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Resumo 

PALAVRAS-CHAVE: Estudo Urbanístico, Estação Intermodal, Mobilidade Lisboa-Algés, Zona Ribeirinha, Rio 

Tejo 

 

O presente relatório constituí a base teórica que fundamenta o Projeto Final em Arquitetura do Mestrado Integrado 

em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. É sua temática o projeto urbano para a frente ribeirinha entre a Torre 

de Belém e a Foz do rio Jamor. Analisando a resiliência deste território ao integrar novas soluções de desenho 

urbano e arquitetónico. 

Selecionado em articulação com – a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Oeiras e a 

Administração do Porto de Lisboa, o tema é desenvolvido na Unidade Curricular de Projeto Final em Arquitetura 

I, abordando um território e um programa com relevância no quadro das atuais problemáticas e dinâmicas da 

cidade de Lisboa e do concelho de Oeiras 

É objetivo fazer uma reflexão sobre a oportunidade que o desenho urbano e que a arquitetura proporciona na 

restruturação do território. Teoriza-se sobre a influência que infraestruturas complexas possam ter em áreas 

nevrálgicas da cidade, expondo e justificando as metodologias que levaram às tomadas de decisão na génese do 

projeto. 

A proposta consiste numa restruturação urbana da zona ocidental da cidade de Lisboa, através de operações de 

clarificação do desenho das várias estruturas e infraestruturas que compõem a cidade, com o objetivo de 

requalificação da mesma.  

 

O projeto urbano proposto desenvolve-se sobre dois eixos principais perpendiculares entre si, o eixo da frente 

ribeirinha e o eixo direcionado a norte, ao longo do vale de Algés. Finalmente, como resultado das análises 

efetuadas e do projeto urbano elaborado, desenvolve-se o projeto arquitetónico para um nova Estacão Intermodal 

na Cruz Quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

KEY WORDS: Urban Planning, Intermodal Station, Urban Mobility, Lisbon-Algés, Water 

Front, Tagus river 

 

The following report presents the theoretical grounds for the development of the Final Design Studio Project of 

the Integrated Masters in Architecture of Instituto Superior Técnico, University of Lisbon. This exercise develops 

upon the opportunity to rethink the Tagus river bank between the Belém Tower and the Jamor river mouth. Against 

the development of new urban and architectural design solutions, the territory’s resilience is conjured. 

Elaborated in cooperation between the Municipality of Lisbon, the Municipality of Oeiras and the Lisbon Port 

Administration, the topic, then developed in the context of the Final Design Studio II course, aims to approach a 

territory and a program that together reflect both the present framework of problematics and dynamics of said 

municipalities as well as the area’s atlantic vocation. 

Its purpose serves to reflect on the opportunity that an urban design proposal for this area provides for the territory 

as well as to theorize on the hypothetical influence that complex buildings have on neuralgic areas of the 

metropolitan area, displaying and justifying the design methodologies that lead to decision-making processes that 

later have materialized in acts of design. 

The proposal therefore consists of an urban restructuring of Lisbon’s south-west wing and of its administrative 

limits through clarification operations of the city’s various structural and infrastructural layouts, aiming to 

requalify them. Thus, the proposed plan grounds itself upon two main axis: the South-North one evident along the 

Jamor Valley and, following the West-East direction, the river bank of Algés. 

The urban intervention sees it’s end with the design of a new intermodal station located in Cruz Quebrada, a 

complex public facility that serves the interconnection of multiple means of transportation, a building proposed 

out of the urgent need for infrastructural restructuring of the area between Algés and Cais do Sodré. 
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Figura 1. Delimitação da área de estudo 1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fonte: imagem do autor, adaptada do Google Earth 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

O presente relatório é elaborado no âmbito da unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura I e II, inserida 

no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico. É seu objetivo fazer uma 

reflexão sobre o trabalho realizado no decorrer do ano letivo, expor e justificar as metodologias de projeto que 

levaram às tomadas de decisão, materializadas no projeto urbano e arquitetónico.  

Com o exercício desenvolvido nestas Unidades Curriculares, pretendeu-se desenvolver as capacidades inerentes à 

prática arquitetónica, aproximando a produção académica à produção profissional. Nestas Unidades Curriculares 

procurou-se também refletir sobre as relações entre o território, a história e prática projetual contemporânea. 

1.2 Tema  

É tema de estudo o desenvolvimento do Projeto Urbano na área ribeirinha entre a Torre de Belém e a Foz do Rio 

Jamor, e posterior desenvolvimento do Projeto de Arquitetura para uma nova Estação Intermodal, na zona do atual 

apeadeiro da Cruz Quebrada. 

Selecionado em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Oeiras e a Administração 

do Porto de Lisboa, o tema é desenvolvido na Unidade Curricular de Projeto Final em Arquitetura I, no sentido de 

abordar um território e um programa com relevância no quadro das atuais problemáticas e dinâmicas da cidade de 

Lisboa e do concelho de Oeiras. 

Na sequência da intervenção urbana realizada em Projeto Final de Arquitetura I é desenvolvido, posteriormente, 

em Projeto Final de Arquitetura II, o Projeto de Arquitetura para uma nova Estação Intermodal. É seu objetivo 

responder à complexa restruturação – viária, ferroviária e desenho urbano – proposta para do território referido. 

Neste contexto far-se-á uma reflexão sobre a proposta arquitetónica apresentada, onde serão descritos e 

fundamentados os aspetos urbanísticos que determinam uma proposta deste tipo, e os fatores de ordem funcional, 

programática e técnica, que estes equipamentos complexos requerem na sua estrutura e organização. 

1.3 Motivação 

O propósito do exercício – Projeto Urbano e Arquitetónico - é o de equacionar diferentes alternativas que possam 

ser discutidas e apresentadas às entidades municipais referidas, procurando dar contribuído no debate e discussão 

das políticas de desenvolvimento do território. 
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O estudo foca-se no redesenhar de uma área nevrálgica e limítrofe da cidade, entre territórios de jurisdições 

distintas, onde a heterogeneidade morfológica, as descontinuidades urbanas e a presença de diversas infraestruturas 

associadas à mobilidade assumem particular relevância. Propõe-se uma reflexão sobre a capacidade que o desenho 

da estrutura urbana e o objeto arquitetónico tenham na resolução dessa problemática. 

O potencial que o território referenciado tem para albergar os mais variados programas – habitação, desporto 

náutico, comercio e lazer – em complementaridade com grandes áreas de território livre, uma malha urbana 

incompleta e/ou estruturas obsoletas, espelha uma propensão clara à mudança. Mudança essa que terá um papel 

importante no objetivo final de fixar vivências e eventos, tanto sazonais como perenes. 

