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 O seguinte trabalho resume o Projecto Final do Mes-
trado em Arquitectura, cujo enunciado propunha pensar e de-
senvolver um campus universitário num vazio urbano espec-
tante, pertencente à segunda fase do processo TagusPark em 
Oeiras.
 O projecto começa por entender o lugar tanto a nível 
regional como local. Percebendo as relações que mantém com 
a envolvente e como se integra no sistema urbano que é a ci-
dade.
 A proposta aproveita para, mantendo e cumprindo o 
enunciado, oferecer um espaço de usufruto público que me-
lhora exponencialmente a qualidade de vida dos aglomerados 
urbanos envolventes, valorizando-os. Assim o parque urbano 
pertence simultaneamente à cidade e ao campus universitário, 
conferindo a este último uma maior receptividade, permeabi-
lidade e promiscuidade à comunidade.

introdução
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 Através de um olhar alargado sobre todo o território, 
procurou-se identificar os aspectos fundamentais para o de-
senvolvimento de um pensamento estratégico global que pro-
cura-se respostas a duas grandes questões.“Quais as caracte-
rísticas do território que valorizam o lugar?” e “Como pode o 
lugar valorizar o território?”
 Sendo atravessado por três grandes artérias da Área 
Metropolitana de Lisboa, são elas as  linhas ferroviárias Cas-
cais-Lisboa e Sintra-Lisboa, mas também a autoestrada da 
Costa do Estoril – A5, o território de Oeiras divide-se em duas 
realidades desconexas. 
 A sul, entre a linha ferroviária de Cascais e a A5, en-
contra-se uma estrutura urbana mais consolidada e com uma 
maior variedade de programas, o que é justificado pelo desen-
volvimento do município ao longo do tempo, tendo tido ori-
gem em povoamentos de linha de costa. A norte uma estrutura 
urbana mais dispersa, formada por pequenos e médios aglo-
merados urbanos, normalmente monoprogramáticos, tipica-
mente habitacionais, que se conectão a uma fraca rede viária 
local.  
 Apesar do esforço do município em resolver este fenó-
meno (principalmente a norte), através do desenvolvimento 
de programas mais atractivos (equipamentos e serviços) que, 
como por exemplo o TagusPark , oferecessem um maior nú-
mero de relações com a envolvente, não obteve o resultado 
esperado, pois o problema encontra-se maioritariamente na 
rede que sustenta as relações urbanas e não na diversidade 
programática. 
 Acrescentando a uma fraca estrutura rodoviária um 
elevado fluxo de trocas intermunicipais, causado pelas deslo-
cações das pessoas para os seus locais de trabalho e vice-versa, 
conclui-se que o factor mobilidade é um tema urgente de re-
solver tanto a nível local com ao nível de toda a área metropo-
litana de Lisboa.

“geographia” 
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fig. 2 -  esquema rede hídrica

