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RESUMO

O presente relatório constitui a base teórica que suporta e justifica o Projeto Final de Mestrado Integrado 
de Arquitetura, cuja temática consiste numa reflexão crítica sobre as frentes de água e a sua relação com a 
cidade, na realidade urbana compreendida entre o Jamor e Belém. 

Sendo uma zona fortemente marcada pela presença de eixos viários, o exercício proposto parte da procura de 
possíveis estratégias para a resolução desta problemática, e pretende a requalificação e o restabelecimento 
das ligações desta zona com as áreas envolventes. O destaque dado a estes tipos de infraestruturas compa-
rativamente à carência da mobilidade pedonal e do desenho do espaço público, acentua a necessidade de 
intervir. 

Neste âmbito, a leitura do território constituiu um ponto importante na identificação dos principais proble-
mas, além de permitir compreender a relação direta que este espaço estabelecia com o Rio Tejo, destacou o 
caráter fragmentado da estrutura pedonal, e a carência de um espaço público consolidado.

A proposta de intervenção consiste na abordagem do espaço público, através do projeto urbano, como ele-
mento articulador da estrutura ecológica e de ligação entre a cidade e a frente rio. A proposta projetual 
pretende responder assim, à falta de continuidade existente entre estas duas realidades e, numa posterior 
abordagem, aprofundar à uma escala pormenorizada um elemento urbano determinante e dinamizador da 
proposta – o Conjunto Residencial.
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ABSTRACT

This report constitutes the theoretical basis that supports and justifies the Final Project of Integrated Master 
of Architecture, whose theme consists of a critical reflection on the waterfronts and their relationship with 
the city, in the urban reality comprised between Jamor and Belém.

Being an area strongly marked by the presence of road axis, the proposed exercise begins with the search 
for possible strategies in solving this problem, and intends the requalification and the reestablishment of the 
connections of this zone with the surrounding areas. The emphasis given to these types of infrastructures 
in relation to the lack of pedestrian mobility and the design of the public space, accentuates the need to 
intervene. 

In this context, the reading of the territory was an important point in identifying the main problems, besides 
allowing to understand the direct relationship that this space established with the Tejo River, highlighted the 
fragmented nature of the pedestrian structure, and the lack of a consolidated public space.

The intervention proposal consists of the approach of the public space, through the urban project, as an arti-
culating element of the ecological structure and of connection between the city and the riverfront. The pro-
posal pretends to respond, in the absence of continuity between these two realities and, in a later approach, 
to deepen on a detailed scale an urban element that is decisive and stimulating the proposal - the Residential 
Complex.
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0.  INTRODUÇÃO

0.1 ENQUADRAMENTO E INSERÇÃO NO PLANO DE ESTUDOS

O presente relatório de projeto insere-se no âmbito da cadeira Projeto Final, pertencente ao último ano do 
Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, e pretende apresentar e fundamentar as 
principais reflexões e estratégias desenvolvidas ao longo do ano letivo 2015/2016 relativas à resolução do 
projeto sobre o problema apresentado.

O exercício desenvolvido foi dividido em duas fases. A primeira tinha como objetivo a leitura do território 
como elemento fundamental para a sua transformação. Nesta fase são delineadas linhas de ação e delimi-
tadas zonas com potencial a serem transformadas, buscando o redesenho do espaço público. Pretendeu-se 
encontrar novos modos de articulação entre os diferentes sistemas e procurar soluções para dar continui-
dade urbana ao território em estudo. 

A segunda fase partiu da estratégia encontrada na primeira, mas foi trabalhada à escala do edificado. Teve 
como propósito dar continuidade às principais linhas de ação demarcadas na fase anterior, desenvolvendo a 
uma escala mais detalhada uma unidade de projeto, com algum interesse pessoal, determinante para reali-
zação da estratégia estabelecida.

0.2 TEMA E OBJETIVOS

Ao longo dos tempos, a frente ribeirinha foi palco da mediação entre a cidade e o rio, pertencente a ambos. 
Contudo, com as contínuas fases de consolidação a cidade foi-se voltando para o seu interior. Os sucessivos 
aterros, construídos numa lógica de crescimento industrial da cidade de Lisboa, conquistaram terrenos ao 
rio e alteraram a morfologia do território e o desenho da costa. Os espaços vazios e obsoletos deixados por 
este crescimento, bem como as estruturas ferroviárias e rodoviárias, vieram intensificar a separação entre a 
cidade e rio, condicionando o contato dos seus habitantes com a frente ribeirinha.

É neste sentido, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e de Oeiras e com a Administração do 
Porto de Lisboa, que se insere o tema deste exercício: a descontinuidade entre a cidade e a frente ribeirinha 
e a consequente quebra das relações entre as pessoas e o rio, sobre a realidade urbana da frente rio compre-
endida entre o Jamor e Belém.

Figura 0.01. Área de Intervenção
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Pretende-se encontrar alternativas para a reestruturação deste território, procurando novas formas de tran-
sição entre as várias realidades e infraestruturas que nele coexistem, valorizando a continuidade do espaço 
urbano, e propondo programas capazes de requalificar e transformar a área de intervenção. Deste modo, 
utiliza-se o projeto urbano como instrumento principal para acomodar as funcionalidades requeridas pelo 
programa e reintegrar esta área na cidade regenerando todo o seu tecido urbano.

0.3 MOTIVAÇÃO

O espaço público nas cidades é, nos dias que correm, cada vez mais reclamado e exigido pelos seus habitan-
tes, visto ser um espaço comum a todos, onde se preveem vitais intercâmbios, usos e vivências, mas a que 
nem sempre se dá a devida importância. O espaço público potencia a capacidade de atração de pessoas e 
empresas, e pode ainda surgir como impulsionador da reabilitação urbana. Torna-se assim pertinente e inte-
ressante a utilização deste tipo de espaço como alternativa para a regeneração urbana da área em estudo. 

Por recurso a esta estratégia, e com total mobilização pessoal, desenvolve-se uma proposta arquitetónica 
que tem por base a introdução de novas construções urbanas de uso habitacional. Com efeito, pretende-se 
desenhar espaços para se viver e mostrar que estas vivências podem contribuir para dinamizar um espaço 
descontínuo e desqualificado.

O instinto de habitar é congénito ao ser humano: o Homem procura um local que o abrigue de perigos e 
de fenômenos exteriores, de forma a garantir a sua segurança. Assim, a temática habitacional sempre foi, e 
continuará a ser, objeto inerente à vida da sociedade, e também uma questão de inevitável interesse a nível 
arquitetónico. 

Dá-se assim a possiblidade de trabalhar a relação de coletividade com o espaço público, mas a nível quoti-
diano em que as pessoas possam viver este espaço todos os dias, dando aos habitantes melhores e novas 
condições de habitabilidade.

Além de trazer o uso habitacional para sul da linha ferroviária, que tem pouca ou quase nula oferta deste tipo 
de uso, a habitação pode constituir um instrumento vital para reabilitação da imagem do lugar, tornando-o 
atrativo tanto para os habitantes como para os investidores privados.

Desenvolver um edificado, onde as pessoas vivem, integrado no desenho do espaço público e que possibi-
lita a vivência diária deste espaço e o contato direto com a água traz um novo significado ao espaço urbano 
proposto.

0.4 METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO

Para iniciar a elaboração deste trabalho partiu-se de uma fase de pesquisa que teve como objetivo 
aquisição de conhecimentos, quer sobre a área em estudo quer sobre o tema. No que ao tema cen-
tral diz respeito, foram consultadas as demais referências teóricas e exemplos de projetos de referência.  
Quanto à área de estudo, procedeu-se à consulta de elementos bibliográficos, elementos fornecidos pelas 
próprias Câmaras, assim como elementos obtidos online, sintetizando toda a informação de caráter histó-
rico e social num capitulo indispensável para a análise do lugar. Com base no conhecimento adquirido e nas 
visitas efetuadas ao local de estudo realizaram-se os primeiros capítulos, uma vez que se tornava necessário 
organizar linhas de pensamento e ideias estruturantes para aquela que era a ideia base do projeto. O projeto 
foi elaborado com base neste conhecimento e segundo uma metodologia pressupõe várias fases de trabalho, 
desenvolvidas em conjunto com as avaliações e discussões com os professores da unidade curricular.
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Este relatório encontra-se estruturado em três capítulos principais. No primeiro capítulo, intitulado O Estado 
da Arte, faz-se o enquadramento temático explicitando a pertinência do objeto em estudo, e clarificam-se 
conceitos determinantes para o desenvolvimento do projeto. Ainda se reúnem projetos de referência, que 
facultam uma melhor compreensão do território em estudo, e métodos de resolução dos problemas associa-
dos a esta área.  

O segundo capítulo pretende expor uma análise feita ao lugar, através de várias perspectivas como a caracte-
rização biofísica, histórica, do edificado como também da mobilidade, recolhendo assim informações neces-
sárias para avaliar bloqueios, disfunções e potencialidades do local. 

Por fim, o último capítulo divide-se em dois subcapítulos, um primeiro em que é apresentada a descrição 
geral da proposta para uma extensão de território maior, clarificando a estratégia utilizada e os seus objeti-
vos. Com a aproximação à escala arquitetônica, optou-se pela divisão do capítulo para que no segundo sub-
capítulo se descreva as opções tomadas no desenvolver de uma zona específica com um edifício pertinente 
para o projeto. 

0.5 O ESTADO DA ARTE

(RE) DESENHO DO ESPAÇO PÚBLICO URBANO E A REGENERAÇÃO DAS FRENTES DE ÁGUA

“A água como elemento de gênese da maior parte das cidades, como fator de consumo e base das trocas 
comerciais, é uma componente fundamental das cidades. As frentes de água são o território fronteiro entre a 
terra e a água, constituem, o elo de ligação entre os dois meios e representam, devido a sua história, a iden-
tidade local” (FERREIRA, V., 1997).

Com efeito, a água é um elemento essencial na vida humana. Os rios como caminhos naturais e fornecedores 
do elemento vital “água” constituíram-se como pontos fundamentais no processo de humanização do territó-
rio. A cidade, na sua origem, desenvolve-se como sendo o local escolhido por diversos povos para efetuarem 
as suas trocas comerciais, e a presença da água atua como fator determinante na fixação das populações 
nesse mesmo local. 

As frentes ribeirinhas, constituídas predominantemente pelo elemento água, provaram ser, ao longo dos 
séculos, de grande importância para as cidades, não só em termos de ligação e comércio com outras cidades, 
ou de descoberta e conquista de novos territórios, mas também como elemento identitário, cultural e for-
necedor de alimento. A passagem de uma era industrial para a era pós-industrial foi um momento marcante 
para a quebra das relações entre a cidade e a sua frente de água, na qual se herdou, principalmente, limites 
ferroviários e viários e espaços vazios, obsoletos, abandonados ou totalmente desvinculados da cidade. A 
cidade chegou mesmo a virar costas à sua frente de água, dando lugar à coexistência entre ambos os ele-
mentos. Ao longo da sua existência, estas frentes assistiram a várias mudanças e diferentes usos, atualmente 
tentam afirmar-se como espaços vocacionados para o uso público, numa tentativa de reestabelecer a relação 
com a cidade outrora consolidada.

Assim, ao falar em frentes de água fala-se inevitavelmente de duas realidades, se por um lado são identifi-
cadas como um problema por todas as consequências sociais e económicas, por outro lado são uma oportu-
nidade pelas alternativas de planeamento das funções e usos que possibilitam, transformando-se assim em 
áreas expectantes. O que permite, ou não, a valorização do contato visual/funcional de áreas como essas com 
a água e a cidade é o espaço público, é ele que pode oferecer a imagem principal de toda uma frente de água. 
Deste modo, crê-se relevante refletir sobre os Espaços Públicos Urbanos.
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O significado e o entendimento do espaço público está intrinsecamente relacionado com as alterações sofri-
das na dinâmica urbana da cidade. O espaço público, como o seu significado indica, é um espaço para todos, 
pertencente às populações. É o ponto de encontro das mesmas, é o espaço da interação, do convívio, do 
acontecimento, é o elo entre a cidade e o indivíduo. Já na Antiguidade Clássica, nas cidades gregas e roma-
nas, este espaço de encontros, de socialização e de circulação era palco para os diversos acontecimentos da 
cidade. Com o surgimento de uma nova era o espaço público urbano passou assim a ser visto como um local 
de interação entre habitantes locais, visitantes e turistas, e a assumir funções variadas e usos específicos. 
Tal como a cidade, o espaço público urbano possui elementos estruturantes que o definem: Corredores e 
Elementos Estruturantes; Praças, Largo e Passeios; Espaços Verdes de Recreio e de Lazer (FRANCISCO, M.). 
Estes espaços são essenciais na definição da identidade urbana contribuindo para a qualidade de vida e con-
solidação de laços sociais.

Deste modo, o Espaço Público Urbano “(...) pode organizar um território capaz de suportar diversos usos e 
funções (...), ser um espaço da continuidade e da diferenciação, ordenador do bairro, articulador da cidade, 
estruturador da região urbana (...)” (BRANDÃO, P.; REMESSAR, A., 2000).

Para que este processo de afirmação seja estabelecido, torna-se pertinente que o espaço urbano seja inter-
ferido ou até redesenhado, regenerando e transformando as suas vivências e o seu ambiente. Remete-se 
assim a noção de Regeneração Urbana que pode ser “uma visão e uma ação abrangente e integrada que con-
duza à resolução dos problemas urbanos onde se procura provocar melhorias nas condições físicas, sociais e 
ambientais da área intervencionada” (CRUZ, P. 2015). Muitos são os conceitos que andam a par deste, e com 
o qual muitas vezes são confundidos, como são exemplo os conceitos de “revitalização urbana” e “renovação 
urbana” que, embora possam ser semelhantes, apresentam as suas particularidades. A Reabilitação Urbana, 
ao contrário da renovação, representa não destruir, mas capacitar o tecido, e pode ser definida como “uma 
forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobi-
liário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado” (DECRETO REGULAMENTAR nº 9, 2009). 
Salienta-se ainda as definições de Reestruturação Urbana que comporta por norma ações de demolição 
seguidas de novas construções essencialmente com vista à mudança de usos, definida como “uma forma de 
intervenção no tecido urbano existente que tem por objetivo a introdução de novos elementos estruturantes 
do aglomerado urbano ou de uma área urbana” (DECRETO REGULAMENTAR nº 9, 2009), e de Requalificação 
Urbana que, ao intervir no espaço urbano, pretende melhorar a qualidade de vida dos utilizadores e é defi-
nida como o “processo social e politico de intervenção no território, que visa essencialmente (re)criar quali-
dade de vida urbana, através de uma maior equidade nas formas de produção (urbana), de um acentuado 
equilíbrio no uso e ocupação dos espaços e na própria capacidade criativa e de inovação dos agentes envolvi-
dos nesses processos” (FERREIRA, V., 1999).