Pretende-se, através de operações de clarificação de desenho das várias estruturas e infraestruturas que compõem 

a cidade, a requalificação da mesma.  

A intervenção proposta assenta sobre dois eixos principais perpendiculares entre si – o eixo da frente ribeira, com 

foco na relação entre a cidade e o estuário do Tejo ao longo da frente urbana de Pedrouços, Algés e Dafundo e o 

eixo direcionado a norte, ao longo do vale, a Praça de Algés e o Parque Urbano de Miraflores. 

 

1.4 Metodologia  

O trabalho desenvolvido divide-se em várias fases, objetivos e atores diferentes, num ambiente de critica, discussão 

e colaboração, visando a resolução de problemas concretos numa aproximação à prática profissional. 

Uma primeira fase analítica e uma segunda propositiva estiveram na génese do desenvolvimento do projeto urbano 

e arquitetónico.  

Com o objetivo de uma compreensão holística da cidade, a análise critica da área de estudo – sobre o ponto de 

vista histórico, morfológico, fisiográfico, infraestrutural e programático – formou a base de trabalho para o 

desenvolvimento de um diagnóstico onde se clarificam as necessidades da área. Fase em que foi permitindo avaliar 

os aspetos relativos a condicionantes e potencialidades do território. 

A proposta de caráter urbano, relacionada com as dinâmicas da cidade, é desenvolvida como resposta às 

problemáticas numa escala territorial abrangente, formulando uma resposta ao nível programático, de 

reestruturação de sistemas urbanos e de desenho do território. O sucessivo desenvolvimento da proposta urbana 

permitiu uma aproximação à escala do edifício, com o objetivo de testar a potencialidade que um equipamento 

arquitetónico tem na requalificação do território, com suporte no levantamento e estudo de casos de referência. 

A proposta arquitetónica foca-se assim num equipamento chave, implicando o entendimento e domínio dos 

constrangimentos e exigências de ordem programática, funcional, compositiva e técnica. 
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1.5 Estrutura do Relatório  

O relatório estrutura-se em quatro partes: a primeira, uma breve introdução referente à caracterização do trabalho 

desenvolvido é descrita no primeiro capítulo. A segunda parte é relativa à análise da área de estudo, destacando as 

principais condicionantes do projeto, em reflexão no segundo. A terceira parte, trata os aspetos fundamentais da 

proposta urbana e arquitetónica, presente no terceiro e por último a quarta parte refere-se a considerações finais e 

bibliografia utilizada. 

O primeiro capítulo, a Introdução – visa fundamentar a pertinência deste relatório no Unidade Curricular de Projeto 

Final em Arquitetura I e II, elucidar as motivações e a metodologia de projeto. 

O segundo capítulo - O Território do Projeto Urbano -  trata da análise da área. E onde esta constitui o ponto inicial 

do ato de projetar, pelo que aqui são esclarecidas e avaliadas as condicionantes com um impacto mais direto sobre 

o subsequente desenvolvimento do projeto. A área de intervenção é analisada em detalhe, os vários temas 

abordados visam formular questões de caracter formal relacionadas com a fisiografia do território, a morfologia e 

evolução urbana, bem como questões de carácter funcional, ligadas a infraestruturas e redes de mobilidade e 

acessibilidade. 

Este capítulo estrutura-se em cinco subcapítulos: análise fisiográfica, análise história, análise do sistema de 

mobilidade e acessibilidade, usos e síntese. O primeiro subcapítulo define o território pelas suas características 

fisiográficas – topografia, declives, exposição solar, linhas de água e drenagem natural, riscos ligados à ação 

sísmica, a inundações marítimas e fluviais. O segundo analisa a história da área em estudo, desde seus primórdios 

até à atualidade. O terceiro subcapítulo analisa os sistemas de mobilidade e acessibilidade – sistemas complexos 

de estruturas viárias, ferroviárias, pedonais e estacionamentos –  bem como logicas de apropriação espacial destas 

estruturas. O quarto destina-se à caracterização do espaço urbano relativamente aos seus usos. 

No terceiro capítulo – A Proposta – são apresentadas as ideias e justificadas as opções que levaram ao desenho de 

projeto. Dividindo-se em dois subcapítulos, projeto urbano e projeto de arquitetura, cada um deles descreve as 

soluções adotadas desde a implantação ao desenho arquitetónico, com recurso a casos de estudo que influenciaram 

as decisões tomadas. É objetivo, fundamentar estas opções com recurso a elementos gráficos, detalhando as 

condições formais, funcionais e construtivas.  

A finalizar, são tecidas considerações finais sobre o trabalho desenvolvido, expõe-se a bibliografia utilizada e 

anexos relevantes ao entendimento do relatório. 
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Figura 2. Estratégia de intervenção 2 

 

 

                                                           
2 Desenho sobre fotografia aérea, intenção da intervenção sobre dois eixos perpendiculares – Frente ribeirinha e vale de 

Algés; Fonte: imagem do autor, adaptada do Google Earth. 
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2. Análise do Território 

A área de intervenção ocupa um total de 130ha, estendendo-se ao longo de dois eixos principais perpendiculares 

entre si – o eixo da frente ribeirinha entre a Torre de Belém e a Foz do Rio Jamor e o eixo direcionado a norte, ao 

longo do vale de Algés entre o nó da CRIL e o Parque Urbano de Miraflores (Figura 2). Os limites físicos da área 

de intervenção são definidos – pela configuração da malha urbana, acidentes topográficos, foz do Rio Tejo e pela 

rede viária e ferroviária. 

É ao longo da linha de água formada pelo vale de Algés e sobre o terraplano da frente ribeirinha que se formam 

os principais assentamentos urbanos. Numa primeira leitura do território, fica claro que os acidentes topográficos 

estão entre os principais fatores que definem a morfologia urbana. É exemplo disso – a estrutura urbana em volta 

do planalto do Junca, Dafundo e Vale de Algés e a encosta a Este da faixa de coberto vegetal procedente do Parque 

Natural de Monsanto, onde neste último, se implanta o Bairro do Restelo. 

Com a desindustrialização da zona ribeirinha de Lisboa e a faseada transladação da estrutura do Porto de Lisboa 

para a zonas periféricas, como a margem sul do Tejo, a área da frente ribeirinha está sobre fortes pressões em 

direção à sua real ocupação pela cidade. 

 

2.1 Análise Física 

2.1.1 Altitude e Declives 

A frente ribeirinha entre a Torre de Belém e a Cruz Quebrada – em terrapleno – tem uma variação de altitude 

praticamente insignificante. A variação mais acentuada, na área de intervenção, verifica-se ao longo da Av. 

Bombeiros Voluntários de Algés, via de ligação entre a Praça de Algés e o Parque Urbano de Miraflores. Esta 

variação é cerca de 28m, correspondente a 4m acima do nível do mar na frente ribeirinha e 32m no Parque Urbano 

de Miraflores (Figura 3). 

