http://www.risco.org/pt/02_09_hotelopera.jsp

Com a análise dos dois hotéis, embora sendo edifícios construídos de raiz, percebemos que, 
mesmo sendo os hotéis de categorias diferentes, dispõem de uma estrutura comum, as áreas 
comuns situam-se ao nível do piso de entrada e nos pisos mais próximos. Nos pisos superiores 
encontram-se os quartos e, as áreas reservadas ao funcionamento do hotel ficam nos locais 
menos acessíveis pelos clientes, como a cave.
Após este estudo tivemos uma melhor perceção da categoria de hotel que podíamos propor, que 
tipo de espaços podíamos organizar no interior da estação e, qual a melhor forma de aproveitar 
a sua estrutura exterior.

Proposta - Edifício de Santa Apolónia
Ao nível do piso térreo, uma parcela das duas alas do edifício, não fará parte do hotel. No lado sul, 
será mantida a estação de metro, no local onde se desenvolve atualmente. Serão também criados 
alguns espaços comerciais e de restauração, e ainda uma ligação pedonal, que ligue facilmente a 
estação de metro, o elevador e a praça da nova estação. 
Na frente do edifício de Santa Apolónia localiza-se a entrada do hotel, com o átrio principal, a 
receção e as escadas para os andares superiores. Ainda no piso térreo entre a receção e a área 
pública podemos encontrar na ala esquerda, alguns espaços destinados à administração, um 
restaurante, um bar, as instalações sanitárias comuns e algumas zonas de serviço. No lado direito 
por detrás das escadas, com entrada pelo pátio interior ou diretamente pelo exterior, podendo 
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FIG 62 - Planta - Piso térreo do Hotel  Fonte: Imagem de Autor 

1. Átrio | Receção |    2. Gabinete |    3. Secretaria |    4. Gabinete de apoio à Receção |    5. Sala de Reuniões |    6. Sala de Refeições |    7. Cozinha  |    8. Bar 9. 

Zona de Lixos |    10. Sala de Conferências |    11. Metro |    12. Espaço Comercial |    13. Espaço para Restauração
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assim ter um uso exterior ao hotel, encontram-se algumas salas para usos diversos. O pátio inte-
rior no meio das duas alas será coberto, à semelhança do que ocorre atualmente. 
O primeiro piso é um piso com um pé direito mais baixo, que foi possível criar devido ao alto pé 
direito do edifício original e destinado a áreas de serviço, como a cozinha, a lavandaria e as áreas 
destinadas aos funcionários, entre outras. 

FIG 63 - Planta - 1º Piso do Hotel   Fonte: Imagem de Autor 

1. Zona de Cozinhas |    2. Economato |    3. Copa dos Funcionários |    4. Lavandaria |    5. Deposito de Mobiliário 

1 2 2 3 4 5

O piso seguinte, o segundo, tem no seu topo principal, um restaurante e um bar, com vista para o 
rio e para parte da cidade. Estes espaços estão incluídos no interior do hotel, em áreas comuns e 
poderão ser desfrutados por pessoas que não estejam hospedadas no hotel, sem que os utentes 
do mesmo sejam incomodados. 
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Os braços do edifício são ligados a meio por uma ponte e são compostos por quartos. Os quartos 
do lado direito são todos virados para o rio, já os do lado esquerdo estão voltados para o pátio 
interior. 
O último e terceiro andar, tem no seu topo uma zona de SPA e ginásio, que à semelhança do 
anterior, poderá também ser utilizada por utentes externos ao hotel. Na zona de SPA e ginásio, 
os utentes tem à sua disposição várias áreas, para diversos tratamentos. As alas do edifico neste 
andar, também são compostas por quartos à semelhança do piso inferior. 