Um panorama de regeneração das frentes de água apresenta-se como uma oportunidade de redesenhar o 
espaço público urbano ao reforçar a relação da cidade com a água, criando espaços singulares de referência 
com vista a servir não só os habitantes locais, mas também os de toda a cidade.



5                                 PROJETOS DE REFERÊNCIA    | |    PROJETOS DE REFERÊNCIA

1. PROJETOS DE REFERÊNCIA

A escolha dos projetos de referência teve como critério a sua semelhança com a área de intervenção do pro-
jeto, no que toca a estratégias de projeto e na proximidade a um corpo de água. Ainda se identificou algumas 
outras propostas paradigmáticas que abordam a problemática da relação cidade e sua frente d’água, da supe-
ração de barreiras e do uso do espaço público como chave ou elemento de ligação. 

1.1 BARCELONA

Segunda cidade de Espanha, Barcelona é a capital da Catalunha, e um dos principais portos do Mediterrâneo. 
No final da Idade Média o seu porto começou a crescer significativamente e, como aconteceu em tantas 
outras cidades, contribuiu para o seu crescimento urbano. No entanto, com o processo de industrialização a 
posteriori, o litoral de Barcelona foi se transformando num dos portos principais da indústria catalã, e passou 
a ser um problema para a relação da cidade com a frente de água. 

Com a construção dos caminhos-de-ferro no litoral, agravou-se a separação entre a frente de água e a  cidade. 
As linhas férreas somada às vias de acesso às instalações industriais, que se estendiam paralelamente ao mar, 
transformaram-se numa barreira entre a cidade e o porto. O litoral de Barcelona tornou-se composto por 
linhas férreas e espaços industriais, onde se ergueram habitações precárias com habitantes desfavorecidos 
vindos do interior do país. 1979 assiste a uma nova mentalidade: com o regresso da democracia Barcelona é 
reconstruída a partir do seu interior mantendo o ideal de cidade aberta para o mar. Foram realizadas várias 
intervenções em espaços públicos, as indústrias começaram a deslocar-se para fora da cidade e tornou-se 
indispensável a reestruturação do sistema urbano.

Os Jogos Olímpicos, em 1992 foi um importante impulsionador das operações urbanísticas. Deste modo a 
cidade assegurou meios legais e financeiros para se requalificar. A frente marítima de Barcelona encontrava-
-se degradada e abandonada, as praias tinham sido usadas para descargas de entulho, as linhas ferroviárias 
dividiam a cidade, e as indústrias tinham se deslocado para espaços mais amplos. Assim, a organização das 
olimpíadas trouxe investidores e uma oportunidade de intervenção.

Entre os projetos motivados pelos Jogos Olímpicos destacam-se quatro projetos principais individualizados, 
dos quais três eram na frente d’água. Com a remodelação da infraestrutura ferroviária, o primeiro projeto, a 
“Ronda Litoral”, foi elaborado nos anos 60 e implicava a fragmentação do conjunto de faixas. O sistema criado 
fundamenta-se no enterrar do trânsito de atravessamento, mais rápido e pesado, evitando fazer interferên-
cia visual, e em manter o trânsito local na superfície. Por cima do túnel realizado desenvolveu-se um espaço 

Figura 1.01. Barcelona, séc. XIX Figura 1.02. Frente Marítima de Barcelona, antes 
de 1992
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público virado para água. A construção de novos equipamentos, direcionados ao lazer, de novas zonas comer-
ciais e culturais, fez parte de um dos projetos, assim como a recuperação de antigos edifícios e estaleiros 
portuários, e a qualificação de espaços públicos abertos. A Vila Olímpica, posteriormente destinada a zona 
residencial, constitui outra intervenção em que se permite o acesso da cidade ao mar, transformando o lugar 
pertencente até então às indústrias. Ressalta-se ainda o projeto da Diagonal Mar, uma avenida que atravessa 
a cidade, facilitando o acesso à frente marítima, e se destina ao uso habitacional e comercial.

A reconversão urbana de Barcelona concentrou-se na recuperação de antigas zonas industriais para outros 
usos, com novos espaços públicos e elementos da arquitetura contemporânea, permitindo uma continuidade 
ao longo de todo a sua frente de água e um realce dos seus pontos fortes perante um evento mundial. Deste 
modo, houve um aumento de visitantes, tanto por parte dos habitantes locais como dos turistas. A cidade 
explorou as intervenções na sua frente marítima como um projeto em conjunto, integrando as zonas urbanas 
pré-existentes com os novos desenhos e incentivando o papel do espaço público no litoral.

Figura 1.05. Vista aérea de Barcelona depois das intervenções dos Jogos Olímpicos

Figura 1.03. Depois dos Jogos Olímpicos - 
“Ronda Litoral”  

Figura 1.04. “Ronda Litoral”
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1.2 HAFENCITY, HAMBURGO

A história da cidade de Hamburgo está muito ligada ao seu porto. Já na Idade Média a sua localização, 100 km 
dentro do rio Elba, foi fundamental como ancoradouro natural. A cidade foi crescendo de forma contínua em 
conjunto com seu porto. No final do século XIX, o crescimento exponencial da população e a industrialização 
implicaram a sua gradual separação. Embora a cidade fosse proprietária do porto, este ia impondo o seu cres-
cimento, destruindo e absorvendo espaços urbanos.

A segunda Guerra Mundial causou bombardeamentos na cidade que provocaram grande destruição, res-
tando apenas vestígios da sua morfologia. Logo após esse acontecimento histórico foi criada a “Cortina de 
Ferro”, um muro que dividiu a Alemanha em duas, um lado oriental (Estado Capitalista) e outro ocidental 
(Estado Comunista). A criação deste elemento afetou as conexões terrestres de todo o país, assim como da 
cidade de Hamburgo, influenciando consequentemente as suas ligações e o seu comércio marítimo. Contudo, 
devido ao enorme fluxo migratório da Alemanha Leste para Oeste, autorizou-se a livre circulação entre as 
duas partes, resultando na destruição da estrutura sólida no final dos anos 80. Com a queda do Muro, e a 
reunificação da Alemanha, Hamburgo voltou a estar plenamente integrada nas rotas de comércio marítimo. 
O porto aumentou o seu ritmo, mas fez com que a relação entre a cidade e o rio fosse cada vez mais difícil. A 
cidade não teve grande benefício da crescente atividade portuária, a evolução do porto não implicava ganhos 
diretos, não implicava mais emprego, nem capital. O crescimento previsível do porto ainda pode causar pro-
blemas para a qualidade de vida dos cidadãos de Hamburgo. 

No final dos anos 80 a Câmara Municipal de Hamburgo começou com o laboratório de intervenção urbana, 
mas só no ano de 1997 se apresentou um projeto para que a cidade voltasse ao rio. A ideia era a criação dum 
novo distrito da cidade, um bairro residencial, com diversos usos e diferentes atividades, que recuperasse a 
ligação com o rio Elba.

A intervenção de HafenCity localiza-se na zona de Speicherstadt. São uma série de aterros que em tempos 
foram parte do porto, mas que desde o começo dos anos 90 era uma zona degradada, que não tinha utilidade 
portuária e que cortava a ligação da cidade com o rio. Trata-se duma área de intervenção total de 126 ha, nos 
quais irão ser construídas mais de 5500 habitações e segundo estimativas irão ser criados 45000 postos de 
trabalho. 

Um processo de concurso ajudou na escolha das propostas, sujeitas a uma série de normas. A obrigação 
de diversificar funções, atividades e fluxo eram uma das premissas, e a fixação de residência de anteriores 
moradores era uma das condicionantes iniciais, que implicava a coexistência de pessoas de diversos estratos 

Figura 1.06. Vista aérea de Hafencity - Hamburgo, anos 90
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económicos. As propostas apresentadas no concurso serviram para a elaboração de um plano de atuação, 
onde o espaço público tinha também um importante papel.

O objetivo era reabilitar urbanisticamente a antiga zona portuária caída em desuso, promovendo usos urba-
nos mistos cosmopolitas, habitação, empresas de serviços, cultura, lazer, turismo e comércio, criando espa-
ços de praça e promenade junto à água, espaços urbanos, onde o verde não tem um papel fundamental. O 
edificado é denso e chega até a linha de água, a cidade expande-se até aos limites e o espaço público criado 
é reduzido a faixas de passeio, exceto em pontos específicos onde existem praças, mas sempre com uma 
dimensão relativamente contida. Além de espaços de escritórios e equipamentos culturais, foi construído a 
nova sala da Filarmónica de Hamburgo. Um enorme edifício que tem como base uma antiga fábrica a qual 
será integrada na linguagem do novo equipamento. A obra irá ter diversos programas, desde uma grande sala 
de concertos e ópera, a um hotel, comércio e habitação. 

O projeto de HafenCity está apenas nos seus primórdios, só se espera que seja concluído no ano 2025. 
Nenhuma das obras mais simbólicas foi concluída e só na zona de Am Sandtorkai /Dalmannkai, uma área prin-
cipalmente residencial, pode-se ver as novas formulações de espaço público. Conseguiu-se conciliar investi-
mento privado com diretrizes públicas e novos equipamentos públicos culturais. Estes equipamentos atraem 
as pessoas para perto do rio, criando maior proximidade da cidade com o rio Elba. 

1.3 LOUISVILLE WATERFRONT PARK, KENTUCKY

A abertura do canal de Louisville em 1830 transformou toda a área ao longo do rio Ohio, as fábricas e arma-
zéns instalaram-se e o caráter industrial da frente de água da cidade foi consolidado. Com o desenvolvimento 
do transporte ferroviário, a área passou a ser local de convergência de várias linhas ferroviárias, dificultando 

Figura 1.07. Hafencity antes da interveção Figura 1.08. Hafencity depois da intervenção 
(Filarmónica em foco)

Figura 1.09. Novos espaços urbanos na zona 
residencial

Figura 1.10. Novos espaços urbanos e a Torre 
Marco Polo - Edifício Residencial
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ainda mais o acesso público à margem do rio. Depois de uma grande inundação em 1937, foram construídas 
paredes de inundação ao longo do rio para proteger a cidade de futuras inundações, mas isso teve o efeito 
contrário, tornando as áreas entre o centro e o rio ainda mais inacessíveis e deterioradas.

Louisville, como muitas cidades com frentes de água, virou costas para o rio após a segunda guerra mundial. 
As mudanças na indústria e os avanços dos métodos de transportes provocaram o desuso das linhas ferrovi-
árias, e deram lugar a extensivas estradas elevadas. A autoestrada I-64 é construída e paira ao longo da linha 
do rio, constituindo uma barreira, tanto visual quanto física, entre a cidade e o rio, além de impedir a entrada 
de luz em todo o espaço sob ela. Como resultado, os espaços à beira-rio tornaram-se cada vez mais locais 
vazios para armazenamento de lixo e estacionamento, e onde haviam armazéns completamente deixados ao 
abandono.

Um esforço para criar interesse de reviver a frente rio de Louisville aconteceu em 1973, com o desenvolvi-
mento de um espaço público ajardinado, o Belvedere, mostrando as pessoas como o rio poderia ser atrativo. 
A partir desse desenvolvimento surgiu um maior interesse da comunidade na zona ocasionando uma con-
tínua reabilitação do setor imobiliário da frente de água, e um renascimento da beira-rio. Como resultado, 
fundou-se a Waterfront Development Corporation (WDC) que desempenha um papel importante na requa-
lificação da frente rio de Louisville. Em 1991 aprovou-se o Plano Diretor da Frente de Água de Louisville que 
orienta a concepção e desenvolvimento do Parque Frente d’Água e sua envolvente. O parque está balizado 
entre a Ponte em homenagem a George Clark e o River Park Place. 
A primeira fase do parque tem como peça central o Great Lawn, uma grande extensão de espaço 
verde aberto que ajuda a quebrar a barreira criada pela estrada I-64, foi concluída em 1999 e inclui 
cerca de 55 ha de terra adjacente ao Rio Ohio na borda leste do parque. Contém desde amplos  
espaços abertos apropriados para grandes eventos a áreas de estacionamento gratuito, passando  
por um porto com docas de barco temporárias.

Em 2004 abriu a segunda fase que acrescentou 17 ha ao parque, mas em contraste com a fase anterior os 
espaços criados são de média a pequena dimensão, apropriados para piqueniques, casamentos e eventos 
menores. Esta zona permite uma maior relação com a natureza e inclui ainda restaurantes, uma esplanada e 
um anfiteatro.

A terceira e última fase concluída até agora completa o conceito estabelecido no Plano Diretor e liga as duas 
primeiras fases. A ponte pedonal com ciclovia (the Big Four Bridge) revelou-se ser o elemento mais esperado 
e de grande relevância dessa área, visto que serve de conexão entre Louisville e Southern Indiana.

Figura 1.11. Frente rio de Louisville nos anos 60 Figura 1.12. Frente rio depois da intervenção
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Com a conclusão das três primeiras fases do parque em 2013 e os planos para a quarta fase, uma expansão 
de 22 ha para oeste, o Louisville Waterfront Park tornou-se um espaço de uso público para a cidade e um 
espaço para eventos nacionais que esteve historicamente fora da realidade de Louisville. O tratamento e a 
importância dada ao espaço público foram fundamentais para o sucesso entre a cidadania, e a estimulação 
do desenvolvimento e da reabilitação de grande parte do centro de Louisville. A recuperação da relação com 
o rio foi estabelecida e a comunidade de Kentucky ganhou um novo espaço, uma nova porta de frente.

1.4 CHEONGGYECHEON, SEUL

O curso d’água, conhecido por Cheonggyecheon cujo nome significa água limpa em japonês, desenvolve-se 
ao longo do espaço público inaugurado em 2005 e localiza-se em Seul, a maior metrópole da 
Coreia do Sul. Com 5,8 km de extensão, o córrego flui de oeste para leste, atravessa o centro da 
cidade e deságua no rio Han. Além de levar água e vegetação ao centro da cidade, o espaço público conce-
bido veio a substituir uma via elevada que, há tempos atrás, cobria o córrego.