fig. 1 -  esquema mobilidade 

vias ferroviárias
vias rodoviárias

linhas de água
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 Hoje as deslocações automóveis, por exemplo Cascais 
– Lisboa, tendem a ser feitas através das vias locais, preterindo 
as grandes artérias como a A5 devido à sua elevada afluência 
e às taxas praticadas nessas infraestrururas, o que sobrecarre-
ga o centro histórico e os núcleos urbanos de Oeiras e coloca 
o sistema viário local para lá do seu limite funcional. [Eng. 
Diogo Jardim, 2018, “Mobilidade na Área Metropolitana de 
Lisboa”, apresentação em aula]
 Assim, e aproveitando a morfologia do território, mar-
cada pelos vales dos rios e ribeiras que ligam a zona norte à 
zona sul, propõe-se um eixo verde de mobilidade suave no vale 
da ribeira de Paço de Arcos, contribuindo positivamente para 
a mobilidade regional/metropolitana, ligando a estação de 
comboios Agualva-Cacém (linha de sintra) à estação de Paço 
de Arcos (linha de cascais) através de um metro de superfície 
(transporte colectivo),promovendo ainda o desenvolvimento 
local, activando e conectando diversos pontos do território, 
funcionando como elemento agregador e activador do territó-
rio. A escolha do metro de superfície prende-se muito pela sua 
proximidade ao utilizador, e que apesar de nalguns momen-
tos do seu percurso, e em prol de aproveitar certas estruturas 
existente não ser possível, terá sempre uma relação de nível 
com os passageiros.
 Este plano estratégico para o vale da ribeira de Paço de 
Arcos, inclui ainda um conjunto de ciclovias e percursos pedo-
nais que serão valorizados e valorizarão os espaços verdes de 
lazer que serão criados junto à linha de água, aproveitando, de 
forma sustentável os seus recursos.
Um destes espaços verdes será o parque urbano proposto 
neste projecto e que, na génese da ideia é assumido como um 
equipamento colectivo público ao serviço da comunidade. 
 É idealizado como elemento capaz de articular e servir 
de forma informal os programas públicos e privados da envol-
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vente, ao mesmo tempo que repõe um equilíbrio na estrutura 
urbana através de uma lógica reconhecível do território que se 
prende no facto de a cada área de maior desenvolvimento, seja 
ele tecnológico, empresarial, comercial ou outra, estar asso-
ciado um território de verde urbano ou lazer. 

parques tecnológicos

fig. 3, esquema de parques tecnológicos vs  espaços verde

espaços verdes publicos
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linha de  novo transposte 
colectivo

espaços verdes públicos 
expectantes
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fig. 4, esquema de estratégia global proposta
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“topographía” 
 “Topos” “graphen” - descrever uma região ou lugar.
 A área de estudo encontra-se separada de uma forte 
área tecnológica e de desenvolvimento por um eixo rodoviá-
rio de velocidade considerável. É ainda rodeada por uma es-
trutura urbana fragmentada e dispersa, sem a capacidade de 
“agarrar” o novo programa que se pretende desenvolver na-
quele território. Restam apenas as características morfológi-
cas e bioclimáticas do território, o grau primeiro do lugar, um 
território virgem marcado pela sua excelente exposição solar, 
maioritariamente a sul/poente, por um sistema de vistas de 
elevado valor e que tem como cenário o estuário do tejo, a cos-
ta da Trafaria, o farol do Bugio e todo o tecido urbano de Oei-
ras. 
 Caracteriza-se então pela sua morfologia, que neste 
projecto se torna o espírito do lugar, o “genius loci” da Roma 
antiga ou de Norberg-Schulz. Ou ainda o “genius” que Louis 
Kahn entendia como o que algo queria ser ou era. (Raquel On-
teiro Martins, 2009, “A “Ideia de lugar”: um olhar atento às 
obras de Siza”, Mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra, Coimbra). É nesta morfologia, 
composta por um ligeiro planalto a meia encosta e que se pro-
jecta para sudoeste que está uma das respostas que o lugar, 
segundo o arquitecto Álvaro Siza Vieira, pode dar.  E é neste 
acidente geográfico que o programa será organizado.
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fig. 5, fotografia do local visto do Tagus IST