Nas imediações da intervenção – com especial relevância para a compreensão do território – a variação de altitude 

mais acentuada dá-se ao longo do perfil que intersecta os vales do Jamor, Junca e Algés, podendo chegar aos 90m. 

Esta morfologia produz declives bastante acentuados sobre as encostas destes vales, condicionando a exposição 

solar, acessibilidade e sistema de vistas (Figura 4). 
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Figura 3. Carta de Hipsometria Oeiras-Lisboa 3 

 

Figura 4. Carta de Declives Oeiras-Lisboa 4 

 

                                                           
3 Fonte: imagem do autor, adaptada dos PDM’s Oeiras e Lisboa 
4 Fonte: imagem do autor, adaptada dos PDM’s Oeiras e Lisboa  
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2.1.2 Litologia 

Grande parte da área de solo, na zona, é aluvionar – solo recente de constituição sedimentar, composto por areias, 

cascalhos e lamas. Este tipo de solo é comum formar-se num sistema fluvial em leito ou margem de drenagem e 

planícies de inundação. Esta formação geológica compreende toda a frente ribeirinha e do Dafundo e a base do 

Vale de Algés e do Jamor. As características geológicas destes vales são semelhantes, onde a composição do solo 

é dependente da altitude considerada. Em base de encosta, encontra-se solo referente à unidade geológica do 

Complexo Vulcânico de Lisboa; a meia encosta, solo com unidade geológica de Formação das Argilas dos Prazeres 

– argilitos e calcários – e no cume do vale, solo de unidade geológica Formação das Areolas de Estefânia – argilas 

silto-arenosas e arenitos (Figura 5).  

 

 

 

Figura 5. Carta Geológica do Concelho de Oeiras 5 

 

                                                           
5 Fonte: imagem do autor, adaptada dos PDM’s Oeiras 
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2.1.3 Hidrografia 

Linhas de água e drenagem 

As principais linhas de água da área em estudo estão localizadas nos Vale do Jamor e Algés, com caudais variáveis, 

e ambas desaguam no Rio Tejo. O Rio Jamor, com nascente na Serra da Carregueira, apresenta-se no troço do 

Vale do Jamor, a céu aberto e com um percurso artificialmente desenhado. Os terrenos anexos são constituídos 

por solo permeável.  

A Ribeira de Algés nasce na Buraca e encontra-se encanada no troço entre o Parque Urbano de Miraflores e a sua 

foz, na praia de Algés. Numa escala mais pequena, existe outro curso de água proveniente do vale do Junca, 

encanado na maior parte do seu percurso e drenado na praia do Dafundo. A extensa impermeabilização do solo, a 

deficiente drenagem dos cursos de água e o efeito das marés na foz do Rio Tejo propícia o risco de inundações 

tanto na frente ribeirinha como na foz do Rio Jamor (Figura 9). 

Hidráulica marítima 

Grande parte da zona de intervenção encontra-se sobre o terraplano da frente ribeirinha de Algés e Dafundo, 

margem norte do Rio Tejo. O desenho da margem ribeirinha, heterogéneo na sua génese, serve as mais variadas 

atividades – no passado, ligado a atividades do Porto de Lisboa; hoje, com ligações lúdicas como a náutica de 

recreio e desportos náuticos (Figura 6). 

O padrão comportamental das correntes do Tejo que, consequentemente, provoca elevados níveis de assoreamento 

na margem norte do rio, com períodos de forte agitação marítima, induz que esta pode não beneficiar de boas 

condições de calagem e acostagem. A erosão marítima dos pontões é um importante fator a ter em conta. O sucesso 

no funcionamento de marinas, pontões e rampas de lançamento de barcos recai sobre um adequado planeamento 

no seu desenho, onde a solução passa pela sobreposição dos braços na entrada da marina ou o seu direcionamento 

a montante. 

 

Figura 6. Mapa de Velocidade residual no estuário do rio Tejo 6 

                                                           
6 Fonte: imagem do autor, adaptada do PDM Oeiras 
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2.1.5 Coberto Vegetal 

O coberto vegetal, na zona de intervenção, é praticamente inexistente devido a grande parte ser terraplano, porém 

possui considerável densidade nas zonas limítrofes. A par do jardim de Algés e do Parque Urbano de Miraflores– 

de carácter público e média densidade – o coberto vegetal presente na zona é, ou de carácter privado ou terreno 

baldio com baixa densidade. Com certa relevância, nos limites da intervenção, está a faixa vegetal de alta 

densidade, de Pinheiro Manso, procedente do Parque Natural de Monsanto, e a faixa vegetal a Oeste do Parque 

Urbano do Jamor, entre a A5 e a N6 (Figura 7). 

 

2.1.6 Exposição Solar 

A frente ribeirinha, entre a Torre de Belém e a Foz do Rio Jamor, tem uma exposição solar predominantemente de 

incidência a Sul e, quer o Vale do Rio Jamor, quer o Vale de Algés, possuem as suas encostas viradas a Este e 

Oeste. Os principais assentamentos urbanos encontram-se, de forma contínua, entre a encosta Oeste do Vale de 

Algés e a encosta Este do Vale do Jamor (Figura 8). 

 

2.1.7 Riscos 

Risco de inundação fluvial e marítima  

O sistema hidrográfico, na zona, é interdependente e mutuamente influenciáveis – sistema fluvial composto pelos 

cursos de água do rio Jamor e ribeira de Algés, e marítimo composto pelo rio Tejo. O efeito das marés, direto ou 

indireto, é o principal fator de relação entre estes sistemas, contribuindo para o aumento dos riscos de inundação 

em cenários pontuais (Figura 9). 

 O desenho artificial destes cursos de água fluvial e o seu encanamento em determinados troços, associado à 

impermeabilização do solo, em zonas de maior densidade urbana ou em terraplano, propicia o risco de inundação 

fluvial em cenários de forte pluviosidade. As cheias fluviais afetam, principalmente, zonas adjacentes a troços 

desencanados do Rio Jamor e da ribeira de Algés, assim como, as suas respetivas fozes.  

A baixa altitude da frente ribeirinha, zona de terrapleno com declives suaves, é a zona mais afetada pelo risco de 

inundações marítimas, em condições de preia-mar e marés vivas do rio Tejo. 