A construção do curso d’água ocorreu na transição do séc. XIV para o séc. XV, tendo como objetivo assegurar 
a drenagem da cidade. Na década de 1940, as questões sanitárias e a poluição, devido à invasão da comu-
nidade aos limites naturais do córrego, demonstraram-se tão graves que se tornou pertinente, em 1958, 
cobrir o curso d’água com estradas. Com a evolução dos meios de transportes, deu-se na era dos automó-
veis e no grande aumento na propriedade de carros particulares. Deste modo, a via elevada tornou-se no 
elemento mais adequado para a fluência do trânsito. Seul ganhou, em 1976, um viaduto, a via expressa de 
Cheonggyecheon. Ao longo do tempo, o tráfego pesado mais a umidade do córrego sob a via expressa ame-
açou a segurança dos elementos estruturais desta. Após análise dos custos de manutenção contínua e do 
impacto econômico negativo da via expressa no centro de Seul, o governo decidiu demolir a via expressa e 
restaurar o curso d’água no ano de 2002.

Figura 1.13. Primeira Fase do projeto concluída Figura 1.14. Segunda Fase Figura 1.15. Terceira Fase

Figura 1.16. Novos espaços públicos Figura 1.17. Vivências e a nova Ponte Pedonal
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Com o projeto previa-se redescobrir a história e a cultura de Seul, melhorar a segurança dos cidadãos, rees-
truturar e requalificar toda a zona que o rio intermitente está inserido. Esta intervenção incluiu não só a 
remoção do viaduto e requalificação do espaço, mas também a instalação de novas infraestruturas de auto-
carro, a reconstrução da antiga ponte cerimonial e a construção de um centro comunitário. A restauração do 
curso d’água Cheonggyecheon contribuiu para a qualidade ambiental da cidade, para qualidade de vida da 
comunidade e para novas oportunidade de convívio, para além de beneficiar o turismo da cidade.

1.5 OLYMPIC SCULPTURE PARK, SEATTLE

Seattle é uma cidade de média escala com a recuperação da sua frente de água em andamento. O projeto 
localiza-se no que foi a última frente costeira sem desenvolvimento do centro de Seattle, um local industrial 
poluído e degradado. Trata-se de um espaço idealizado para pertencer ao Museu de Arte de Seattle, possi-
bilitando aumentar o seu acervo.

O terreno transforma-se, na realidade, em dois espaços que são separados pela Avenida Elliot, um impor-
tante via urbana. O limite ferroviário provoca ainda mais uma barreira, ao separar o terreno da linha de água, 
onde existe uma faixa térrea estreita que garante a continuidade na frente de água da cidade. O projeto busca 
garantir a transição entre a cidade e água e possibilitar um percurso expositivo exterior, dedicado a escultura 
contemporânea. Cria-se então um parque que proporciona o atravessamento dos limites viários e alberga 
um espaço público interior. O equipamento está concentrado no topo onde arranca o percurso, respeitando 
assim a linha de rua, o que permite resolver as entradas mais diretas aos programas que se desenvolvem no 
se interior. O edifício é constituído por uma sala para exposições temporárias, um pequeno auditório ao ar 
livre, uma sala de workshops, cafetaria e restaurante.

Este projeto, além de requalificar uma área industrial, cria um espaço público que é principalmente um 
espaço verde, faz a ligação entre a cidade e a água de forma livre, oferecendo diferentes pontos de vista, e 

Figura 1.18. Antes da intervenção Figura 1.19. Depois da Interveção

Figura 1.20. Vivências Figura 1.21. Vivências
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ainda possibilita aos visitantes usufruírem de um equipamento cultural.

1.6 ROTUNDA PEDONAL EM LUJIAZUI, XANGAI

Localizada no lado leste do rio Huangpu no distrito de Pudong, Lujiazui é uma região em Xangai que fica em 
frente, do outro lado do rio, ao distrito de o Bund, um centro financeiro e empresarial. Deste modo, desen-
volveu-se como uma nova localidade financeira da cidade, transformando a sua construção baixa, maiorita-
riamente casas residenciais e armazéns, em arranha-céus e altos empreendimentos comerciais. 

Xangai é conhecida como sendo uma das cidades com maior densidade populacional a nível mundial, assim a 
afluência de automóveis existentes diariamente nas ruas gera espaços onde convergem elevadas quantidade 
de vias. Foi num espaço com esse caráter, em que se reúnem as principais artérias da região e ainda diferen-
tes tipos de mobilidade, causando trânsito e confusão, que se criou a rotunda pedonal elevada de Lujiazui.

A estratégia veio a ser realizada sobre a rotunda existente com o objetivo de melhorar a dinâmica urbana, 
permitindo aos pedestres superar a barreira dos limites rodoviários. A ponte pedonal circular fica a quase seis 
metros acima da cota de circulação rodoviária, tem cerca de cinco metros de largura e liga diferentes pontos 
do lugar, entre escritórios de trabalho e cafés, a estações de transporte. A acessibilidade é feita através de 
escadas, rampas e elevadores. Para além de servir como atravessamento pedonal, a rotunda tornou-se uma 
atração turística da região. Ainda se ressalta o benefício que a construção trouxe para iluminação pública, 
implementou-se em todo o seu perímetro interno um sistema LED que permite iluminar de igual forma tanto 
o tráfego rodoviário como todo o percurso da travessia. 

Figura 1.22. Avenida Elliot antes da 
intervenção

Figura 1.23. Olympic Sculpture Park

Figura 1.24. Antes da ntervenção Figura 1.25. Depois da interveção
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1.7 CONCLUSÕES

Com o estudo dos projetos de referência pretende-se expor as diferentes estratégias que uma regeneração 
urbana pode adotar na aproximação da cidade às frentes de água. Foi estudado ainda formas de ultrapassar 
o limite que as linhas viárias provocam, sendo esse uma das problemáticas que a área de intervenção de pro-
jeto possui. Assim, os projetos de referência tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento do projeto.

Os casos de Barcelona e HafenCity, numa escala mais ampla, e o caso em Kentucky, numa escala reduzida, 
constituíram exemplos distintos de como (re) aproximar uma cidade a um corpo de água. 

No caso de Barcelona a reestruturação da sua frente de água acarretava custos exorbitantes e, de uma forma 
inteligente, a cidade socorreu-se de eventos como forma de financiamento. O estudo dos diferentes projetos 
feitos na frente marítima da cidade, e a influência que os mesmos representam no desenvolvimento desta, 
mostram-se ser extremamente úteis para a elaboração de uma proposta ao nível do projeto urbano para o 
local a intervir.

Em Kentucky, o parque, além de se relacionar com o rio, marca a sua importância social como espaço público 
de encontro, ajuda na estruturação da própria malha urbana e ainda melhora a qualidade do ambiente 
urbano, assegurando o desenvolvimento sustentável da cidade, assim desempenha uma função pertinente 
no aperfeiçoamento da proposta.

Tendo em conta que HafenCity é um projeto que continua a se desenvolver, não se tem realmente noção 
do que implicará para Hamburgo. A sua relação com o rio ainda é primária, porém tem-se conseguido atrair 
pessoas, tanto turistas como residentes, para esta zona da cidade, através dos novos espaços públicos e dos 
edifícios residenciais construídos. A relevância que a habitação possui nesse projeto, demonstra ser perti-
nente a utilização desse tipo de uso na constituição do trabalho. Porém, como é comum nas ações urbanas 
no norte europeu, há uma carência de espaços verdes, tornando-se um caso menos favorável devido a mais 
valia desse tipo de espaço para o desenho urbano e qualidade de vida dos utentes.

O caso em Seul destaca-se por ser uma intervenção de caráter regenerador que restaura um importante 
elemento e traz de volta a identidade urbana da cidade, melhorando a qualidade ambiental e a qualidade de 
vida dos seus habitantes. Além disto, transformou-se num espaço público de excelência. Deste modo passa a 
ser uma referência positiva como forma de estratégia para o projeto urbano.

Por último, os casos em Xangai e Seattle, resolvem singularmente a questão da barreira criada por limites 
viários, portanto demonstraram-se ser influências que pesaram na forma de refletir sobre essa problemática 
da área de intervenção de projeto. 
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2.  ANÁLISE DO LUGAR 

A análise do lugar constitui uma base de conhecimento de grande relevância para as fases posteriores, uma 
vez que permite revelar condicionantes relevantes e alguns aspectos quase que imperceptíveis, e sintetiza 
alguns dos principais pressupostos que permitem compreender o local na atualidade.

2.1 LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

A área de intervenção de projeto localiza-se na margem ocidental da cidade de Lisboa, abrangida pelas fre-
guesias de Algés, Cruz Quebrada - Dafundo e Belém, antiga Santa Maria de Belém. Delimitada a Oeste pela 
Av. Ferreira Godinho, à Leste pela Av. Torre de Belém e à Sul pelo Rio Tejo, uma faixa paralela ao rio, com cerca 
de 50m de largura, que é caracterizada pela presença dos caminhos de ferro, da Av. Marginal/Av. da Índia, do 
Nó de Algés e da Doca de Pedrouços (DocaPesca). Como tal, a paisagem deste local é fortemente marcada 
pela estrutura ferroviária e de mobilidade. Porém, a frente ribeirinha destaca-se em ocasiões de cariz tempo-
rário, embora estas não sejam suficientes para a sua dinamização - são o caso dos festivais do Nos Alive e do 
OutJazz, ou de eventos pontuais como a competição da Volvo Ocean Race.

Figura 2.01. Freguesias que compreendem a Área de Intervenção do Projeto

Figura 2.02. Área de Intervençãoe e seus eventos temporários
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ELEMENTOS URBANOS DE REFERÊNCIA

O processo de análise é iniciado através da identificação dos principais elementos urbanos que pertencem à 
área de intervenção.

Primeiramente destacou-se os elementos mais salientes, as estruturas de comunicação, tais como: os cami-
nhos de ferro; a Av. Marginal; a Av. Índia; a Av. Brasília; o Itinerário Complementar 17.

Os edificados urbanos a realçar são, por sua vez, a Torre de Belém, a Fundação Champalimaud, o Aquário 
Vasco da Gama, o Palácio Ribamar, o Museu do Combatente, o Mercado de Algés, os Armazéns da Docapesca 
e a Torre de Controlo de Tráfego Marítimo.

A Estação Intermodal e o Passeio Marítimo de Algés são também exemplos de elementos urbanos distintos 
na zona de estudo.

Figura 2.03. Passeio Marítimo de Algés e algumas 
das infraestruturas urbanas

Figura 2.04. Elementos estruturais de comunicação

Figura 2.05. Localização dos edificados urbanos de referência

Figura 2.06. Aquário Vasco da Gama; Quinta 
São José do Ribamar; Palácio Ribamar

Figura 2.07. Torre de Belém; Museu do 
Combatente; Fundação Champalimaud
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2.2 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E EVOLUÇÃO URBANA 

Lisboa sempre teve uma localização privilegiada ao resto da Europa, por se encontrar mais a Ocidente, além 
de apresentar um vasto abrigo natural proporcionado pela geografia do Estuário do Tejo. A cidade nasceu 
devido à sua localização geográfica, pelas condições e características que esta apresentava. A proximidade 
com a água e a baía protegida pelas colinas adjacentes atraíram os primeiros habitantes a ocuparem o terri-
tório que veio a ser português, desencadeando o processo de expansão urbana. A cidade foi se destacando, 
desde cedo, como ponto central e porta de entrada da Europa de bens, produtos, ideias e pessoas. Esta aber-
tura ao exterior e a importância da relação com o rio que Lisboa sempre teve determinaram a sua identidade, 
expansão e desenvolvimento dentro do país, do qual se tornou capital. Essas características também perten-
cem à área de intervenção de projeto, nomeadamente a situação geográfica privilegiada e as características 
físicas atrativas, já que está inserida no estuário do Tejo, desempenhando assim um papel fundamental na 
envolvente da capital. 

Antes do século XVII a área ocidental de Lisboa era uma terra pertencente ao património real e não apresen-
tava características urbanas. As relações com o restante da cidade eram tênues, uma vez que se tratava de 
um pequeno aglomerado de pescadores e comerciantes ligados ao mar. Nessa época, os poucos habitantes 
que povoavam essa zona ainda mantinham uma relação direta com o rio. Com a fixação de ordens religiosas 
e o início da expansão marítima, durante os séculos XV e XVI, a área de intervenção de projeto herdou patri-
mônios como o Convento de São José de Ribamar, atualmente quinta de São José de Ribamar, a Ermida de 
Santa Maria de Belém, o Palácio Ribamar e a Torre de Belém. 

A zona ocidental da cidade foi, durante os séculos XVII e XVIII, uma das mais procuradas pelas famílias aris-
tocratas da capital para a construção de espaços de repouso e lazer, como palácios e quintas de veraneio. As 
quintas, cujos vestígios são marcos do património histórico, eram normalmente dotadas de hortas e parques 
ou jardins, e localizavam-se junto às ribeiras que constituíam locais privilegiados para o desenvolvimento da 
agricultura e da pesca. 

Com o terramoto de 1755, a zona da área em análise foi pouco lesada, o que fez com que as pessoas se refu-
giassem nessa zona e se instalassem nas várias barracas construídas ali. A cidade foi então crescendo para 
esse lado do rio, provocando um aumento na população que ali vivia. É nesse século que ainda se assiste ao 
crescimento de áreas fabris, mais para a zona de Pedrouços, ocasionando um caráter mais urbano na zona. 
Até meados do século XIX, a área de intervenção de projeto cresceu sempre com uma ligação dinâmica com o 
Tejo, a maioria das pessoas tiravam o seu sustento do rio. Havia uma relação aberta, tanto a nível físico como 
visual.

Na segunda metade do século XIX a atividade agrícola entra em declínio e surgem novas indústrias, e a revo-
lução industrial se estabelece na zona. Devido a este acontecimento, a área em estudo foi ocupada por uma 

Figura 2.08. Vista aérea sobre Algés/Belém, anos 40 Figura 2.09. Vista do antigo Convento de São José do 
Ribamar, final do séc. XIX
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população operária, surgindo os primeiros pátios e bairros proletários, o que causou o consequente afasta-
mento da aristocracia para outros lados. Em 1889 realiza-se o aterro na zona ribeirinha destinado à instalação 
da linha de caminho-de-ferro entre Cascais e Pedrouços, para o comboio a vapor, mas só em 1892 concluiu-se 
o troço que liga a zona de intervenção do projeto a Lisboa. Com a construção da linha férrea, a zona passou a 
ser procurada para o turismo, contribuindo para o seu desenvolvimento, no entanto, com a implantação dos 
aterros para viabilizar esta construção, iniciou-se o processo de afastamento da frente ribeirinha. 