16



17

fig. 6 - maquete 1:5000 
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educação
 Hoje o ensino tende para uma certa complexidade que 
por vezes é contraditória, se por um lado o ser humano cami-
nha para a multidisciplinaridade e para a valorização de uma 
aprendizagem composta por formações complementares e 
pós-graduações. Por outro lado, tende para uma especializa-
ção e  um aprofundamento das diversas áreas do saber, con-
sequência da evolução e do desenvolvimento das matérias de 
cada área de estudo. Exemplo disso é a medicina, onde outro-
ra existia a cirurgia, em que o médico era capaz de intervir em 
qualquer paciente, hoje existe todo um conjunto de subcate-
gorias que vão desde a neurocirurgia à cirurgia cardiotorácica, 
da cirurgia pediátrica à cirurgia plástica. Esta especialização 
não pode ser generalizada, mas é uma forte tendência deste 
último século.
 Como tal a entidade universidade tem de ser capaz de 
responder a estas necessidades que vão surgindo, promoven-
do uma maior permeabilidade e promiscuidade com as comu-
nidades. Capaz de gerir os fluxos cada vez mais intensos e de 
maior duração, cruzando um maior número de experiências e 
vivencias. Geradores de conhecimento partilhado.
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fig. 7, “Scuola di Atene”, Rafael, 1509-1511
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campus
 Entendendo o carácter do lugar e a complexidade do 
programa, optou-se por organizar os diversos edifícios de 
ensino ao longo de um eixo que acompanha a curvatura da 
encosta e que mantém um percurso pedonal de nível, coin-
cidindo com um caminho de pé posto existente, promoven-
do as deslocações pedonais e ciclaveis entre edifícios sem o 
constrangimento provocados pelos veículos motorizados, que 
apesar de ser uma zona pedonal, reserva espaço a possíveis 
atravessamentos autorizados, tais como, cargas e descargas, 
recolha de lixos e ou veículos de emergência.
 Este percurso para além de se conectar a uma rede de 
mobilidade local e ao tecido urbano nas suas extremidades, 
funciona como ligação alternativa entre a zona residencial a 
oeste e a zona de serviços e educação a este, outrora separadas 
por um terreno num estado de apenas manutenção. É nestes 
pontos de contacto que se posicionam dois estacionamentos 
enterrados com a capacidade para um total de 416 lugares, 
funcionando como interfaces modais.
 Este gesto que organiza o campus tem ainda como cen-
tro de influência e organização, o planalto que domina o terri-
tório e que identifica este espaço. É nele que se posicionam os 
programas transversais a todos os departamentos, tais como a 
biblioteca, que é o edifício que se viria a desenvolver com mais 
pormenor, o auditório com o espaço expositivo e o edifício dos 
serviços administrativos e o refeitório. Este conjunto que se 
define como fórum do campus, quase como que de um fórum 
romano ou uma ágora grega se trata-se, (fig. 9), define um va-
zio formal com o carácter de praça, resguardada, mas que se 
abre para o horizonte, para a paisagem, para o território e com 
a capacidade de recolher e distribuir os fluxos do sistema, pro-
movendo o encontro, o diálogo, a partilha. 
 A este sistema é adoçado um complementar de apoio 
ao programa com o carácter residencial composto por três edi-
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fícios com a capacidade para 336 camas. Estes localizam-se a 
nordeste aproveitando ao máximo a exposição solar e o siste-
ma de vistas e conectam-se ao campus através de percursos 
que ramificam do percurso principal do campus. Esta estra-
tégia e posição deixa em aberto a possibilidade de surgirem 
novos corpos de função homóloga. 
 Aliando esta organização espacial dos volumes e o ca-
rácter de parque urbano que se pretende para este pedaço de 
cidade, surge a imagem de rochas dispersas na paisagem onde 
os seus topos se revelam acima da estrutura verde que compõe 
o parque. 

fig. 8, Grande Kyz Qala da antiga cidade-oasis de Merv 



22

3 4 85 6 10 1497 1312

B

H

J

F

L

G

K

G

L

F

K

E

B

C

D

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 1312

A

14

1 2 15 16

C

A

D

11

15

E

H

J

DATA:

A1
A1

1:2000

FOLHA NUM: 1  DE  13

AUTOR:

CONTEÚDO:

TAMANHO:
ESCALA:

Masterplan
Parque Urbano e Campus Universitário

PROJECTO:

Projecto Final em Arquitectura II

TagusPark II
Parque Universitário

maio 2019

16

0 20 100

01_

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

05

05

03

02

04.2

05

07

07

04.1

LOCALIZAÇÃO:

Barcarena, Oeiras

Departamento 1050.00 m2

Área Implantação - Ai

4200.00 m2

Área Bruta - Ab

02_ Biblioteca

03_ Auditório e Galeria expositiva

04.1_ Reitoria

04.2_ Refeitório

05_ Residência

06_ Estação de Metro

07_ Estacionamento enterrado

4016.25 m2

3622.50 m2

1402.80 m2

977.16 m2

3500.00 m2

400.00 m2

10413.84 m2

1606.50 m2

1449.00 m2

280.56 m2

488.58 m2

875.00 m2

400.00 m2

10413.84 m2

Área

Área do campus 2.40 ha

Área do parque 34.00 ha

Área de Implantação total 2.80 ha

Superfície bruta 40.00 ha

Área de arruamentos 0.80 ha

Espaço verde

Equipamento - Ensino

Habitação

Fábio Ferreira I 79151

38º 43' 52'' N
9º 18' 00'' N

38º 44' 21'' N
9º 18' 00'' W

6%

85%

7%

2%

38º 43' 52'' N
9º 18' 02'' W

38º 44' 21'' N
9º 18' 02'' W

Percentagem de
ocupação

70%

20%

10%

0 100 500

+140.00 +145.00 +150.00 +155.00 +160.00

+
14

5.
00

+140.00 +160.00 +155.00 +150.00 +145.00 +140.00 +135.00 +130.00

+
14

0.
00

+
13

5.
00

+
13

0.
00

+
12

5.
00

+
12

0.
00



23

fig. 9, Masterplan da proposta 
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fig. 10, imagem de ambiente  forum do campus [imagem não final]
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“a rocha”
 Partindo da imagem atmosférica das rochas na pai-
sagem, os edifícios assumem um carácter estereotómico, de 
massa, peso, gravidade e feitos da mesma matéria que aque-
la colina. Ali repousam serenamente, dominando a paisagem 
que os rodeia. Neste imaginário surgem ainda imagens de ero-
são, fissuração, gruta, de galeria subterrânea, de compacto, de 
denso, de amplo, de confinado, de espessura. É com base nos 
ambientes gerados por este imaginário que o edifício começa 
a ganhar uma identidade própria (fig. 10).
 O edifício organiza-se então através da distribuição 
dos espaços servidores entorno do perímetro com o objectivo 
de dar espessura ao corpo, densificar da fronteira entre ex-
terior e interior. Este “muro” maioritariamente opaco para o 
exterior e com 3.75m de espessura, acolhe todos os núcleos 
verticais de serviço compostos por escadas e elevadores, insta-
lações sanitárias, espaços de recepção/informação uma gran-
de quantidade de metros lineares de estantes de livros. Esta 
decisão projectual define claramente os espaços servidores 
dos espaços servidos que Louis Kahn identifica no estudo que 
fez aos castelos britânicos, “Walls as Rooms”. (fig.11) 
 No centro, surge a amplitude de uma gruta que após 
uma entrada profunda e densa, se abre para um espaço de 
distribuição e separação dos sectores da biblioteca (arquivo e 
espaços livres). A luz deste espaço flui através de um enorme 
janelão  orientado a sudoeste disfrutando de uma vista mar-
cante sobre a paisagem e dos últimos raios de sol e do espe-
táculo cromático deste. Os espaços adjacentes a este grande 
átrio acolhem, na parte sul as salas de consulta livre e estudo 
informal que recebe luz no piso terreo através de  vaos escava-
dos no embasamento e no piso superior abre-se a um enorme 
lanternim que coroa a dupla altura do espaço. A norte os espa-
ços do arquivo de consulta controlada ligam-se a um arquivo 
compacto no piso -1. Este espaço vive-se um enorme vazado 
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fig. 11 , “Walls as Rooms”, estudo  de Louis Kahn 
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central que deixa fluir a luz natural proveniente de um lanter-
nim semelhante ao anterior, mas neste espaço, e derivado ao 
facto de o piso 1 ser em galeria que deixa espreitar para o piso 
térreo, a luz invade um espaço de tripla altura. 
  “A arquitectura estereotómica busca a luz. Perfura as 
suas paredes para que, atravessada pelos raios de sol, possa 
captar a luz no seu interior. As janelas serão aqui escavações 
nas paredes para poder levar essa luz ao seu interior. E só po-
derão abrir claraboias no seu plano superior quando surgir o 
vidro plano em maiores dimensões. Só o panteão, lugar reser-
vado aos deuses, ousa abrir esse orifício superior ao céu aber-
to.” Campo Baeza, A. 2015, “Pensar com as mãos”, Caleidoscó-
pio, pág. 30. 
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fig. 12 - esquiço de distribuição do programa 
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fig. 13, corte longitudinal [escala 1:250] 