Risco sísmicos  

A zona em estudo apresenta, em grande parte, um elevado risco sísmico. O grau mais elevado de risco é associado 

a zonas de baixa altitude, com formações geológicas aluvionares ou de aterro. Este tipo de solo apresenta uma 

fraca consolidação e compacidade, afetando a sua resistência mecânica. Em cenários de sismo, o comportamento 

mecânico à estabilidade, das fundações do edificado, em solos deste tipo, é ineficaz. O maior risco ocorre em toda 

a zona ribeirinha de Algés, terrapleno e base dos vales do Jamor e Algés.  
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Figura 7. Carta de Coberto Vegetal Oeiras-Lisboa 7  

 

Figura 8. Carta de Exposição Solar Oeiras-Lisboa 8 

 

                                                           
7 Fonte: imagem do autor, adaptada dos PDM’s Oeiras e Lisboa 
8 Fonte: imagem do autor, adaptada dos PDM’s Oeiras e Lisboa 
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Figura 9. Mapa de risco de inundações no Concelho de Oeiras 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Fonte: imagem do autor, adaptada do PDM Oeiras 
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2.2 Análise Histórica 

A área em estudo encontra-se dentro dos limites da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz 

Quebrada/Dafundo, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa. (União ALCD 2016) 10 

 

Os assentamentos humanos na zona remontam à Pré-história, cerca de 3000 anos a.C., tirando partido da 

privilegiada posição geográfica do estuário do tejo, abundância de água e solos férteis que propiciam o 

desenvolvimento agrícola.  

 

O concelho de Oeiras foi criado a 13 de Julho de 1759, em Carta Régia de D. José e até à formação do concelho e 

à atribuição do Foral, Oeiras passou a ser um Reguengo integrado no termo de Lisboa. O lugar de Algés, parte 

integrante de um dos Reguengos da Coroa, consistia na faixa de território que ia desde a ribeira de Algés ao vale 

da ribeira do Jamor, local onde começava o Reguengo de Oeiras. Tendo em conta a atual toponímia – a Algés 

corresponde Algés de Cima e a Praias corresponde à atual faixa ribeirinha que vai de Cruz Quebrada a Algés, 

incluindo o Dafundo e a zona de Ribamar. Área delimitada pelas ribeiras do Jamor e de Algés, ao antigo lugar de 

Praias. (RAL 2011)11 

  

Nos séculos precedentes à formação do concelho assistiu-se à fixação de ordens religiosas, deixando importantes 

heranças patrimoniais, como as fortificações ao longo da orla marítima de Oeiras que tinham por objetivo a defesa 

e o controlo dos navios na entrada da Barra do Tejo. Estas fortificações foram sendo construídas no decurso dos 

séculos XVI, XVII e XVIII designadamente, o Forte de S. Julião da Barra, Forte das Maias, Forte de Catalazete, 

Forte da Giribita, Forte de S. Bruno, Forte da Conceição de Algés, Forte de S. José de Ribamar, Forte de S. Pedro. 

(OEIRAS 2013) 12 

 

No século XVI, durante o reinado do Rei D. Manuel, deu-se início ao desenvolvimento alguma atividade industrial 

e comercial, com a instalação das primeiras oficinas para a manipulação de pólvora e fabrico de armas em 

Barcarena, a exploração de pedreiras e a construção de fornos de cal em Paço de Arcos. Durante os séculos XVII 

e XVIII, começam a ser construídos palácios e grandes quintas destinadas ao recreio e à exploração agrícola, 

importantes fontes abastecedoras da cidade de Lisboa. (OEIRAS 2013) 

 

Existem relatos da prática do tratamento marítimo em Ribamar, beneficiada pela sua proximidade de Lisboa e da 

praia de Pedrouços, percursora dos banhos de mar na orla do Tejo. Mas somente, na segunda metade do século 

XIX Ribamar se tornou destino de outras classes sociais, para além das pioneiras – a nobreza titular e cortesã, os 

membros de congregações religiosas e a elite intelectual –, estendendo-se à burguesia capitalista e aos recém-

nobilitados. (RAL 2011) 

 

                                                           
10 União ALCD, 2016. História; (União ALCD 2016) 
11 RAL. “Revista de Arquitectura Lusíada, Análise territorial de Algés antes do surto construtivo do século XX.” 2011; (RAL 

2011) 
12 OEIRAS, Município de. Oeiras, factos e numeros. 2013; (OEIRAS 2013) 
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Figura 10. Lugar de Praias - faixa ribeirinha entre Algés e Cruz Quebrada. 1848 13 

Mais tarde viria a ser realizado o aterro da zona ribeirinha de Algés, destinado à instalação da via férrea, inaugurada 

em Outubro de 1889, por concessão à Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, que inicialmente, 

fazia o percurso de Pedrouços-Cascais. A dinâmica social do movimento balnear, notado em Algés nos finais do 

século XX, foi desencadeada por este desenvolvimento dos transportes terrestres, nomeadamente pela construção 

da linha rápida do elétrico em acréscimo ao caminho de ferro. No mês seguinte passou a estar assegurada a ligação 

por via fluvial entre Pedrouços e o Cais do Sodré, em complemento da via férrea. O caminho de ferro entre Cais 

do Sodré e Cascais seria inaugurado em 21 de Maio de 1892. (RAL 2011) 

 

Como consequência da construção e expansão desta linha, instalam-se no concelho um conjunto de unidades 

industriais, nomeadamente Fábrica do Papel, Fundição de Oeiras, Lusalite e Fermentos Holandeses (OEIRAS 2013) 

Coadjuvado pela expansão industrial e urbana, a criação de equipamentos de lazer e recreio para veraneantes 

transformou significativamente o hábito terapêutico de ir a banhos, numa temporada em que o convívio e a 

diversão tinham um papel fundamental na sociedade. Tornaram-se populares as tabernas e casas de pasto do 

Dafundo, foi inaugurado o Aquário Vasco da Gama, foi construída a Praça de Touros de Algés, foram criados 

casinos e outras diversões. (RAL 2011) 

 

No século XX, em 1942 é inaugurada a Estrada Marginal entre Lisboa e Cascais, associada à dinâmica balnear e 

turística instalada na Costa do Sol no século anterior, aceleram a expansão dos centros urbanos, surgindo na faixa 

litoral do concelho pequenos “chalets” e moradias de recreio. (OEIRAS 2013) 

 

Assiste-se a um período caracterizado pela concentração das atividades económicas em Lisboa, e consequente 

abandono da população para os novos bairros residenciais, com boa acessibilidade à capital, construídos nos 

concelhos vizinhos. 