No século XX, a implementação de novos meios de comunicação viária e a eletrificação da linha férrea acele-
rou a comodidade das viagens fornecendo ao concelho e à zona um poderoso atrativo e fixador demográfico. 
A partir dos anos 40 e 50, como em toda zona que margina a capital, a área ocidental de Lisboa foi profunda-
mente influenciada pelo seu crescimento. O aumento demográfico conduziu a muitas ocupações e alterações 
urbanísticas, resultando num crescimento desordenado de toda a área, com especial relevo nos aglomerados 
do litoral, com novos bairros residenciais e boas ligações a Lisboa, tendo as áreas interiores de certa forma 
permanecido com um caráter mais rural. Transformando-se num local de passagem entre Cascais e Lisboa, a 
zona ocidental funcionou durante umas décadas como um “dormitório” de Lisboa, e só nos anos 80 expandiu 
para o seu interior. A velocidade da expansão urbana e a necessidade de espaço disponível provocaram trans-
formações num elemento histórico e identitário da zona, a Ribeira de Algés, que foi encanada nos anos 50. 
Devido à abertura dos eixos viários paralelos à linha do comboio e dos sucessivos aterros, a área de estudo 
vê-se assim, em meados dos anos 60, afastada abruptamente do rio e da sua frente d’água.

A década de 40 foi marcada pela realização da Exposição do Mundo Português, em Belém, que permitiu a 
requalificação de toda esta parte da área de estudo. Com a substituição das habitações populares pela habita-
ção burguesa, Belém converteu-se numa zona vocacionada para a classe alta. Demoliram-se edifícios antigos 
para erguer os pavilhões da exposição, construíram-se alguns equipamentos culturais e inclusivamente espa-
ços públicos, e criou-se a primeira passagem pedonal com a frente ribeirinha. Belém ganhou prestígio e este 
acontecimento tornou-se indutor de uma nova rearticulação entre a cidade e o rio.

Figura 2.10. Estação de Algés - Comboio 
a vapor

Figura 2.11. Ribeira de Algés, início séc. 
XX

Figura 2.12. Evolução da linha da costa da área de estudo, desde o séc. XIX
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2.3 EVOLUÇÃO POPULACIONAL E CARACTERIZAÇÃO ETÁRIA

Como foi possível observar no tópico anterior, houve uma evolução demográfica ao longo dos séculos que 
gerou um ritmo acelerado de crescimento demográfico até a década de 90. No entanto, os dados segundo 
a tabela 1 revelaram uma quebra deste ritmo nos últimos momentos censitários, por isso conclui-se que a 
população residente na zona aumente a um crescimento lento, visto que a taxa de variação passou a ser 
positiva na última década. Por conseguinte, verifica-se, a partir da figura 2.14, que o estabelecimento desta 
população foi concentrado a Norte da área em estudo, sendo nula a população que reside à Sul, área contígua 
ao rio.

A zona em estudo é caracterizada maioritariamente por uma população adulta com faixa etária entre os 
25-64 anos, como pode ser visto na tabela 2. Entretanto, evidencia-se, entre 2001 e 2011, uma redução da 
população jovem em idade ativa, entre os 15 aos 24 anos, e em contrapartida um aumento da população 
mais idosa (com 65 anos ou mais). Assim, 24,3% da população da zona em estudo é envelhecida, tornando-
-se a primeira indicação da falta de atratividade que a zona possui, tendo em conta que mais de metade da 
população é adulta.

2.4 CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA

O conhecimento devido da gênese morfológica de um território e a compreensão do desempenho das suas 
várias condicionantes naturais permitem evitar ameaças naturais e potencializar aspectos que o  território 
ofereça. Portanto, o estudo profundo das características biofísicas do território constitui uma análise rele-
vante de modo a contribuir para a transformação e ocupação da área a intervir. 

Figura 2.13. TABELA 1 - População Residente por Freguesia (1991, 2001, 2011)

Figura 2.14. População Residente por subsecção, 2011

Figura 2.15. TABELA 2 - População por ciclos de vida



20

|    ANÁLISE DO LUGAR  20

2.4.1 HIPSOMETRIA

O modelo digital de terreno permite compreender de que modo se distribui a altimetria do local. É pos-
sível observar que a zona ribeirinha apresenta uma altitude com valores baixos, inferiores a 10m, o que 
resulta na utilização desta área para implementação de infraestruturas. Trata-se de um aterro imple-
mentado antes de 1958, uma zona relativamente plana que possibilita uma maior facilidade de aces-
sos para os transportes ferroviários. Verifica-se que é a Norte da linha ferroviária, nas arribas da antiga 
linha da costa, onde o terreno começa a aumentar gradualmente à medida que se afasta da frente rio.

O território em análise possui uma área com altitudes elevadas em torno de uma zona de vale. Este vale 
significa a presença de uma linha de água que coincide com um eixo viário – o Itinerário Complementar 17. 
O desenho de ligações como esta deve-se a procura de uma adaptação das vias à morfologia natural do terri-
tório, facilitando a construção e o movimento de fluxos no interior da cidade.

2.4.2 DECLIVES E EXPOSIÇÃO SOLAR

Por ser um local quase plano, toda a área de intervenção apresenta inclinações na ordem dos 2%, poten-
ciando as estratégias de projeto, no sentido em que permite uma leitura mais fácil do plano urbano, e possibi-
litando uma ligação visual e física com o rio Tejo. Ainda assim, verifica-se a existência de declives com maiores 
inclinações nas zonas adjacentes ao vale, ao longo da Ribeira de Algés, e ainda mais significativas nas ruas 
Direita do Dafundo e Sacadura Cabral, formando encostas viradas a Sul.

Figura 2.16. Mapa Topográfico

Figura 2.17. Mapa  de Declives
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Conclui-se, pela análise deste mapa, que o declive do terreno pode influenciar a estrutura da malha urbana. 
Em zonas de maior e variada inclinação, como é o caso de Dafundo, a malha apresenta-se irregular, por ter 
sido construída por adaptação ao declive. Por outro lado, há zonas onde os declives são tênues, como o caso 
do centro de Algés e na zona central de Belém, em que a malha se torna mais regular e simétrica.

A área de intervenção, por estar orientada a Sul e se tratar de uma área plana (declives quase inexistentes), 
é caracterizada por uma boa exposição solar, uma vez que esta é uma orientação privilegiada, pois recebe 
uma maior quantidade de radiação ao longo do dia. Apesar de toda a área de estudo estar orientada a Sul, 
possuindo boa exposição solar, há zonas com declives voltados a Oeste/Norte resultando em más condições 
de iluminação. 

2.4.3 ESTRUTURA ECOLÓGICA 

A estrutura ecológica define-se como o conjunto formado por fatores abióticos como o solo e a água, e ainda 
por componentes bióticos que se relacionam com o meio, e pretende assegurar a continuidade dos sistemas 
naturais no território, a biodiversidade, o controle dos escoamentos hídricos entre outros aspectos. 

No mapa identificam-se duas componentes bastante distintas, o sistema de estruturas verdes, composto 
pelos espaços verdes e logradouros verdes, e o sistema húmido, relacionado com o leito, as margens e as 
áreas adjacentes à linhas de água pluviais. Estes elementos constituem a estrutura ecológica dos municípios 
em estudo. A área de intervenção insere-se maioritariamente num sistema húmido simples, em que as águas 
pluviais são transportadas pelos vales e escoam para as áreas da frente ribeirinha, que garante a infiltração 
das águas pluviais e a drenagem de solos permeáveis. Porém, os sucessivos aterros e a inexistência de espa-
ços verdes na área contígua ao rio não assegurando esta drenagem de forma eficaz. Esta análise chamou a 
atenção para a Ribeira de Algés que se encontra maioritariamente encanada e com zonas de estrangula-
mento, afetando o escoamento das águas pluviais. Consequentemente, e adicionando à drenagem insufi-
ciente na envolvente, as cheias são recorrentes numa zona construída sobre uma ribeira que desagua no Tejo. 

Por sua vez, a área em estudo dispõe de três grandes áreas verdes de referência, localizadas nas colinas de 
Monsanto, da Cruz Quebrada e do Alto de Algés. No entanto, as duas primeiras áreas são caracterizadas pela 
elevada densidade vegetal e possuem condições para serem vividas enquanto espaço público, ao contrário 
do que acontece no Alto de Algés, uma vez que esta área verde se encontra menos cuidada e sem a presença 
de massas arbóreas. É possível ainda identificar pequenos espaços verdes tais como o Jardim de Algés e o de 
Belém que apresentam características mais urbanas. A articulação entre estes espaços é quase inexistente, 
não existindo uma estrutura articulada que permita a continuidade dos espaços verdes. Este fator contribui 
para a não permanência de pessoas no espaço público, desaproveitando-se assim as potencialidades do local.

Figura 2.18. Estrutura  Ecológica
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2.4.4 RISCOS NATURAIS

INUNDAÇÕES 
A existência de possíveis inundações adverte de alguns fatores, sendo um deles a precipitação. Um 
período de precipitação elevada e invulgar pode levar a que algumas áreas fiquem vulneráveis a pos-
síveis inundações. Para além desta questão meteorológica, a permeabilidade desta zona também  
pode influenciar a ocorrência de inundações. 

Como se verificou na análise da estrutura ecológica, a Ribeira de Algés é um elemento propício a causar catás-
trofes deste tipo, uma vez que possui pouca capacidade de drenagem por estar encanada. Ao mesmo tempo, 
o Rio Tejo e o Rio Jamor, em períodos de elevada precipitação, são também elementos que aumentam o risco 
de inundação para as suas áreas adjacentes. Assim, conclui-se que a área em estudo tem elevados riscos de 
inundação e muitos edifícios expostos, tornando mais uma vez relevante a existência de espaços verdes na 
frente rio.

CHEIAS
As marés são influenciadas pela atração gravitacional do Sol e da Lua, e causam desníveis no nível média das 
águas do mar. Por ser constituído por um elemento natural, o mar também é vulnerável às precipitações, 
influindo assim no aumento do nível das águas. A altura da água na maré alta pode chegar até aos 4,2m do 
zero hidrográfico (igual a 2,1m da cota normal), ou seja, quase 1,5m de diferença para a cota a que se encon-
tra o ponto mais baixo da frente ribeirinha. Portanto, esta é a zona que sofre influência direta do efeito maré, 
sendo assim necessário ter em conta o volume de água que pode ser adicionado à altura média do Rio Tejo.

2.4.5 RUÍDO

O ruído, poluição sonora, é proveniente principalmente de meios de transportes, deste modo o protagonista 
causador do ruído na zona em estudo é o transporte ferroviário. A frente ribeirinha é limitada tanto pela linha 
de comboio, como por rodovias, tornando-se assim a área mais atingida por esta perturbação. Um fator que 
contribui para estes elevados níveis de ruído nesta zona é a escassez de massas arbóreas, visto que podem 
funcionar como uma barreira acústica de proteção. Com a redução do fluxo de transportes, decorrente dos 
eixos que permitem o acesso aos bairros e às habitações, o ruído é consequentemente atenuado. Assim, 
conforme a proximidade ao interior do território, onde se distribui os eixos secundários e terciários, o nível 
de ruído reduz consideravelmente.

Figura 2.19. Riscos Naturais - Inundações e Cheias
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2.4.6 VENTOS 

Quanto à ação dos ventos, verifica-se uma predominância do quadrante Norte, nomeadamente Noroeste, 
Norte e Nordeste, bem como na direção Sudoeste. Os valores mais altos de velocidade média e frequência 
registram-se maioritariamente durante os meses de verão. Esta estação é caracterizada pelas Nortadas, bri-
sas frescas vindas de Noroeste que sopram à tarde, e pelos ventos quentes vindos de Este/Sudeste prove-
nientes do deserto. Já no inverno, da orientação Sul/Sudoeste, que caracteriza esta época, vêm os ventos com 
temperaturas mais baixas.

2.5 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

O espaço público tem um papel crucial no incentivo da cultura e sociabilidade urbana, pois permite a rela-
ção entre as partes que constituem a cidade. Na frente ribeirinha, a generalidade do espaço público carece 
de qualificação e não convida a permanência de pessoas, nomeadamente o Passeio Marítimo de Algés e as 
Praias. Como exceção existe o Jardim da Torre de Belém que fez parte de um projeto de requalificação refe-
rido anteriormente na análise histórica, e que alberga o festival do Outjazz.

Nesta área da cidade a maioria dos espaços públicos foram sendo afastados da margem do rio Tejo, inicial-
mente com a construção da linha férrea e seguidamente com a implantação da infraestrutura viária. O centro 
de Algés acomoda um destes espaços, o Jardim de Algés. Mais a Norte encontram-se o Parque Florestal de 
Monsanto e o Parque Urbano do Jamor a Oeste, espaços verdes utilizados enquanto espaços públicos de 
atividade ao ar livre associados à prática desportiva.

Como as infraestruturas têm um forte impacto na área, os percursos pedonais são na sua maioria descon-
fortáveis e descaracterizados, principalmente na área do viaduto do Itinerário Complementar 17. Destaca-se 
ainda os passeios da Av. Marginal que são estreitos e com grande proximidade ao tráfego.

Figura 2.20. Orientação dos Ventos (Média Anual; Verão; Inverno)

Figura 2.21. Espaços Públicos
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2.6 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA EDIFICADA

No que diz respeito a estrutura edificada, devido às diferentes épocas de ocupação da cidade, a malha urbana 
tem um desenho único e singular. É notória a predominância de uma malha irregular orgânica na zona da Cruz 
Quebrada e do Dafundo que acompanha a topografia do terreno. Em contrapartida, o centro de Algés encon-
tra-se mais consolidado. À medida que se aproxima deste, a malha torna-se ortogonal e regular e o traçado 
organizado em quarteirões bem planeados. No centro de Belém, a malha apresenta um traçado radiocêntrico 
bem definido e regular. Por outro lado, a implantação próxima da linha do comboio em Belém encontra-se 
dispersa com uma malha pouco consolidada. É nesta zona, e mais próximo ao Nó de Algés, que são identifi-
cados alguns vazios urbanos que necessitam de remate e conclusão. A Sul da linha do comboio, identifica-se 
a ausência de uma malha urbana, visto que todo este espaço pode ser considerado como um vazio urbano, 
albergando apenas alguns equipamentos dispersos. Neste cenário é onde se realizam eventos temporários 
como o Nos Alive e o Volvo Ocean Race.