FIG 64 - Planta - 3º Piso do Hotel   Fonte: Imagem de Autor 

1.SPA |    2. Ginásio |    3. Depósito de Equipamentos |    4. Posto Médico |    5. Receção |    6.Ala de Quartos
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4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório, teve como objetivo analisar, identificar e refletir sobre as principais carências 
do território urbano entre Santa Apolónia e Xabregas, na sequência da proposta realizada na dis-
ciplina de Projecto Final, no ano lectivo 2013/2014.

Tratando-se de um projeto académico, a proposta aqui descrita, não teve em conta  alguns cons- 
trangimentos, como a viabilidade económica e a intervenção das diferentes entidades. No entan-
to, tentámos sempre tornar o projeto, o mais aproximado possível da realidade, equacionando 
sempre as condicionantes da área. 

A estrutura urbana é um elemento, que permanece em constante mudança. Ao longo do tempo, 
o território, vai sobrepondo camada sobre camada, tornando-se cada vez mais complexo. Assim, 
a intervenção urbana deve responder às necessidades contemporâneas, mas não pode esquecer 
a identidade do local e a sua história.
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Após a compreensão do território em estudo, podemos concluir que, esta área está localiza-
da num sítio bastante favorável, devido à sua topografia e, à proximidade com o rio e com o 
centro histórico da cidade, no entanto, está bastante degradada. Um conjunto de pequenas 
intervenções como a reorganização das vias, os locais de estacionamento, o melhoramento dos 
passeios poderiam valorizá-la.

Uma intervenção numa escala de maior dimensão, como a introdução de uma ligação mecânica,  
facilitaría a deslocação da população entre as diferentes cotas, bem como o acesso do interior do 
bairro aos meios de transporte.

A criação da praça como elo de ligação entre a encosta, o rio e os diferentes meios de trans-
porte que diariamente chegam a esta zona, reorganiza a envolvente, tornando-se num eixo de 
distribuição, mas em simultâneo numa área de lazer. As diferentes valências que caracterizam a 
mesma, permitem que se torne apelativa a uma pausa na rotina diária. 

A proposta de tornar a antiga estação num hotel, pareceu-nos a melhor opção, quer pela locali- 
zação, quer pelo valor histórico do edifício. Em contraste com a estrutura antiga do edifício seriam 
criados novos espaços internos, numa óptica de resposta às atuais exigências dos consumidores. 

A proposta apresentada teve como finalidade, a melhoria do dia a dia da população e a requal-
ificação do espaço público. Tornar a área mais cativante, de modo atrair mais visitantes e uma 
população mais jovem e, à semelhança do que tem vindo a ser feito noutros bairros históricos da 
cidade, contrariar o envelhecimento da população, e o seu consequente abandono, foi o grande 
objetivo.
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6.0 ANEXOS
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Planta de Lisboa anterior ao Terramoto - Escala não determinada      Fonte: http://purl.pt

Planta da cidade de Lisboa e de Belém : publicada em Londres e copiada em Lisboa em 1837. - Escala [ca 1:8500], Hum quarto de Legoa 
Portugueza ou 635 Braças = [16,50 cm]. - Lisboa : Imprensa de Candido Antonio da Silva Carvalho, 1837         Fonte: http://purl.pt
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Planta da cidade de Lisboa / publicada por Joäo Carlos Bon de Souza, 1875 ; gravada por J. F. M. Palha. - Escala [ca 1:15000]
Fonte: http://purl.pt

Planta de Lisboa, seu porto, novas avenidas, etc. : planta completa da cidade até à linha limite da sua circumvalação / Delineada por Caldei-
ra Pires. - Escala 1:5000. - Lisboa : Annuario Commercial de Portugal, 1909      Fonte: http://purl.pt
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Entrega da 1º fase - Painel 1
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Entrega da 1º fase - Painel 2
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Entrega da 2º fase - Painel 1
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Entrega da 2º fase - Painel 2
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Entrega da 2º fase - Painel 3
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Entrega da 2º fase - Painel 4



62

Maquete da Primeira fase de Projeto

Maquete da Segunda fase de Projeto