 

                                                           
13 Pormenor da Carta Corográfica do Reino – Folha de Oeiras, elaborada pela Comissão para os Trabalhos de Triangulação 

Geral e Levantamento da Carta Corográfica do Reino, por José Carlos Conrado Chelmicky, escala 1: 10 000, c. 1848;  
Fonte: (RAL 2011) 11 
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Figura 11. Encosta de Algés. 1851 14 

É exemplo disso o Bairro do Restelo, implantado no limite administrativo Oeste de Lisboa, com especial relevância 

para a área em estudo, bairro inserido no Plano de Urbanização da Encosta da Ajuda (Figura 19,p.23), datado de 

1938 e desenhado pelo Arquiteto João Faria da Costa. (OEIRAS 2013) 

 

 Os meados do século XX caracterizaram uma expansão demográfica no concelho de Oeiras, tendo como principais 

repercussões o aumento na procura e crescimento do ritmo de construção de zonas habitacionais e respetivas áreas 

para equipamentos e infraestruturas. Atendendo à expansão dos aglomerados urbanos, e aos acréscimos 

populacionais verificados (em 1950 ultrapassa os 53 mil habitantes no concelho) é publicado em 1948 o Plano de 

Urbanização da Costa do Sol (P.U.C.S.) que constituiu o documento orientador do processo de desenvolvimento 

urbanístico na região até à entrada em vigor do Plano Diretor Municipal na década de 90. (OEIRAS 2013) 

 

Fruto da pressão populacional exercida sobre os aglomerados com melhores ligações a Lisboa, principal pólo 

empregador do país, assiste-se na década de 60 ao surgimento de grandes urbanizações. O processo de crescimento 

das áreas urbanas avança em todas as direções, privilegiando certos eixos dotados de maior acessibilidade, como 

a linha de caminho-de-ferro, a Estrada Marginal e Autoestrada Lisboa – Cascais. Face a este panorama de 

urbanização/suburbanização, o Concelho de Oeiras passa a ser visto como um subúrbio tradicional do tipo 

dormitório, encostado à grande metrópole de Lisboa e funcionando como local de passagem entre Cascais e a 

capital, permanecendo nesta letargia até meados da década de 80 e assim continua a tem ao presente. (OEIRAS 

2013)  

 

Hoje, Algés caracteriza-se por uma grande variedade de edifícios de diferentes épocas e uma malha urbana de 

considerável densidade, ainda que, muito marcada por pontuais vazios urbanos. Exemplo desta situação, a praça 

de Algés, ressalta como mote para o desenvolvimento deste projeto, com a possibilidade de incentivar o processo 

de regeneração urbana. 

                                                           
14 Representação da encosta de Algés e o extenso areal que vai de Ribamar a Belém, onde está a Torre de São Vicente 

(Belém), 1851. Para além da Torre de Belém estão representadas as elevações que formam a margem esquerda do Rio Tejo.  

Fonte: (RAL 2011) 11 
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Figura 12. Mapa de rede Ferroviária 15 

 

Figura 13. Mapa de rede Viária 16 

2.3 Análise de Infraestruturas Viárias e Ferroviárias 

A análise de sistemas de mobilidade e acessibilidade é uma ferramenta fundamental na compreensão das dinâmicas 

do território à escala da cidade e da sua influência na constante movimentação e/ou fixação de populações na 

cidade contemporânea.  

                                                           
15 Fonte: imagem do autor, adaptada do Google Earth. 
16 Fonte: imagem do autor, adaptada do Google Earth. 
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2.3.1 Mobilidade 

O estudo deste sistema requer uma atenta leitura do território. O estuário do Tejo, é compreendido como centro 

metropolitano de Lisboa. Em análise estão, consequentemente, as redes de transportes terrestre e fluviais, rede 

viária – carros e autocarros –, rede ferroviária e de elétrico na zona da Grande Lisboa (Figura 12) (Figura 13).  

As principais vias presentes na zona de estudo funcionam como meio de ligação ao Centro de Lisboa, pólo 

gravítico laboral. O sistema de rede viária na sua globalidade, grande Lisboa, é composto por radiais e circulares 

de distribuição de tráfego. As principais radiais são a A5 de ligação Cascais-Lisboa, a A37 de ligação Sintra-

Lisboa e a A1 de ligação ao centro e norte do País. As principais circulares são, a Circular Regional Exterior de 

Lisboa CREL de ligação ao centro e norte do País, a Circular Regional Interior de Lisboa CRIL, procedente da 

A12 e ponte Vasco da Gama, a IP7 procedente da A2 e ponte 25 de Abril e a 2ª circular de intersecção entre 

circulares e radiais. Sobre a zona de estudo tem impacto direto ao nível do tráfego viário a CRIL, a Av. Marginal 

de ligação Cascais-Lisboa dividindo-se a partir do nó da CRIL em Av. de Brasília e Av. da India, em adição as 

vias de circulação de 2º e 3º grau. 

Rede ferroviária 

A ligação ferroviária Lisboa-Cascais, tem especial preponderância no modo de apropriação do território, assim 

como, no desenvolvimento das restantes infraestruturas de mobilidade – viária e pedonal. Na zona em estudo e 

imediações, esta linha conta apenas com as paragens de Belém, Algés e Cruz Quebrada, condicionando fortemente 

o seu atravessamento. 

Rede elétrico e rodoviária 

A zona de Algés é beneficiada pela rede de elétricos da Carris com ligação entre Praça da Figueira e o Jardim de 

Algés. Também a rede de autocarro da Carris faz ligação Lisboa-Algés, sendo que os vários veículos se apropriam 

da praça de Algés como área de terminal ou transbordo. 

2.3.2 Estacionamento 

Atualmente, as zonas de permanência temporária de veículos privados e coletivos são feitas sob um princípio de 

apropriação desordenada do território. A praça de Algés retém grande parte desse volume de permanência, 

concentrando no mesmo local um terminal de rodoviário e uma praça de táxis. A principal zona de estacionamento 

para privados é feita na delimitação nascente da praça, a qual providencia de lugares de estacionamento de forma 

informal e não planeada. 
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2.4 Usos 

A frente ribeirinha de Algés é um caso particular no panorama territorial da cidade de Lisboa, e isso deve-se ao 

modo como o espaço é apropriado e usos que aí têm lugar. Apresentando uma elevada área de solo desocupada, 

proporciona certa diversidade de eventos sazonais ao ar livre, exemplo disso é a Volvo Ocean Race e o festival 

Nos Alive.  

No caso de estruturas de funcionamento contínuo, pela sua localização privilegiada, o seu programa é 

predominantemente do foro marítimo. São essas estruturas: o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a 

Direção Geral das Pescas e Aquicultura, a Torre VTS do centro de controlo e tráfego marítimo de Lisboa, a 

Docapesca e a sul, desenhando a linha de costa está a Doca de Pedrouços, atualmente sem utilização. 

No limite nascente da área de intervenção está a Fundação Champalimaud e a Torre de Belém, marcando o inicio 

virtual deste estudo. No limite poente encontra-se o vale do Jamor, faixa de território compreendida entre a Av. 

Marginal e até a A5. Esta área possui as mais variadas valências do foro desportivo, educativo e de lazer, integrando 

o centro Desportivo Nacional, o Estádio Nacional, parque Urbano do Jamor, a Faculdade de Motricidade Humana, 

e respetivas infraestruturas de suporte a essas atividades.  