Para além da diversidade ao nível da malha existente, os usos do território também são distintos. Apesar 
de se localizar todo a Sul da linha do comboio, o uso habitacional prevalece na área em estudo e pode 
se encontrar tanto habitação unifamiliar quanto coletiva. O comércio, que também é um uso comum na 
área composto por lojas de conveniências básicas, encontra-se normalmente integrado nos edifícios de 
habitação. Contudo, pode se encontrar ainda uma componente patrimonial e alguns equipamentos públi-
cos junto à linha do comboio ou nos pontos mais altos - são o caso dos edifícios históricos  da Torre de 
Belém, do Aquário Vasco da Gama, do antigo Convento de São José do Ribamar e do Forte Oitocentista 
do Alto do Duque, ou dos edifícios de equipamento como o da Fundação Champalimaud, da Torre de 
Controlo de Tráfego Marítimo e da DocaPesca. A área ainda é caracterizada pela presença de edifica-
dos com valor patrimonial convertidos em equipamentos, como é o caso do Museu do Combatente, 
o Mercado de Algés, o Centro de Arte Manuel de Brito e a Biblioteca Municipal de Algés, o Palácio 
Ribamar. O edificado em geral apresenta um estado de conservação razoável ou ate mesmo bom (ver  
anexo 1). Entre Algés e Pedrouços é onde se localiza os poucos edifícios degradados com necessidade de 
reparação.

2.7 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

A questão da mobilidade e acessibilidade é outro aspecto importante para o planeamento urbano. O con-
ceito de mobilidade encontra-se relacionado com a capacidade e forma de movimentação, já a acessibilidade 

Figura 2.22. Usos da Estrutura Edificada
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é normalmente relacionada com o espaço de tempo necessário á deslocação. São, portanto, inversamente 
proporcionais entre si.

REDE VIÁRIA
O nível rodoviário do distrito de Lisboa é organizado através de uma hierarquia de vias: 1º e 2º nível nacio-
nal; 1º, 2º e 3º nível municipal. No caso da área de estudo, estão presentes as vias de 1º nível nacional e as 
vias de 2º e 3º nível municipal. Deste modo, as principais ligações viárias são o Itinerário Complementar 17, 
a Av. Marginal, a Av. Brasília e a Av. da Índia. Assim, no que toca a acessibilidade, a área de intervenção de 
projeto encontra-se servida de boas ligações ao resto da cidade, tanto a nível de transportes coletivos como 
individuais. A via de 1º nível insere-se na rede estruturante e as outras duas inserem-se na rede de distribui-
ção principal e secundária da cidade, ajudando a promover o escoamento de fluxos e mobilidade da zona. A 
primeira via citada, perpendicular ao rio, é caracterizada por ser uma via rápida com três faixas de rodagem 
em cada sentido e um separador central. Intersectadas com esta e paralelamente ao rio, encontram-se as 
outras duas que atravessam parte da frente ribeirinha. Por outro lado, são também importantes as vias de 
hierarquia menor, de acesso local, que outrora desenharam o limite da linha de costa. Estas são: a Rua Direita 
do Dafundo e a Rua Pedrouços.

No que diz respeito aos transportes públicos, os autocarros servem adequadamente esta área, contribuindo 
para a ligação a bairros periféricos através das Avenidas Dom Vasco da Gama, do Restelo e dos Bombeiros 
Voluntários de Algés. Estas ligações ficam mais escassas a Norte da Cruz Quebrada e Dafundo visto que os 
percursos são sinuosos e a inclinação do terreno variável. É de salientar também a presença da estação inter-
modal de Algés, elemento importante na entrada e saída de pessoas da área em estudo, e no qual compre-
ende este tipo de transporte público.

REDE FERROVIÁRIA 
Para além dos autocarros e do elétrico, o comboio é o meio de transporte coletivo que contribui para a 
mobilidade da área de estudo. É também o outro tipo de transporte público que a estação de Algés alberga. 
A rede ferroviária permite fazer ligações à envolvente mais ampla desta área, porém não serve diretamente 
os bairros mais periféricos, sendo assim uma forma de deslocação para pontos mais distantes ao longo da 
frente rio da cidade.

REDE PEDONAL E CICLÁVEL
A rede pedonal evidencia descontinuidades na circulação do peão, estando este problema associado a diver-
sos fatores. A presença de infraestruturas viárias, por exemplo, impede uma circulação contínua e confortável, 

Figura 2.23. Hierarquia de Vias
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para além de uma eficaz aproximação à frente ribeirinha. A carência de estacionamento também provoca 
rupturas na rede pedonal, devido à apropriação indevida por parte do automóvel das poucas áreas pedonais 
existentes. A dimensão e degradação dos pavimentos e o fato de grande parte dos percursos pedonais, assim 
como os cicláveis, estarem estrangulados entre grandes infraestruturas contribuem para uma circulação des-
confortável e insegura. Assim, há zonas de conflito onde o percurso pedonal e ciclável é interrompido ou se 
desenvolve de forma pouco confortável. 

2.8 DIAGNÓSTICO 

Em conclusão e partindo desta análise, identificou-se que a problemática central desta zona está relacionada 
com a sua pouca atratividade, provocada pela desqualificação urbana de que foi alvo, pelo desrespeito das 
pré-existências e pela fraca integração das infraestruturas.

A presença do comboio é um fator que potencia a segregação urbana da área em estudo. Constitui efetiva-
mente um corte com as pré-existências, dividindo a frente rio da cidade e criando percursos desnivelados. O 
desenvolvimento de vias paralelas nos dois lados do comboio dificulta a leitura clara dos percursos e potencia 
ainda mais esta segregação.

Deste modo, os principais problemas identificados são sobretudo ao nível de ocupação da frente ribeirinha 
e consistem nos seguintes pontos: 

A linha de caminhos-de-ferro constitui uma barreira física: a circulação ferroviária de alta velocidade não 
permite o uso do local; 

O sistema viário: a duplicação da circulação de trânsito rápido paralela à frente rio e a escassez de atravessa-
mento criam dificuldade na mobilidade pedonal e insegurança ao peão; 

A poluição sonora e ambiental: reflexo do elevado fluxo automóvel e ferroviário;

O sistema ecológico encontra-se desarticulado, sem continuidade;

Ameaças de riscos naturais como inundações e subida do leito do rio;

A carência de espaços públicos qualificados, não só de lazer, mas como de estada e de passagem; 

A escassez de equipamentos destinados ao turismo, ao lazer e ao comércio contribui para a fraca atratividade 
da zona;

O envelhecimento da população residente.

Todavia, foram identificados atributos que se encontram principalmente relacionados com a proximidade 
que a área de estudo tem com o rio, além da boa exposição solar, da sua localização e da diversidade de 
transporte coletivo, ocasionada pela esta. Existem ainda alguns espaços vazios, com áreas passiveis de serem 
requalificadas. 

Portanto, de forma a estimular e promover uma melhoria significativa ao nível das pré-existências, do edifi-
cado, das infraestruturas e do espaço público, todo o conceito de intervenção, requalificação e reabilitação 
urbana foi repensado de modo a resultar numa proposta de projeto urbano consciente e conivente com os 
verdadeiros problemas da área de intervenção.
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3.  PROPOSTA PROJETUAL

Este capítulo incidirá na apresentação das soluções encontradas em resposta ao problema posto no exercí-
cio, fundamentadas nos conceitos e nas análises feitos ao longo deste relatório. O exercício foi organizado 
em duas fases e permitiu elaborar um plano estratégico de intervenção urbana que consiste essencialmente 
no redesenho do espaço público da frente ribeirinha da Foz do Jamor a Belém, tendo como principal instru-
mento o Projeto Urbano. Este, enquanto instrumento de intervenção do território, resulta de uma relação 
dialética entre Projeto e Plano, cuja função é unir os desenhos da estrutura da urbanização, do espaço público 
(que inclui espaços verdes consolidados) e dos elementos arquitetónicos mais relevantes (património ou 
grandes equipamentos), como um todo. 

A primeira fase ocupou todo o primeiro semestre e foi elaborada através da discussão de ideias e soluções em 
grupo, tendo por base o programa proposto. Através do Projeto Urbano delinearam-se as principais intenções 
derivadas duma detalhada análise do local de forma a resolver questões mais abrangentes a todo o territó-
rio em estudo. Na segunda fase, também em grupo, aprofundaram-se alguns elementos de maior interesse 
desenvolvendo e trabalhando a uma escala mais pormenorizada. Nesta fase pretende-se chegar a uma solu-
ção arquitetónica com materialidades definidas.

CONDICIONANTES LEGAIS

Antes de ter sido desenvolvido o projeto considerou-se os artigos regulamentares relacionados com a frente 
ribeirinha, já que é importante ter em conta as normas e os regulamentos para que haja uma conformidade 
ao nível do desenho. Considerou-se assim os instrumentos de gestão territorial, o Plano Diretor Municipal 
de Lisboa e o de Oeiras.

Segundo o Plano Diretor Municipal de Lisboa, não são permitidos “os usos de indústria, habitação e logística 
não associados às atividades náuticas (...)”, assim como edificados que contribuam “ para a degradação da 
qualidade da água do rio Tejo” (ARTIGO 66º). Este artigo também define que a altura máxima dos novos edi-
fícios pode variar entre os 13 e os 17 metros, sendo permitidas fachadas com 3 ou 4 pisos.

Já o Plano Diretor Municipal de Oeiras define que a área de Algés “constitui uma área especialmente vocacio-
nada para atividades de lazer, designadamente a náutica de recreio ou desportiva, as atividades turísticas, a 
localização de equipamentos e a realização de eventos” (ARTIGO 46º), bem como atividades que promovam 
“a instalação de outras atividades complementares, designadamente de comércio e serviço, que permitam 
assegurar a sua vocação” (ARTIGO 44º). De referir ainda que, se deve articular as intervenções com entida-
des públicas como a Administração do Porto de Lisboa. Entretanto, levou-se em conta a indicação feita pelos 
responsáveis camarários, que foram pessoalmente apresentar o enunciado do exercício, de que seria possível 
a abordagem do uso habitacional.

3.1 PROJETO URBANO

PROGRAMA

Nesta primeira fase os objetivos não se esgotam na ultrapassagem das dificuldades identificadas ao longo da 
análise da área de estudo. Para além destes obstáculos, a proposta urbana deveria responder a um programa 
que incluía: uma nova porta atlântica para a náutica de recreio e de competição capaz de integrar eventos 
pontuais como a Volvo Ocean Race; um espaço público qualificado para admitir eventos temporários como o 
Nos Alive, mas que também viabilize outros usos ao longo do ano; instalação de um interface complementado 
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com um silo automóvel; edificação de espaços para apoio às novas valências urbanas; reabilitação ou reuso 
de edificados com necessidade de intervenção. Enquanto projeto académico foi assumida a necessidade de 
compreender, interpretar e transformar os dados pré-existentes do problema urbano de modo a não tornar 
rígido o cumprimento do programa. Deste modo, o programa ajudou a compreender a diversidade das ativi-
dades propostas, bem como suas exigências funcionais.

ESTRATÉGIA E PREMISSAS

Fora o aspecto programático, um dos objetivos passava por atuar no território de forma a criar uma relação 
entre a realidade urbana existente e a proposta. Seria importante caracterizar de novo esta frente ribeirinha, 
de maneira a garantir maior qualidade espacial e continuidade com a cidade. Entretanto foi impossível propor 
um desenho homogéneo ou uma malha regular ao longo de todo o terreno, pois a própria cidade é caracte-
rizada pela diversidade de tecidos urbanos
. 
O objetivo era o de encontrar relações entre as diferentes partes, assegurando a sua identidade, gerando 
novos espaços e conferindo legibilidade a circulação pedonal. Parte-se então do conceito de requalificação 
do espaço público como espaço comum da comunidade, com o potencial para resolver problemas a nível 
urbano, ecológico e social.  

Deste modo, a estratégia foca-se essencialmente na regeneração e requalificação deste troço, dotando 
o espaço de locais de lazer, conferindo características urbanas de qualidade para usufruto do cidadão. 
Pretende-se estabelecer uma ligação com os sistemas existentes que permita uma leitura contínua do ter-
ritório através de um percurso pedonal contínuo e fluído, constituído por espaços de referência, estrutura 
verde, sistema viário e novos equipamentos. A estratégia teve como base as seguintes premissas, essenciais 
a realização do projeto:

Reorganização e requalificação da estrutura de mobilidade, facilitando as ligações entre as vias e tornando 
mais clara a hierarquização viária;

Criação de uma rede de espaços públicos dedicados à estadia, mobilidade e acessibilidade pedonal, associa-
dos aos novos percursos pedonais propostos que ligam elementos urbanos de referência;

Criação de um grande parque urbano que vem estabelecer novamente a comunhão da cidade com o rio 
duma forma ecológica e sustentável, e regenerar o vazio urbano do aterro de Algés; 

Proteger as lembranças do lugar, através da requalificação urbana e redescobrimento de um elemento iden-
titário de Algés;

Dinamização socioeconômica, através da implementação de serviços e comércio em novos edifícios, assim 
como em edifícios existentes relevantes, promovendo deste modo a sua reabilitação. Criação de novos ele-
mentos habitacionais, procurando assim incentivar a fixação de novos habitantes. 

CONCEITO

Sabendo a influência que o espaço público exerce sobre a cidade, é necessário a criação de uma rede que 
torne possível a restruturação urbana. Através da análise feita sobre a estrutura ecológica, percebe-se que 
esta área carece de espaços como um Parque Urbano e de uma estrutura ecológica bem articulada. Assim 
sendo, é proposto um parque urbano, transversal a toda a área de intervenção, articulado por uma rede de 
espaços públicos e corredores pedonais e composto por diferentes densidades arbóreas. O parque origina-se 
da continuação de três espaços verdes de relevância nesta área: o Parque do Jamor, o Parque Florestal de 
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Monsanto e o Jardim da Torre de Belém. Esta “mancha verde” surge como principal elemento de ligação da 
cidade ao rio, quer fisicamente, através de percursos pedonais, ou visualmente, a partir de espaços de con-
templação. Assim, o Parque Urbano, enquanto espaço público urbano de grande escala, tornou-se elemento 
principal na definição da proposta projetual e na redefinição do espaço.

Figura 3.01. Conceito Do Projeto Urbano
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Figura 3.02. Planta Geral do Projeto Urbano
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3.1.1 PARQUE URBANO

Como já foi referido, o parque funciona como elemento essencial para o estabelecimento da continuidade 
urbana, e sintetiza boa parte da estratégia. Este apresenta-se como elemento articulador de toda a proposta, 
assegurando questões como a ventilação urbana, o ruído urbano e a permeabilização de áreas. Pela sua 
implantação transversal, o parque vai reforçar não só a articulação com a estrutura ecológica existente e a 
cidade, mas também com os equipamentos e edificados propostos. Portanto, estabelece simultaneamente a 
oportunidade de instalação de programas que potenciam a sua vivência.