fig. 14, planta piso terreo [escala 1:250]
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 “a Ideia é a síntese de todos os elementos que com-
põem a Arquitectura (Contexto, Função, Construção, Com-
posição) Como se de uma operação de alquimia se tratasse, 
numa destilação dos múltiplos elementos necessários para 
se obter um resultado único e unitário: uma ideia capaz de 
ser construida, de materializar-se.” Campo Baeza, A. 2018, “A 
Ideia Construida”, Caleidoscópio, pág. 50.
  
 
 Para construir este campus, decidiu-se à priori que 
para rentabilizar e uniformizar todo o conjunto (campus e re-
sidência), os edifícios cumpririam uma lógica construtiva co-
mum em pré-fabricação. Como tal, este edifíco obedece a uma 
métrica regular de 1.25mx1.25m que para além de o dimensio-
nar, regrar e racionalizar, remetendo-o para o imaginário dos 
templos e fóruns clássicos, sustenta a vontade de modularida-
de que o sistema construtivo exige.
 A estrutura, composta maioritariamente por pilares e 
vigas, distribui-se na métrica e ao longo do perímetro, supor-
tando os painéis pré-fabricados em betão pigmentado de ver-
de mal homogeneizado conferindo-lhe uma textura de mar-
morizado. 
 Igualmente estrutural são os núcleos de escadas e ele-
vadores e as duas paredes que confinam o espaço de recepção 
do edifício. No interior existem ainda 10 pilares, distribuídos 
na métrica, de secção circular com 60cm de diâmetro e em be-
tão branco aparente que suportam, juntamente com a restante 
estrutura um sistema de lajes pré-fabricadas.
 Os painéis que compõem a fachada através de um sis-
tema macho fêmea, podem ser de dois tipos: o painel A utiliza-
do em todas as fachadas à excepção do piso térreo,  em betão 
pigmentado em tons de verde, concavo para o exterior confe-
rindo ao volume uma vibração fazendo alusão à irregularidade 
da rocha, mas também à regularidade do templo grego ou ro-

“ideia construida”
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mano. O painel tem 1.25m de largura, obedecendo à métrica, 
e 4 m de altura correspondendo ao pé direito dos pisos. A sua 
espessura varia devido ao seu desenho em planta, mas apre-
senta uma dimensão mínima de 5.5cm. O painel B é utilizado 
no piso térreo, desenhando o embasamento do volume. Ele 
corresponde a dois módulos da métrica (2.5m) e aos mesmo 
4m de altura dos outros painéis. É igualmente feito em betão, 
mas à cor natural deste (cinzento claro) com um acabamento 
liso. Devido ao facto de suportar os painéis superiores, este 
apresenta uma espessura consideravelmente maior (18cm).
 As juntas dos painéis tipo A são seladas com recurso 
a uma membrana de impermeabilização em neoprene que 
por sua vez é protegida do exterior por uma alheta em alu-
mínio anodizado à cor de matte. O conjunto é rematado com 
um capeamento também ele em alumínio anodizado à cor de 
ouro matte. As juntas dos painéis tipo B são feita apenas por 
selagem com membrana de impermeabilização em neoprene. 
Entre o embasamento e a restante fachada existe uma peça 
pré-fabricada em betão cinzento claro que desenha o remate 
entre os primeiros pisos e funciona como capeamento dos pai-
néis B.
Os painéis são fixados mecanicamente à estrutura através de 
uns elementos metálicos, protegendo o sistema de isolamento 
em ETICS (External Thermal Insulation Composite System) 
e os seguintes panos de alvenaria de tijolo e revestimento in-
terno.
 As lajes dos espaços centrais do edifício, são também 
elas pensadas tendo em conta o sistema da pré-fabricação em 
betão branco liso e com um desenho semelhante aos painéis 
tipo A, remetendo aos ambientes conferidos pelas “voltas” 
catalãs. Estes elementos são suportados por uma estrutura 
secundária em perfis IPN200 que descarregam na estrutura 
em betão anteriormente referida. As suas juntas são também 
preenchidas com uma membrana de impermeabilização em 
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neoprene selando-as e sendo rematada por uma calha técnica 
em alumínio anodizado à cor de ouro matte que acolhe a dis-
tribuição das iluminarias suspensas.
 No interior os acabamentos são em argamassa de cal 
lisa para os planos verticais e o pavimento é em betão afagado 
de coloração cinzenta homogeneizado, promovendo a conti-
nuidade dos espaços.
 O lanternim que ilumina os espaços interiores e todos 
os vãos envidraçados são feitos com caixilharia secco à cor de 
latão. 