A Praça de Algés, centro da intervenção possui usos predominantemente ligados aos meios de transportes, sejam 

eles a paragem da Carris e do comboio Lisboa-Cascais e com especial preponderância o nó viário da CRIL. Nas 

imediações estão o Jardim e o Mercado de Algés. 

 

 

Figura 14. Mapa de usos da área de intervenção 17 

                                                           
17 Fonte: imagem do autor, adaptada do Google Earth. 
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Figura 15 Projeto Urbano e de Arquitetura 18 

3. A Proposta 

A elevada extensão da faixa de território em estudo e as suas variadas problemáticas são os principais fatores para 

a heterogeneidade de intervenções levadas a cabo no desenvolver do projeto. Estas operações desenvolvem-se em 

contextos urbanos com vários usos e morfologias. A escala de intervenção é definida pela necessidade inerente da 

resposta ao problema enunciado. Não obstante, as várias subescalas de intervenção partilham da mesma 

metodologia – análise, problematização e proposição - e procuram uma solução final de desenho urbano a ser 

compreendida como um todo. 

O projeto arquitetónico para uma nova Estação Intermodal na Cruz Quebrada justifica-se pela restruturação da 

infraestrutura de mobilidade entre o concelho de Oeiras e Lisboa, em particular na frente ribeirinha entre Algés e 

o Cais do Sodré. Apresenta-se como a chave que permite o desenvolvimento do projeto urbano – um equipamento 

complexo que abriga e serve de interface entre vários meios de transportes. 

 

 

3.1 O Projeto Urbano  

A predominante presença da linha de comboio Lisboa-Cascais na zona ribeirinha entre Algés e o Cais do Sodré 

origina problemas de atravessamento e apropriação do território. Estes problemas advêm da forma como o sistema 

ferroviário se implanta e funciona. Uma via exclusiva de caminho de ferro sem interrupção segue entre duas vias 

duplas para automóveis. Esta solução origina uma serie de infraestruturas aéreas de atravessamento de carácter 

precário, à data construídas com intenções provisórias, tornadas permanentes.  

                                                           
18 Fonte: imagem do autor 
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Figura 16. Proposta de reestruturação viária 19 

3.1.1 Infraestrutura Viária e Ferroviária 

No cerne da proposta de desenho urbano está a resolução de problemas encontrados durante análise dos sistemas 

de mobilidade viária e ferroviária ao longo da frente ribeirinha e da praça de Algés, mote para uma apropriação do 

território distinta da atual. Através da reestruturação das vias de ligação de proximidade e de ligação a Lisboa 

pretende-se qualificar o espaço público, clarificar acessos e estacionamento, mobilidade pública e privada, 

acabando com a duplicação de vias e infraestruturas temporárias de atravessamento viário e pedonal. 

A abolição do troço ferroviário entre a Cruz Quebrada e Algés lança a oportunidade de “tabula rasa” no modo 

como o território será intervencionado, deixando de haver necessidade da duplicação da Av. Marginal-Av. da India 

de acesso e circulação ao troço do Passeio Marítimo de Algés-Av. Brasília. Pretende-se uma clarificação do 

sistema viário, com uma adequação dos níveis de hierarquia viária às áreas onde estas vias se implantam. 

 

A Av. Marginal-Av. da Índia passará a ter uma dupla faixa de rodagem nos dois sentidos e prolongar-se-á com 

este desenho até ao Cais do Sodré, suprimindo a Av. Brasília e acabando com todas as estruturas metálicas de 

atravessamento viário, facilitando a passagem pedonal à cota do solo. 

                                                           
19 Fonte: imagem do autor 
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Figura 17. Proposta de nova rede de Transporte 20 

Implementa-se a ideia de uma extensa avenida de nível 2, arborizada quer no separador central quer nos passeios 

adjacentes, como proteção visual, acústica e ambiental. Esta avenida proporciona um confortável perfil viário, 

pedonal e ciclável, desenho em conformidade com a proposta de reabilitação do troço da Av. 24 de Julho, obra da 

Câmara Municipal de Lisboa já em fase de conclusão (Figura 16). 

 

O desenho de Av. da India em nível 2, já sem a linha de comboio entre faixas de rodagem, tem um ponto importante 

no que diz respeito à distribuição do tráfego viário, a Praça de Algés. Esta praça funciona como uma importante 

rótula do projeto urbano proposto, estabelecendo ligação entre o município de Oeiras e de Lisboa, organizando as 

vias segundo a geometria da praça. Aqui é feita a distribuição do tráfego entre a CRIL e Av. Marginal-Av. da 

Índia, e consequente distribuição para Algés e Belém. O nó da CRIL, viaduto elevado sobre a Praça de Algés é 

integrado no projeto, pois entende-se que o seu desenho proporciona liberdade de usos à praça, causando poucos 

constrangimentos a nível do solo e mantendo as vias de nível 1 fora do perímetro urbano de Algés-Miraflores-

Belém. A gradação de níveis viários é feita a partir da CRIL de nível 1, a Av. Marginal- Av. da India de nível 2, 

parcialmente enterrada a sul da Praça de Algés, permitindo atravessamento pedonal de nível. A rua Damião de 

Góis, de circulação externa em redor da Praça de Algés, e avenidas radiais são vias de nível 3, e uma rua de 

circulação interna é criada com acesso apenas a residentes/comercio, com um uso misto peão-automóvel de nível 

4. 

                                                           
20 Fonte: imagem do autor. 
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Esta nova apropriação abre a praça ao uso público, à estadia e ao atravessamento, pela transladação da atual praça 

de táxi, terminal autocarro e paragem de comboio para a Cruz Quebrada. A mobilidade é garantida com ligação 

de metro até Lisboa, paragem de autocarro e elétrico (Figura 17). Um silo automóvel a nascente da praça, 

proporciona um controlado estacionamento em larga escala. Esta proposta permite a apropriação, por parte da 

cidade, do território da frente ribeirinha de Algés. 

 

3.1.2 Desenho Urbano 

Definem-se duas áreas intervenção no território, dois eixos perpendiculares entre si: uma área com início na Praça, 

estendendo-se ao longo do Vale de Algés culminando no Parque Urbano de Miraflores e outra na frente ribeirinha 

de Algés, entre a Torre de Belém e a Cruz Quebrada (Figura 2). 

Eixo do Vale de Algés: 

O desenvolver do desenho urbano no eixo do vale de Algés apresenta uma diretriz de reestruturação através da 

consolidação do tecido urbano (Figura 18). Esta é uma proposta de acupuntura, onde cada elemento singular se 

apresenta diretamente estruturado com envolvente, com o objetivo de “coser” a escala do edificado e a escala 

topográfica, função e programa, rede viária e pedonal, potenciando e rematando a estrutura urbana pré-existente. 