O parque ocupa toda a área da frente ribeirinha, com momentos em que se excede até depois da linha do 
comboio, como por exemplo no centro de Algés, este é prolongado até depois da rotunda do Mercado onde 
se vai unir com o Parque Florestal de Monsanto, o mesmo acontece com o Parque do Jamor. É nestes momen-
tos que se realizam as principais ligações diretas entre a cidade e o rio. A opção de se manter o viaduto do 
Itinerário Complementar 17, refeito em forma de uma rotunda elevada, permite uma maior fluidez do parque 
através do atravessamento pedonal numa destas ligações. 

Toda a margem da área de estudo foi redesenhada com base numa linha mais fluída predominantemente 
curva e, para estabelecer a continuidade entre os três espaços verdes referidos anteriormente, estendeu-se 
o antigo aterro até a Foz do rio Jamor, criando, por conseguinte uma nova linha de costa. Esta extensão do 
antigo aterro foi repensada e chegou-se a conclusão que seria mais pertinente extrair-se uma parte para 
manter o carácter ribeirinho da margem do Dafundo e criar uma nova marina destinada ao lazer, transfor-
mando-se assim num novo aterro. O desenho orgânico do limite Norte do novo aterro deve-se ao propósito 
de definir melhor as áreas e os programas que neste se desenvolvem, em contraposto ao limite Sul que é mais 
rígido como a linha de margem de Lisboa.

Assim, o Parque Urbano desenvolve-se em duas zonas com diferentes programas funcionais, ligadas por um 
percurso pedonal marginal ao rio e uma ponte pedonal mais a Sul. A zona do novo aterro divide-se em três 
áreas que são delimitadas pelo seu desenho. A primeira área destina-se à prática de atividades ao ar livre 
onde se encontra o skatepark, o campo de minigolfe, espaços com equipamentos para o exercício físico e 
um anfiteatro para contemplar o novo espaço d’água formado e a marina. A área intermédia é vocacionada 
para a nova marina e alberga um edificado de apoio às praticas náuticas de lazer, um hotel e um observatório 
voltado para o rio. Por último há a área elaborada para a realização de eventos como o Nos Alive, com uma 
topografia do terreno moldada para que seja propícia a estes acontecimentos. Na sua extremidade encontra-
-se uma área toda arborizada destinada a piquenique. Entretanto entre as duas últimas áreas desenvolveu-se 
um espaço de transição compreendido por um anfiteatro orientado para a cidade e uma barreira arbórea que 
funciona como um bloqueio visual.

O antigo aterro é a zona do parque urbano onde se distribui equipamentos como o centro náutico, outro 
hotel e o silo. A área residencial e a comercial integra esta zona, provendo ao parque diversas dinâmicas 
socioeconômicas. Esta zona alberga ainda uma ponte verde que permite ligar diretamente o parque ao Jardim 
de Algés. Por fim, inclui-se o lago, alguns espaços verdes e um espaço público relevante para toda esta frente 
rio, a envolvente da Ribeira de Algés. É de ressaltar a importância que a definição da arborização tem em 
todo o parque urbano, pois permitiu definir espaços com características distintas, áreas arborizadas e áreas 
de clareira.

ESTRUTURA ECOLÓGICA E A RIBEIRA DE ALGÉS 
Como analisado no capítulo anterior é notória a falta de espaços verdes na frente ribeirinha. Neste caso 
foi importante garantir um espaço verde contínuo que articulado com uma rede de espaços públicos, dê a 
possibilidade de o percorrer ligando as diferentes áreas. De referir que a proposta da nova estrutura verde, 
tem como princípio o seguimento da estrutura ecológica existente, logo faz parte integrante do conceito do 
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projeto urbano. Além do Parque Urbano, criou-se e recuperou-se 
jardins e espaços verdes com alguns apontamentos arbóreos.

Como parte problemática e pertinente da estrutura ecológica e 
de toda a área de estudo, a Ribeira de Algés tornou-se um ele-
mento essencial para a proposta projetual. Para além de resolver 
o problema da drenagem insuficiente quando há chuvas fortes, o 
desencanar da Ribeira de Algés traz de volta um elemento natu-
ral identitário desta zona e proporciona a criação de um espaço 
público único no parque.

No centro do aterro de Algés desenvolveu-se outro elemento que 
também contribui para o escoamento hídrico. O lago, que funciona 
como uma bacia de retenção com foz no Rio Tejo, estabeleceu-se 
como um elemento de destaque do parque. Este pode aumentar 
de tamanho em caso de grandes precipitações e permanecer com 
água proveniente do rio, visto que apresenta cotas menores.

Estes dois constituintes do Parque Urbano têm em comum um 
elemento natural, a água. Além do verde, este elemento tornou-
-se caracterizador de todo a projeto urbano, fornecendo diferen-
tes tipos de vivências e uma maior qualidade de vida aos seus 
residentes. 

3.1.2 ESTRUTURA VIÁRIA

É visível que a área de intervenção contém vias que garantem ligações importantes com a restante cidade, 
nomeadamente a o Itinerário Complementar 17, a Av. Marginal a Av. da Índia e a Av. Brasília. No entanto, 
constituem rupturas no espaço público, deixando o pedestre em segundo plano. Portanto, o redesenho e a 
restruturação destas infraestruturas revelam-se uma das principais premissas do projeto urbano.

Primeiramente, tendo em conta as visitas feitas ao local, tornou-se nítido a pouca utilização da Av. Marginal 
como via de acesso local a Dafundo, visto que, além desta não ser a sua função principal, não há muitas pos-
sibilidades de comunicação entre esta e as vias perpendiculares, ou seja, as diversas vias que afluem na Av. 
Marginal possuem objetos (pilaretes metálicos) que impedem uma ligação. Procedeu-se então a passagem 
desta Avenida para Sul da linha do comboio e manteve-se as quatro faixas de rodagem, duas em cada sen-
tido. Deste modo, desafogou a frente edificada do Dafundo, disponibilizando espaço para se desenvolver um 
espaço público qualificado tornando a área destinada ao pedestre mais permeável. Esta alteração inicia-se no 
Parque Urbano do Jamor e prolonga-se até Algés. Com este mesmo propósito, de desafogar a frente urbana 
e transmitir segurança ao pedestre, toda a Av. da Índia passa a ter duas faixas de rodagem, uma em cada 
sentido, e a função de acesso local, descendo de nível na hierarquia.

A reestruturação da estrutura viária teve como alicerce quatro nós. O primeiro foi o nó do Jamor, em que, 
com a elevação da Av. Marginal, transformando-a em viaduto a partir de determinada cota até o início da 
frente edificada do Dafundo, ganhou-se espaço para um atravessamento, entre o Parque Urbano do Jamor 
e a Av. Ferreira Godinho, contínuo e sem semáforos. Assim, há uma maior fluidez do trânsito tanto na via 
transversal quanto na Av. Marginal. 

Outro nó desenvolvido, que serviu para criar uma ligação mais eficaz entre a Av. da Índia e a Av. Brasília, foi o 
de Belém. Como forma de atravessamento entre estas duas avenidas criou-se um túnel que converge numa 

Figura 3.03. Ribeira de Algés
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rotunda juntamente com a Av. da Torre de Belém. Além de retirar os viadutos existentes que interrompiam 
visualmente o lugar, este nó possibilitou unir todas estas direções ao mesmo tempo. 

O terceiro e mais relevante é o nó de Algés, devido a sua funcionalidade e pressuposto. É neste ponto onde 
converge fluxos viários e pedonais provocando uma desordem, e principalmente desconforto ao pedestre. 
Com o intuito de organizar e estruturar esta zona, desenvolveu-se uma rotunda elevada que liga os eixos 
viários numa cota elevada, transformando o espaço sob ela mais permeável ao pedestre. Esta rotunda é cons-
tituída pelo Itinerário Complementar 17 e pelas avenidas Marginal, da Índia, Brasília e Dom Vasco da Gama. 
Além de resolver o conflito causado pelos eixos viários e tornar o espaço adequado ao uso pedonal, o nó de 
Algés contribuiu para a continuidade do Parque Urbano e para o redescobrimento da Ribeira de Algés. Como 
consequência desta reestruturação, a interface, constituída pela estação de Algés e pelo terminal rodoviário, 
foi desviada, contribuindo para a acalmia da desorganização existente. Criou-se novas ligações e todo o seu 
espaço envolvente foi redesenhado. O último nó situa-se logo a Norte do nó de Algés, serve principalmente 
para distribuir o trânsito vindo do IC 17 e para requalificar a antiga rotunda do Mercado de Algés. Consiste 
numa rotunda que funciona como uma zona de drenagem, devido à sua abertura no interior, deixando a 
Ribeira descoberta.

3.1.3 REDE PEDONAL E ESPAÇO PÚBLICO

Como analisado no capítulo anterior, é notória a falta de espaços públicos qualificado na área de intervenção. 
Sendo o espaço público o tema central dessa proposta, e consequentemente o pedestre, há uma preocupa-
ção em readaptar a rede pedonal existente às necessidades do cidadão. Portanto, foi importante garantir um 
espaço verde contínuo que articulado com uma rede pedonal, dê a possibilidade de o percorrer, ligando as 
diferentes áreas. Para isto, restituiu-se o perfil das principais artérias da área de intervenção e projetou-se 

2. Nó da Cruz Quebrada | 1:5000Figura 3.04. Nó do Jamor Figura 3.05. Nó de Belém

Figura 3.06. Nó de Algés
Figura 3.07. Nó do Mercado



34

|    PROPOSTA PROJETUAL    34

novos espaços públicos, desenhando soluções de circulação que contemplam um percurso claro e permeável 
com ligações eficazes entre a cidade e o Parque Urbano e ao passeio ribeirinho - longitudinal ao Rio.
  
O uso do espaço público como ligação dos vários sistemas e de forma a percorrer-se o espaço verde, tornou-
-se uma questão pertinente para a sua definição. Na Ribeira de Algés, a modelação do terreno e a criação de 
plataformas próximas à sua foz contribuíram para o acesso das pessoas ao rio. Além de se tornar um espaço 
de estada singular, destacou-se como um novo ponto de permeabilidade. Já na frente edificada do Dafundo, 
o desenvolvimento de uma promenade arborizada permitiu atravessar toda a zona de forma fluída e segura.

A criação de novas praças urbanas, como a praça que liga o terminal de autocarros à estação de Algés, a 
praça circular da Doca Pesca e a praça do Mercado de Algés, também contribuíram para definição do espaço 
público.

3.1.4 REDE CICLÁVEL

Nos últimos anos, a cidade de Lisboa tem vindo a desenvolver-se no que toca às ciclovias. No entanto, devido 
ás diferenças topográficas, não se pode comparar com cidades como Amsterdam. Neste caso, num território 
em que a frente rio é praticamente plana, é importante a criação de condições para o incentivo a utilização 
deste meio de transporte. Como a rede ciclável existente é interrompida na Fundação Champalimaud, em 
Miraflores e na Cruz Quebrada, criou-se, ao longo da linha de costa, desde a Fundação Champalimaud até 
a Cruz Quebrada, um percurso que faz a ligação entre estas duas ciclovias. Considerou-se a hipótese de, em 
certas zonas, estabelecer-se um percurso alternativo que veio unir-se à ciclovia de Miraflores. Desta maneira, 
o percurso não é necessariamente ao longo da margem, além de haver um percurso paralelo à rodovia em 
todo o atravessamento da área intervencionada, há a possibilidade de atravessar todo o parque de bicicleta.

3.1.5 ESTRUTURA EDIFICADA

No seguimento da restruturação urbana, foi também criado um programa ao longo do parque que potencia-
liza novas vivências na frente ribeirinha, devido à sua diversidade funcional. Uma das principais questões que 
foi importante deixar definida deveu-se à malha urbana pouco consolidada e ao espaço público e a sua conti-
nuidade. Para afirmar a consolidação da malha urbana e rematar alguns quarteirões, realizou-se a construção 
de edifícios com novos usos na zona de Pedrouços e no centro de Algés.

Na Doca Pesca manteve-se os edifícios reabilitando-os de modo a criar uma nova centralidade para a prática 
de atividades náuticas. Esta zona foi toda redesenhada criando uma construção em ilha constituída por três 
edifícios: à esquerda desenvolve-se um estaleiro enquanto à direita um centro náutico, estes são ligados por 
um edifício central que compreende a sede da Volvo Ocean Race. A marina foi requalificada transformando-
-se num espaço tanto para o lazer como para o desporto, e implementou-se uma ponte levadiça na entrada 
para não interromper o percurso ribeirinho.

Em consequência da pouca oferta hoteleira que a área em estudo dispõe, projetou-se dois hotéis no Parque 
Urbano. O primeiro hotel está localizado no remate da alameda ao lado da Doca Pesca, perpendicularmente 
a linha de margem. Além de melhorar a oferta hoteleira, este hotel serve para instalar utentes da competição 
da Volvo Ocean Race. Para garantir a permeabilidade do caminho ribeirinho, foi projetado com uma parte dos 
últimos quatro pisos em consola e dois pisos fixos no chão. O outro hotel está posicionado no centro da pri-
meira semicircunferência do novo aterro, e possui, através desta posição e do seu formato, um papel central 
nesta zona. Com seis pisos, o edifício alberga um bar e uma piscina no último piso, e um café/esplanada no 
piso térreo. Esta construção está ligada a um edificado criado para apoiar marina, este por sua vez acomoda 
um ginásio e um restaurante. É de chamar a atenção para o edificado da marina, que se desenvolve por baixo 
de uma elevação do terreno orientado a Norte, tendo assim uma cobertura verde e acessível.



35                                          PROPOSTA PROJETUAL    | 

Acompanhando a forma da linha da costa, implanta-se um edificado destinado ao comércio. Este é constitu-
ído por uma pala que abriga pequenos espaços comerciais encerrados e esplanadas. Para guarnecer a área 
de intervenção de estacionamento público, construiu-se um edificado vocacionado para um silo automóvel 
acima do lago. Este edificado possui seis andares e a sua forma é fundamentada a partir das orientações a 
pontos marcantes do parque: lago, ribeira e interface/cidade. A preocupação com a orientação deve-se ao 
intuito de criar espaços de estada como miradouros, espaço de exposição e bar. Estes espaços são gerados a 
partir do desnivelamento das rampas de circulação dos automóveis. Assim, o edificado possui outras valên-
cias programáticas além de albergar o silo automóvel.

A integração de uma área habitacional neste projeto foi de grande relevância, por se considerar um uso em 
falta nesta frente rio, por esta ser uma localização privilegiada e pelo impacto regenerativo que a mesma 
pode trazer para a área intervencionada. Deste modo tornou-se a proposta final do exercício, portanto será 
detalhada no capítulo posterior. 