fig. 15,  pormenor sistema de fixação da fachada [escala 1:25]



35

3 4 85 6 10 1497 1312

B

H

J

F

L

G

K

G

L

F

K

E

B

C

D

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 1312

A

14

1 2 15 16

C

A

D

11

15

E

H

J

DATA:

C1
A1

1:25

FOLHA NUM: A12  DE  13

AUTOR:

CONTEÚDO:

TAMANHO:
ESCALA:

Fábio Ferreira

Pormenor construtivo da fachada

PROJECTO:

Projecto Final em Arquitectura II

TagusPark II
Parque Universitário

maio 2019

16

0 0.25 1

2%

2%

LOCALIZAÇÃO:

Barcarena, Oeiras

D3
ext.

int.

D3
ext.

int.

D3
ext.

ext.

D3

D2

D1

01_Capeamento em aluminio anodizado à cor de ouro matte
02_Tela de impermeabilização
03_Elemento estrutural
04_Painel A,pré-fabricado em betão leve pigmentado
05_Elemento metálico de união painel/estrutura
06_Caleira de recolha de águas pluviais
07_Rufo simples em metálico zincado
08_Selagem de junta horizontal com membrana de impermeabilização em neoprene
09_Isolamento térmico XPS de //80mm
10_Alvenaria em tijolo cerâmico de 200mm
11_Revestimento com camadas em argamassa de cal com acabamento liso lavado, 20mm
12_Pavimento em camada de betão afagado de //50mm
13_Peça em betão para capeamento e junta de paineis pré-fabricado
14_Painel B, pré-fabricado em betão cinzento liso
15_Caleira exterior de recolha de água pluviais
16_Peça pré-fabricada em betão de remate de caleira e pavimento exterior
17_Lajeta de betão pré-fabricada para pavimento exterior com //50mm
18_Camada de areia compactada, //100mm
19_Camada de brita compactada, //200mm
20_Camada de betão pobre para assentamento de caleira
21_Lâmina drenante nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE)23
22_Capeamento simples em metálico zincado
23_Isolamento térmico tipo XPS de 40mm
24_Camada de godo, // 100mm, 15/25mm
25_Isolamento térmico tipo XPS de 60mm
26_Camada de forma com pendente de 2%
27_Laje em painel pré-fabricado de betão com espessura mínima de 20cm
28_Selagem de junta vertical com membrana de impermeabilização em neoprene
29_Perfil IPN200
30_Calha técnica em aluminio anodizado à cor ouro matte
31_Caixilho Secco EBE85
32_Gessocartonado tipo pladur de 20mm
33_Conduta de ventilação
34_Sistema de suspensão simples
35_Tecto suspenso em gesso cartonado tipo pladur de 20mm
36_Iluminarias suspensas
37_Laje de fundação em betão armado
38_Geotextil com manta impermeabilizante em polipropileno
39_Solo compactado

22
02
23
10
06
24
02

25

26

27
28
29

30

31

27
28
29

30

36

32

34

12

37

38

39

33

35

01
02
03
04

05

06

05
08

09

05
10
11

05
13
14

15
16
17

18
19
20

09
02

03

07

12

21
02

C1

pormenorvista fachada

41

fig. 16, vista de fachada [sem escala] 