Não obstante a estas pontuais abordagens para diferentes locais ao longo deste eixo, a proposta final é lida com 

um todo.  

 

Figura 18. Série de intervenção “Atualidade-Proposta” 21 

                                                           
21 Série de desenhos de processo, a intervenção no eixo do vale de Algés, da atualidade à proposta; Fonte: Imagem do Autor. 
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Figura 19. Plano de Urbanização da Encosta da Ajuda 22 

“Repetir nunca é repetir”23  

- Praça de Algés 

Na praça de Algés, é recuperada a ideia inicial do plano urbano de Faria da Costa para a encosta da Ajuda (Figura 

19) onde o eixo da Av. Dom Vasco da Gama teria um remate construído, definindo uma praça na frente ribeirinha 

em forma de ferradura. O plano nunca foi construído na sua totalidade, deixando a malha urbana incompleta, 

fragmentando a leitura da praça e levando posteriormente a uma apropriação desordenada do solo, 

maioritariamente para estacionamento de transportes públicos e privados. 

O recuperar desta ideia de organização da praça, pela construção de novo edificado de programa habitacional, 

comercial e estacionamento pretende dar soluções na apropriação indevida dos vazios, completando a malha 

urbana 

Os territórios expectantes no imediato entorno da praça são redesenhados pela implantação de três edifícios, a 

norte e a noroeste são desenhados edifícios de uso misto, comercial e serviços ao nível térreo e habitacional nos 

restantes pisos. No limite nascente implanta-se um hotel, completando a forma em ferradura do plano inicial.  

A cércea do novo edificado segue a da envolvente, procurando uma integração controlada de cada objeto 

construído. 

                                                           
22 In Arquivo Municipal de Lisboa – Núcleo Fotográfico, Prova: A18500 da autoria de Horácio Novais; J.G. Faria 

da Costa, (c. 1938) 
23 SIZA VIERA, Á., 2018. Imaginar a Evidência. Lisboa: Edições 70, pág. 15 
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1- Praça de Algés | 2- Habitação e Comércio | 3- Escritórios e Comércio | 4- Hotel | 5- Silo Automóvel | 6- Teatro  

Figura 20. Nova Praça de Algés 24 

A nascente implanta-se um cilo automóvel construído em altura, suprimindo a carência na oferta de 

estacionamento na zona e um teatro que pretende tirar partido da próxima relação com a praça e o forte pólo 

cultural de Belém (Figura 20; 5 e 6). 

A Praça de Algés ganha uma continuidade até ao rio, possível pelo perfil viário enterrado a sul da praça. A forma 

de ferradura sugere um estreitamento, o desenho ao nível do pavimento segue esse estreitamento que é rematado 

por umas escadas rampeadas (Figura 20; 1). 

A norte da praça, o espaço vazio entre o edificado existente é completado utilizando a mesma metodologia, 

procurando uma sensibilidade volumétrica com a envolvente próxima. O novo edificado é de uso misto, 

habitacional e comercial/serviços, mimetizando os usos atualmente presentes (Figura 20; 2). 

 

 

 

 

                                                           
24 Fonte: imagem do autor 
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Figura 21. Fotografia aérea sobre Algés 25 

“Mas com o tempo a cidade cresce sobre si mesma; adquire consciência de si 

própria. Na sua construção permanecem os motivos originários, mas ao 

mesmo tempo a cidade esclarece e modifica os motivos do seu próprio 

desenvolvimento” 26 

Vale de Algés 

O início da estrutura urbana do vale é- marcada na encosta nascente pela presença da faixa de coberto vegetal 

procedente de Monsanto, pela CRIL que rasga a topografia acentuada e por uma malha urbana consolidada 

desenhada sobre um declive suave na encosta poente.  

O território atual ainda possui vestígios da sua história, a praça de Touro de outrora é agora uma rotunda, espaço 

privado com a função de parque de estacionamento. O novo desenho viário prevê a ligação da nova Praça de Algés 

ao Parque urbano de Miraflores através da Av. dos Bombeiro Voluntários de Algés. Presentemente a Av. é 

interrompida pela rotunda (antiga Praça de Touros). Suprimindo a rotunda, o projeto propõe uma praça de 

geometria trapezoidal que atua como charneira da Avenida e é desenhado um troço de via entre o Mercado e a 

nova Praça de Algés. O espaço livre criado dá escala ao Mercado de Algés e define-se como desafogo da malha 

urbana, propondo uma relação de continuidade com a faixa de coberto verde de Monsanto (Figura 22; 7). 

Para a Praça do Mercado é proposto construir em três dos seus lados- a poente o Mercado, a sul um novo museu, 

e a norte um novo edifício de uso habitacional. A noroeste do mercado é desenhado um edifício com especial 

relevância no território pela forma como lida com a topografia da encosta nascente do vale, com a CRIL e a nova 

estrutura urbana criada. (Figura 22; 8 e 10). 

                                                           
25 Praça de Touro de Algés (à dir.), Mercado em frente; Parque dos Anjos (em baixo à esq.) 1930; Fonte: (AML, Manuel Barros 

Marques s.d.) 
26 ROSSI, A., 2001, A Arquitectura da Cidade. 2ª ed. Lsiboa: Edições Cosmo, pág.31. 
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O edificado proposto resolve estes constrangimentos através do seu desenho – uma estrutura em “pente”, onde 

muro de suporte da encosta cumpre a função de proteção sonora e visual à CRIL, alberga circulações e acessos. 

Nesta estrutura adoçam-se sete outras, perpendiculares à primeira e espaçadas cumprem funções habitacionais, 

escritórios e serviços (Figura 22;11). 

A necessidade de colmatar os vazios ao longo do Vale de Algés prende-se com a ideia de uma construção de tecido 

urbano. Ao longo da Av. Bombeiros Voluntários de Algés em direção a Miraflores a escala e tipologia da 

construção varia, o edificado de três a cinco pisos na envolvente da nova Praça passa gradualmente a habitação 

em altura, podendo chegar aos dezassete pisos em alguns casos. Torres de habitação de embasamento continuo, 

em galeria, de uso comercial na grande maioria dos casos. 

A oportunidade de intervir no atual campo de futebol do clube União de Algés revela-se como um claro mote para 

a consolidação do tecido urbano. Presente entre a Calçada do Rio e a Av. Bombeiros de Algés, este território é 

delimitado por terrenos baldios, edificado com três pisos a poente e torres de habitação a sul e a nascente. Os 

terrenos baldios mais uma vez são informalmente apropriados para estacionamento.  