Na base da área elaborada para realização de eventos como o Nos Alive é implantado um pavilhão poliva-
lente que, além de servir de palco para eventos como este, pode abranger diferentes tipos de eventos como 
cinema e teatro ao ar livre, congressos, apresentações ou festas populares.

3.2 PROJETO ARQUITETÓNICO

Como resposta a segunda fase do exercício, que tinha como objetivo aprofundar e pormenorizar uma área 
e um elemento urbano do Projeto Urbano, selecionou-se a área correspondente aos edifícios de habitação. 

A importância de fixar residentes nas frentes d’águas é inquestionável, pois sem pessoas não há movimento, 
não existe vida nestes locais. De modo a explorar o convívio diário e direto com os ambientes criados pela 
proposta urbana, e fixar população residente de classes etárias mais jovens e novos estratos sociais na frente 
ribeirinha, desenvolveu-se um edificado de uso habitacional integrado ao Parque Urbano, no lado Sul da linha 
ferroviária. A proposta tem como objetivo contribuir para o processo de requalificação da frente ribeirinha do 
qual a proposta urbana esteve encarregada, valorizando os espaços e trazendo pessoas. Quebrar o limite que 
esta linha sempre impôs ao separar núcleos habitacionais a Norte e espaços públicos a Sul também mostrou-
-se ser um relevante propósito para o projeto.

LOCALIZAÇÃO 

Este conjunto de edifícios foi ancorado numa área que serve de charneira entre a água do Rio Tejo e o verde 
do Parque Urbano, elementos estes diretamente relacionados com o projeto aumentando a sua atratividade. 
Para assegurar a sua acessibilidade, os edifícios foram localizados numa área junto a Av. Marginal em que 
usufrui de um fácil acesso, tanto automóvel como pedonal.

cidade

ribeira
lago

Figura 3.08. Silo - Esquiços 



36

|    PROPOSTA PROJETUAL    36

ESTRATÉGIA

Passou a ser responsabilidade do projeto refletir o edificado enquanto parte integrante de um Parque Urbano, 
garantindo o caráter público da sua envolvente. Partindo desta reflexão, a estratégia para o projeto parte da 
vontade de criar um espaço para se viver integrado num espaço público urbano sem que um condicione o 
outro, construindo o edificado e o espaço público ao mesmo tempo. A concepção do Projeto Arquitetónico 
teve em consideração as seguintes premissas: 

Criar uma relação entre o conjunto de edifícios, cidade e paisagem natural, impulsionando a contemplação 
circundante;

Promoção de um espaço que possa ser utilizado por locais e não locais;

Promover uma relação qualificada entre os espaços interiores e exteriores e a harmonia entre o espaço pri-
vado e o espaço público;

Reforçar a ligação entre a frente rio e a cidade, criando uma relação visual/física com o Rio Tejo.

FORMA 

A investigação e o desenvolvimento do projeto foram feitos com base em desenhos e maquetes, essenciais 
para a experimentação. Enquanto o desenho é útil pela sua rapidez e forma prática de tomar decisões quando 
bem desenvolvido, principalmente na definição de interiores e na criação de ambientes, a maquete é indis-
pensável na experimentação de questões como a volumetria, a escala e a proporção, esclarecendo a integra-
ção da proposta do edificado construído com o local envolvente. 

Primeiramente, definiu-se a linha de margem que possui linhas curvas e pretende estar relacionada com a 
ponta onde a Torre de Controle de Tráfego Marítimo está localizada. Esta linha sofreu ainda uma modificação, 
em que foi criado recuos para melhor se adaptar todos os edifícios, dando origem assim a nova baía.

Figura 3.09. Esquema Linha de Margem do Projeto Arquitetônico
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Figura 3.10. Planta Geral do Projeto Arquitetónico
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Atendendo às premissas anteriores, a proposta foi organizada em cinco volumes, formando o Conjunto 
Residencial, e, como uns dos objetivos do Projeto Arquitetónico é promover a atratividade da área não só 
para residentes, tornou-se relevante que este tivesse um programa complementar e diferente, projetando-se 
assim um volume para desenvolver um Restaurante. Os volumes do Conjunto Habitacional foram posicio-
nados conforme o direcionamento dos raios da circunferência que dá forma a baía, de modo que os vazios 
remanescentes dos seus afastamentos criassem praças (a Praça Norte, a Praça Sul e a Praça Verde). Já o 
volume do Restaurante desenrola-se por baixo de uma elevação do terreno, na ponta simétrica a da Torre de 
Controle de Tráfego Marítimo, envolvendo uma praça no centro, a Praça Circular. 

Em contraste com a linha orgânica que forma a baía, o desenho dos edifícios habitacionais foi realizado tendo 
como base ideias clássicas, apresentando uma forma que pode ser considerada rígida. Contudo, o intuito foi 
realmente dar um caráter racional, com linhas geométricas claras, realçando-se entre as linhas curvas de todo 
o parque. Ao contrário do Conjunto Residencial, o desenho do restaurante possui linhas curvas e acompanha 
o formato da linha de margem onde está inserido.

Apesar dos objetivos e estratégia serem sempre os mesmos, ressalta-se que o projeto passou por um grande 
processo de desenvolvimento até chegar a esta fase final, este sofreu alterações ao longo do seu decorrer, 
surgindo opções a serem tomadas perante as várias soluções criadas e a equívocos verificados.

3.2.1 CONJUNTO RESIDENCIAL

Os volumes foram arquitetados de forma a manter uma linguagem regular, surgindo como blocos de pedra 
escura sobre a água embutidos numa massa arbórea, e caracterizam-se pela fachada demarcada vertical-
mente pelas suas aberturas e horizontalmente pelo elemento construtivo (laje) à vista. 

Os edifícios residenciais apresentam uma flexibilidade na adaptação do espaço às necessidades quotidianas 
de quem os habita, e destinam-se a um público com algum poder econômico que não prescinde do conforto 
e da comodidade. Assim, com amplas janelas que dão origem a ambientes luminosos, o Conjunto Residencial 
prima pela arquitetura contemporânea e por um desenho simétrico, bem como pela proporção de espaços, 
distinguindo-se pela sua recusa da ideia de objeto arquitetônico.

Como já foi referido, a proposta caracteriza-se pela importância dada aos espaços públicos e a sua ligação 
com o parque, bem como pela amplitude e requinte espacial das áreas interiores exploradas através de medi-
das regradas. Assim, optou-se por um desenho baseado num módulo, que, uma vez multiplicado e repetido, 
proporciona uma leitura simples e clara da fachada do edificado. Esta multiplicação também possibilitou criar 
diferentes unidades habitacionais que podem ir de três até cinco quartos. O módulo elaborado possui 2,0m 
de largura e a partir deste estabeleceu-se uma métrica similar para todos os edifícios.

Módulo = A (2 metros)

2 x Módulo

2A A A A A

A A A A3A

A

AA

2A

2A2A

2A2A

Figura 3.11. Planta Métrica de um Piso Tipo
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Acima da 
Soleira

Abaixo da 
Soleira Habitação

950,3 442,5 22 7 1 3332

1297,5 409,5 22 7 1 3069

1001,9 443,0 16 5 1 1969

932,8 367,4 19 6 1 1988

977,4 303,7 16 5 1 1969

422,0 422,0 3,5 1 0 0

5581,9 2388,1 - - - 12327

Números Tipologias

1 7 6 3	T5;	3	T3 3332	m2 22	m

2 7 6 3	T4;	3	T3 3069	m2 22	m

3 5 4 2	T4;	2	T3 2123	m2 	16	m

4 6 2 2	T5 2230	m2 19	m

5 5 4 2	T4;	2	T3 2123	m2 16	m

Edifício
Número	de	

pisos	acima	da	
soleira

Fogos Área	de	
Construção Cércea

128

Em Garagem
(60% do Estacionamento Total)

Número de Lugares de Estacionamento

Área do 
Lote [m2] Cércea [m]

Número de Pisos Área de Construção [m2]
Área 

implantação

Figura 3.12. TABELA 3 - Características Qualitativas dos Edifícios 

A expressão formal dos edifícios surgiu da necessidade de criar espaços interiores de forma que houvesse 
uma constante iluminação natural e ventilação suficiente, mas sempre tendo em consideração a elevada 
exposição solar que os vãos de vidro estão susceptíveis. Deste modo afastou-se os vãos em relação à fachada 
para limitar a incidência dos raios solares, e intercalou-se as aberturas com paredes opacas, instalando-se 
mais aberturas na fachada orientada a Norte e menos a Sul. Além da constante entrada de luz, estas aber-
turas permitem ao utilizador estabelecer uma permanente relação entre o interior e exterior. O núcleo de 
acesso vertical todo envidraçado, constituído por dois elevadores e uma escada, delineia propositadamente 
o edificado a meio com a intenção de parecer dois corpos unidos pela circulação vertical, com exceção do 
edifício 4, que só possui um corpo no caso. Para este efeito, as paredes estruturais da escada são revestidas 
com o mesmo material que o das paredes exteriores, como que uma continuação do alçado.

Os cinco edifícios de habitação compõem o Conjunto Residencial, no entanto há uma diversidade no que se 
refere aos tipos e às quantidades de tipologias existentes em cada um, interferindo na sua altura e no seu 
comprimento. Portanto segue abaixo uma tabela que distingue as diferenças entre os edificados:

PROGRAMA FUNCIONAL

Se, na teoria, a forma foi pensada e desenhada primeiro, esta não existiria sem antes haver uma conscien-
cialização do que é o programa funcional do projeto e de como as diversas áreas se devem distribuir. O pro-
grama funcional influenciou a forma, e a forma, depois de desenhada, influenciou a organização do programa 
funcional.

No caso deste projeto, em termos de organização funcional de um fogo tipo, pretendeu-se em primeiro lugar 
dividir os espaços privados dos sociais estabelecendo uma habitação organizada em duplex. De seguida, 
houve uma preocupação em orientar os principais espaços para a baía, para a cidade ou para o parque, 
criando uma relação direta entre o interior e o exterior.

Para garantir uma permeabilidade entre os espaços sociais, estes foram distribuídos no meio do edifício sem 
parede a encerra-los. Deste modo, cria-se um “open space” com apenas uma parede a dividir o espaço. Esta 
parede tornou-se um elemento escultural e marcante no fogo, trata-se da única parede interior que possui 
a mesma constituição que uma parede exterior. A conformação dos espaços resultou numa circulação feita 
através de corredores laterais, possibilitando circular no primeiro piso do edifício de uma forma livre. Estes 
corredores culminam na área que é o epicentro da vida familiar, a sala de estar.

O acesso para o Conjunto Residencial pode ser feito em três pontos distintos precedentes a entrada de cada 
edifício. O primeiro é a partir do passeio marginal ao Rio em que se chega à praça Norte, entre o edifício 1 e 2. 
O segundo é através do parque com remate na praça relvada, entre os edifícios 2 e o 3, ou na praça Sul, entre 
os edifícios 3, 4 e 5. O terceiro ponto é acedido pelo novo aterro e situa-se ao lado do edifício 5.

A entrada para os edifícios é feita lateralmente nos edifícios 3, 4 e 5 e transversalmente nos edifícios 1 e 2, e 
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dá para o saguão do edificado que a partir deste acede-se ao espaço de circulação comum. A diferença das 
formas de entrada nos edifícios deve-se ao desenvolvimento de espaços fechados que podem ser destinados 
ao uso público, como livraria, sala de eventos, ginásio, sala de jogos etc., quando o acesso é lateral. Já quando 
o acesso é transversal, o edifício encontra-se vazado à nascente, sustentado pelos seus pilares, gerando um 
espaço aberto, porém coberto. 

Ao entrar no fogo - Piso 1 a nascente - encontra-se a casa de banho social à esquerda e o escritório à direita. 
Este último é um espaço de tranquilidade, para leitura ou execução de trabalhos, por isso a sua localização 
mais afastada dos espaços de convívio do fogo.

Ponto de acesso 
Pedonal

Ponto de acesso 
Automóvel

Entrada dos 
Edifícios

Figura 3.13. Acessos aos Edifícios Residenciais

Figura 3.14. Planta Tipo - Edifício 3 
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O próximo espaço à vista é a cozinha, esta se encontra delimitada por uma bancada que forma uma “ilha” 
entre esta e a sala de jantar, possibilitando a realização de refeições rápidas. Possui janelas simétricas para 
que a ventilação amenize os odores produzidos. De apoio à cozinha existe a despensa, para facilitar na orga-
nização dos produtos, e para as tarefas domésticas existe a lavandaria. A sala de jantar tem comunicação com 
a cozinha contribuindo para o convívio familiar.

A sala de estar é um espaço amplo para toda a família, um espaço social de excelência, ocupando assim um 
lugar privilegiado na organização espacial do fogo. Este cómodo é caracterizado pelo duplo pé direito e pela 
distinta vista, para a baía e para o Rio. É na sala de estar que se desponta a escada para o piso superior, e a 
parede escultural, que por sua vez apoia a escada. Esta parede separa o espaço nobre dos restantes espaços 
sociais, além de esconder, inicialmente, a surpresa que este espaço pode proporcionar. Posto isto, surgiu a 
motivação para diferenciá-la das outras.

No piso 2, desenvolve-se o piso superior do duplex, um mezanino para o espaço inferior, que alberga os 
quartos e onde a circulação é feita pelo centro, ladeada pelos espaços privados Além da existência ou não 
de paredes que encerram os espaços, a circulação contrastante dos pisos do duplex contribui para realçar a 
diferença do caráter dos espaços que cada piso possui.

Os quartos, visto serem espaços que presam pela intimidade, necessitam de uma maior privacidade, deste 
modo são encerrados por paredes que delimitam o corredor central. Cada quarto tem a sua própria casa de 
banho e tem pelo menos uma janela que garante a iluminação natural. Com exceção existe o quarto principal 
que dispõe de duas frentes e de um closet, desfrutando assim de uma área mais ampla.

No último piso do edifício, desenvolve-se a área para a piscina, com balneários de apoio, zona de churrasco 
e de espreguiçadeiras. Além de promover o lazer e a descontração dos utilizadores, esta área serve para des-
frutar das vistas que este projeto proporciona. A piscina foi idealizada em estilo “sem fim”, em que não existe 
um limite determinado visualmente, dando a impressão de possuir uma borda infinita.

Figura 3.15. Render da sala de estar 
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A programática do estacionamento localiza-se numa garagem subterrânea (ver anexo 1) sob a praça Norte, 
partilhada entre os edifícios 1 e 2, e noutra garagem sob a praça Sul, partilhada pelos edifícios 3, 4 e 5. O 
acesso exterior é feito por rampas laterais junto aos espaços relvados a partir da Av. Marginal, já o interior 
é estabelecido através da circulação vertical de cada edifício. Existe ainda, na superfície, dois espaços para 
estacionamento, um em espinha perpendicularmente à Av. Marginal e outro distribuído informalmente numa 
zona junto a esta avenida. O piso -1, onde se desenvolve o estacionamento privado de cada edifício, contem-
pla ainda espaços de arrecadação e acesso às marinas privativas. O objetivo destas marinas é tirar o máximo 
proveito da baía particular, possibilitando-se assim ter um acesso direto aos edifícios através do Rio. Assim o 
Conjunto Residencial consegue relacionar-se diretamente com o Rio Tejo, além de não perturbar a permea-
bilidade do parque disfarçando-se por meio da sua envolvente arbórea.

SOLUÇÕES ESTRUTURAIS E CONSTRUTIVAS

Para a forma e as funções funcionarem é preciso pensar na matéria, tornando-se elementos intrínsecos na 
materialização da ideia. Assim, depois de definidos os limites do projeto, elaborou-se soluções para a estru-
tura do projeto. A solução encontrada é constituída verticalmente por pilares de betão armado de 2,0x0,4m 
ao longo da fachada que tiveram o módulo referido anteriormente como base para definição das suas medi-
das, e horizontalmente por lajes fungiformes maciças, isto é, lajes que não possuem vigas. Constituídas por 
betão armado, as paredes do núcleo de acesso vertical possuem um caráter estrutural, contribuindo para 
a estrutura dos edifícios. O seu posicionamento central, além de separar dois lados do edifício, foi pensado 
estrategicamente com este pressuposto. Ressalta-se ainda a implementação de uma viga pré-esforçada em 
todo o limite do edifício no último piso, por prudência devido ao peso que a piscina e os seus decorrentes pro-
vocam. Dado o tipo de localização do projeto, perto do nível freático e ser uma zona de aterro, recorreu-se a 
um método de fundação indireta para suportar esta construção, as estacas moldadas com 1,0m de diâmetro. 

A escolha dos materiais e revestimentos, desde a cor à textura, revelou-se relevante pelo poder que trans-
mitem na definição do projeto. A linguagem material desta construção tem como base a ideia do bloco de 
pedra escura contrastante com o verde do parque, referida anteriormente, assumindo também um papel 
importante na sua leitura global. Para o exterior dos edifícios, foi escolhido a pedra natural de ardósia com 
tamanhos irregulares e implantadas com alguma saliência e a laje de betão à vista com um acabamento 
polido. Para o interior, uma cor neutra que transmita um ambiente sóbrio e limpo, e gere uma percepção mais 
aguçada do espaço, elegeu-se o branco.  

A construção dispõe de três tipos de parede: a parede exterior, a parede divisória interior e a parede do 
núcleo de escadas. A parede exterior é constituída por dois panos de tijolo com isolamento térmico pelo 
interior em poliestireno extrudido e a do núcleo de escadas é revestida pela mesma pedra natural da parede 
exterior e tem o betão armado como seu principal constituinte. As paredes divisórias interiores são compos-
tas por painéis de gesso cartonado e lã de rocha no interior que confere isolamento térmico e acústico para 
as divisões, uma solução leve, de fácil execução e de qualidade de acabamento.

Figura 3.16. Planta de Cobertura/Piscina
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Ao nível do pavimento, o revestimento foi escolhido de acordo com as diferentes funções desempenhadas 
nos diferentes espaços. Deste modo, escolheu-se a madeira de pinho para todos os espaços que não envol-
vam água, para a cozinha e para as varandas o cimento à vista com acabamento afagado. Nas instalações 
sanitárias optou-se por revestir tanto o pavimento como as paredes e o teto com painéis de mármore branco. 

 A iluminação artificial proposta é maioritariamente embutida nos tetos, com exceção de algumas áreas como 
a sala de estar e a de jantar, onde a iluminação proposta é suspensa. Todas as instalações de carácter técnico 
são propostas ao nível dos tetos falsos ou do pavimento, de modo a não se encontrem visíveis. Nos desenhos 
apresentados poder-se-á encontrar as soluções escolhidas com maior detalhe e pormenor.

1-Revestimento exterior em pedra natural ardósia em ladrilhos de 40x20 cm �xados com cola
2-Tubo de escoamento e recolha da água para reciclagem
3-Membrana de impermeabilização da piscina em betume polímero
4-Betonilha de enchimento
5-Laje armada
6-Tijolo cêramico de 13cm
7-Reboco
8-Reboco, estuque e tinta de água
9-Isolamento térmico em poliestireno extrudido
10-Per�l metálico de acabamento do tecto falso
11-Elemento de �xação do tecto falso
12-Tecto falso em gesso cartonado barrado e pintado
13-Persiana automática
14-Maciço de encabeçamento
15-Terreno compactado
16-Fundação com estacas
17-Iluminação embutida na estante
18-Estante de madeira cerejeira envernizada embutida na parede
19-Argamassa de assentamento
20-Laje de betão
21-Parede de betão
22-Pavimento de madeira de mogno
23-Parede em gesso cartonado
24-Isolamento térmico em lã de rocha
25-Betonilha com acabamento afagado
26-Camada de forma
27-Tela betuminosa de impermeabilização
28-Betão projetado
29-Viga de betão
30-Caixilho
31-Vidro

18

17

Edifício 3 - Corte Construtivo Transversal
Escala 1:50 0 2m0.5

Docentes: António Ricardo da Costa | António Barreiros Ferreira

Setembro 2016

D.9
João Camacho | 69260   Mafalda Cardoso | 69404   Vanessa Medeiros | 71142

IST Arquitectura, Projecto Final II

ENTRE A BAÍA E O PARQUE

1

ENTRE A BAÍA E O PARQUE | De Belém à Foz do Jamor

19

Corte Construtivo | Escala 1:50

Laje do piso térreo | Escala 1:20

Pavimento da cozinha | Escala 1:20

Laje-tipo e parede divisória | Escala 1:20 Parede da sala
| Escala 1:20

Parede do núcleo de
escadas | Escala 1:20

Piscina | Escala 1:20 Cobertura | Escala 1:20

Caixilho | Escala 1:5

06

22

20
07

11
12

24

23

09

10

01
19
21
08

20

01
19
06
07
09
08

25
09
20
07

22 04 2726
20
27

15

1-Revestimento exterior em pedra natural ardósia em ladrilhos de 40x20 cm fixados com cola
2-Tubo de escoamento e recolha da água para reciclagem
3-Membrana de impermeabilização da piscina em betume polímero
4-Betonilha de enchimento
5-Laje armada
6-Tijolo cêramico de 13cm
7-Reboco
8-Reboco, estuque e tinta de água
9-Isolamento térmico em poliestireno extrudido
10-Perfil metálico de acabamento do tecto falso
11-Elemento de fixação do tecto falso
12-Tecto falso em gesso cartonado barrado e pintado
13-Persiana automática
14-Maciço de encabeçamento
15-Terreno compactado
16-Fundação com estacas
17-Iluminação embutida na estante
18-Estante de madeira cerejeira envernizada embutida na parede
19-Argamassa de assentamento
20-Laje de betão
21-Parede de betão
22-Pavimento de madeira de mogno
23-Parede em gesso cartonado
24-Isolamento térmico em lã de rocha
25-Betonilha com acabamento afagado
26-Camada de forma
27-Tela betuminosa de impermeabilização
28-Betão projetado
29-Viga de betão
30-Caixilho
31-Vidro

04
09

27

26

20
05
03

29

01

02

28

30

31

10

13

07

Figura 3.17. Tipos de Parede

Figura 3.18. Render do Conjunto Residencial
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3.2.2 RESTAURANTE 

Como programa funcional escolhido para o edificado da ponta simétrica a da Torre de Controle de Tráfego 
Marítimo, o espaço destinado a restauração pretende aumentar a atratividade da zona e os postos de tra-
balho. Assim como o Conjunto Habitacional, o Restaurante possui uma relação direta com o parque e com o 
Rio, sendo projetado e trabalhado com base nos elementos que estes constituem. Deste modo, o edifício do 
Restaurante foi construído no limite da linha de costa sob o terreno criando um miradouro ajardinado na sua 
cobertura que proporciona uma vista panorâmica sobre toda a sua envolvente. Além da vista, esta cobertura 
ajardinada tem vantagens ao nível do desempenho térmico e acústico.

O Restaurante apresenta-se com um formato que acompanha a linha de costa, portanto possui linhas curvas, 
e é marcado pela sua fachada envidraçada do lado virado para o Rio. Já na fachada oposta, que é onde se 
situa a entrada, alguns dos vãos de vidro são substituídos por paredes opacas para não ser revelado todo o 
espaço interior e a vista que este edificado proporciona. Na fachada envidraçada desenvolveu-se uma espla-
nada de modo a estabelecer um espaço diferenciado e desfrutar do contato direto com a paisagem natural. O 
terreno elevado, que alberga o edifício, rodeia a Praça Circular responsável por promover a entrada de água 
para os espelhos d’água desenvolvidos no interior do restaurante. Estes elementos criam dinamismo neste 
espaço e marcam o percurso principal do edifício.
PROGRAMA FUNCIONAL

O acesso a este programa é feito pelo Conjunto Residencial ou a partir de uma praça que tem ligação ao novo 
aterro e a Av. Marginal. Todos os acessos convergem numa área de estacionamento, culminando de seguida 
na Praça Circular. O edifício possui três entradas, uma principal que dá acesso direto à restauração, por onde 
se entra os clientes, outra por onde os clientes acedem ao bar e uma terceira que é de acesso aos funcioná-
rios do Restaurante. 

Os espaços de apoio ao programa são dispostos com base na distribuição dos espaços sociais da habitação, 
assim desenvolvem-se no meio e são percorridos lateralmente pelos corredores. O único corredor de acesso 
ao público é o do lado esquerdo do edifício junto à fachada opaca, os restantes corredores têm acesso restrito 
ao pessoal.

A planta encontra-se dividida em três partes distintas: zona da sala de jantar, no centro, que abrange a recep-
ção, zona do bar à esquerda e zona da cozinha à direita. 

Ao entrar no Restaurante pela porta principal, o cliente se depara com a recepção e uma parede com o mesmo 
propósito que a parede da escada existente no Conjunto Residencial apresenta, ser um elemento escultural 
além de dividir o espaço. Esta parede separa a sala de jantar da cozinha e possui o revestimento de pedra 
igual ao das paredes exteriores. A zona da sala de jantar é divida em uma zona exterior que funciona como 
esplanada, com um formato em varanda que é suportado por uma consola em betão armado, e uma zona 
interior onde se desenvolve o espaço principal do restaurante que é dividido pelo espelho d’água central e 
demarcado pelo caminho de espelho d’água, percorrível uma vez que estes possuem uma cobertura de vidro.

A zona do bar, além de ter o espaço destinado a este uso, é composta por uma arrecadação, casas de banho 
públicas e por um espaço de escritório.

A zona da cozinha é constituída pelos respectivos serviços afetos, como é o caso da despensa, da câmara 
frigorifica, do lixo e do refeitório, assim como dois balneários para os funcionários. A cozinha organiza-se de 
modo que a Norte é o local por onde sai a refeição e a Sul por onde chega a loiça suja, assim foram estabele-
cidos espaços que se destinam ao empratamento, a preparação/confecção e a lavagem.
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SOLUÇÕES ESTRUTURAIS E CONSTRUTIVAS

Como a cobertura é ajardinada e toda a fachada virada para o Rio é de vidro, recorreu-se a solução que tem 
por base pilares metálicos de perfil I e laje aligeirada de betão armado vigada. A solução encontrada suporta 
eficazmente esta cobertura sem interferir visualmente na fachada envidraçada. As vigas da laje são consti-
tuídas por perfis metálicos iguais aos dos pilares e, através de uma viga de betão armado que foi implemen-
tada em todo o limite exterior do edifício, unem-se aos pilares. Constituídas por betão armado, as paredes 
exteriores possuem um caráter estrutural, contribuindo para a estrutura dos edifícios. Esta é revestida exte-
riormente pela pedra de lioz branco e interiormente por uma cor branca para contrastar com o pavimento. 
O método de fundação utilizado foi igual ao do Conjunto Residencial, indireta por estacas moldadas, só que 
com 0,6m de diâmetro.

Ao nível do pavimento, escolheu-se a betonilha com um acabamento afagado para revestir a laje de betão 
armado. Na esplanada optou-se pelo revestimento em deck de madeira. E a iluminação artificial principal 
proposta é em pendentes, distribuídos pela sala de jantar.

Figura 3.19. Planta Restaurante
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Figura 3.20. Maquete Final - Projeto Urbano
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Figura 3.21. Maquete Final - Projeto Urbano
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por se tratar de um território ocupado por estruturas rodoviárias e ferrovias e pela consequente desqualifi-
cação da estrutura do espaço público que estas causam, tornou-se num grande desafio intervir na área de 
estudo através do Projeto Urbano. Este projeto representa o culminar de toda a aprendizagem e crescimento 
adquiridos ao longo do curso, e contribuiu para o desenvolvimento pessoal na medida em que se trabalhou 
com uma grande escala em conjunto com a cidade, refletindo os espaços públicos com incidência num terri-
tório ribeirinho da cidade de Lisboa.

A proposta baseia-se numa estratégia de requalificação dos espaços públicos, tendo em vista a ligação visual 
e física da cidade consolidada com o Rio. Apoia-se ainda na melhoria da acessibilidade, no ajuste da mobili-
dade ao plano proposto, e na multiplicidade de espaços públicos propostos. De um modo geral, na concepção 
do projeto entendeu-se a qualidade do espaço público como o elemento capaz de alavancar o grau de centra-
lidade desta zona, através da valorização arquitetónica e urbanística.

O desenvolvimento desta proposta procurou refletir como o desenho urbano e a arquitetura poderão devol-
ver as frentes d’águas às cidades e, como foco central de raciocínio, a possibilidade, num futuro próximo, de 
as pessoas regressarem às frentes d´águas, criando-lhes competências habitacionais que ofereçam qualidade 
e um diferente modo de viver este espaço.

A frente ribeirinha da área de estudo seria assim requalificada, e toda a área envolvente beneficiaria deste 
novo espaço público urbano, ocasionando na sua promoção.

O trabalho apresentado não pode ser tomado como um projeto terminado, porém, deve ser visto como o 
resultado do equilíbrio entre a vontade de desenhar até ao puxador da porta e o grau de aprofundamento 
possível para este período de trabalho. 
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Figura 3.22. Maquete Final - Projeto Urbano
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6.  ANEXOS

ANEXO 1

Anexo 1 - Número de Edifícios Degradados por Freguesia. Fonte: INE
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