O declive entre a calçada do Rio e a Av. bombeiros Voluntários de Algés é usado para encastrar as bancadas de 

expressão retangular, ao longo do comprimento do campo (Figura 23;12).  No topo da bancada é desenhado um 

edifício tripartido, três volumes afetos a atividades do clube, com funções de gabinete técnico, balneários e bar/café 

(Figura 23;13). No topo norte do campo de futebol é desenhado um volume que ganha cota avançando para poente, 

albergando uma piscina coberta (Figura 23;14). A poente, nas traseiras das torres da Av. são desenhados courts de 

ténis (Figura 23;15). Esta estrutura desportiva é consolidada como interior de quarteirão, com a implantação de 

três torres de habitação (Figura 23;16). 

Este programa desportivo justifica-se pela proximidade com o Agrupamento de Escola de Miraflores, localizado 

150m a norte. 

 

 

7- Praça do Mercado | 8- Centro Cultural de Algés | 9- Mercado | 10- Habitação | 11- Habitação, Escritórios e Comércio 

 Figura 22. Praça do Mercado de Algés 27 

                                                           
27 Fonte: imagem do autor 
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12- Campo de Futebol | 13- Edifícios de apoio | 14- Piscina | 15- Campos de Ténis | 16- Habitação e Comércio 

Figura 23. Complexo Desportivo28 

Miraflores 

A completar a intervenção ao longo do Vale de Algés está a proposta de edifícios de uso habitacional para o parque 

urbano de Miraflores. Este plano é desenvolvido no terreno a poente do parque Urbano, delimitado por vias de 

circulação- a poente pela CRIL, a norte e a sul pelas suas vias de acesso- resultando num terreno descaracterizado 

(Figura 24;17 e 18). 

A proposta pretende tirar partido da sua proximidade com o Parque Urbano e Monsanto, propondo um corredor 

verde entre as duas estruturas verdes. A metodologia de intervenção assenta em preceitos enunciados na Carta de 

Atenas de 1933, a verticalização da habitação/serviços, reduzida área de impermeabilização e uso do solo para 

espaço verde, e o afastamento e desalinhamento da construção com as vias de comunicação.29 

 

17- Parque Urbano de Miraflores | 18- Torres de Habitação 

 Figura 24. Parque Urbano de Miraflores 30 

                                                           
28 Fonte: imagem do autor 
29 Le Corbusier. “IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna.” Carta de Atenas, Novembro de 1933 
30 Fonte: imagem do Autor 
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Figura 25. Fotomontagem, “Regra e Adaptação” 31 

Eixo da Frente Ribeirinha de Algés: 

A faixa de território compreendida entre a Torre de Belém e a Cruz Quebrada apresenta falta de clareza funcional, 

e formal, pontos basilares na construção da cidade. Mas se por um lado a falta de clareza caracteriza esta área, por 

outro, permite que aí tenham lugar eventos sazonais de apropriação em larga escala. Exemplo disso são 

acontecimentos como o NOS ALIVE ou a VOLVO OCEAN RACE. A capacidade que este território tem em albergar 

estas ocorrências torna-o num espaço imprevisível, multiusos, singular no panorama da cidade de Lisboa. As 

operações de transformação executadas neste eixo pretendem organizar e clarificar a frente ribeirinha de Algés, ao 

mesmo tempo que propõem “prever a imprevisibilidade”32 que lhe é característica. O projeto desenvolve-se em 

duas vertentes- uma linha de costa avançada, que formaliza uma marina e uma linha de orla mais recuada, 

desenhando a margem urbana. 

                                                           
31 Serie de fotomontagens, processo inicial de trabalho; Fonte: imagem do autor 
32 Conceito explorado na conferência do Arquiteto Ricardo Carvalho. “Todos os Lugares - Imprevisibilidade.” 28 de janeiro 

de 2016, Culturgest, Lisboa. 
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Marina 

Participando no desenho da linha de costa, a doca de Pedrouços está na continuidade da curva desenhada desde o 

pequeno banco de areia junto do Museu do Combatente até à reta que a remata a praia de Algés. 

 A doca possui problemas do ponto de vista funcional que advêm do seu desenho e orientação em relação às 

correntes dominantes.  

A sua boca orientada a jusante aumenta os níveis de assoreamento e permite a entrada direta das vagas provenientes 

do rio. A marina, de taludes de superfície lisa, propicia a reflecção das ondas. Esta geometria causa a destruição 

dos cais de embarque no seu interior. No desenho ideal para uma maria a entrada estaria virada a montante do rio 

com sobreposição dos dois braços laterais.  

A proposta para a nova linha de costa nasce de um gesto singular. Na continuidade do limite que provem de 

Alcântara até Belém é desenhado um molhe curvilíneo. (Figura 26; 1). Cumprindo a dupla função de quebra-mar 

e acesso ao cais de embarque, o molhe assume-se como uma marina. Deixando a margem livre e transformando o 

plano de água numa baía de extensa área líquida. As suas extremidades são dispostas- a jusante, por dentro do 

braço de terra onde se implanta a torre VTS e a montante, por fora do limite da fundação Champalimaud.  

Este desenho permite criar duas entradas apontadas no sentido contrário à corrente do canal norte do rio Tejo, 

evitando a entrada de vagas marítimas e assoreamentos. Estando distanciado da margem, o acesso ao molhe é 

garantido por uma ponte, cumprindo a função de ponto de controlo (Figura 26; 2). 

 

 

 

1-  Molhe / Marina | 2- Ponte de acesso à Marina | 3- Rampas | 4- Escadas 

Figura 26. Marina33 

 

                                                           
33 Fonte: imagem do autor 
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Figura 27. Vila Nova de Manzagão, Brasil, planta geral. 34 

 Projecto Urbano da zona Ribeirinha 

O distanciamento do molhe em relação à margem da Frente Ribeirinha de Algés, permite liberdade na formalização 

das relações entre o aterro e o rio. Relações essas, intimamente ligadas às atividades propostas no programa de 

cariz náutico. 

O principal objetivo do projeto urbano, ao compor o território, é desenvolver relações francas com o tecido urbano 

a norte e potenciar as conexões com o rio Tejo a sul. Estando a área no limite entre duas jurisdições- o Conselho 

de Lisboa e o Concelho de Oeiras- com distintos PDM’s, o projeto urbano é desenvolvido com atenção às nuances 

programáticas permitidas por cada PDM. São preservados alguns edifícios existentes, escolhidos pelo seu 

potencial de adaptação a novos programas, os restantes são demolidos e as suas funções transferidas para novas 

instalações. 

O projeto urbano propõe uma metodologia de intervenção capaz controlar uma área que se apresenta como “tabula 

rasa”. Para tal é desenhada uma quadricula, um dispositivo geométrico de organização do território (Figura 25). 

Tal abordagem foi amplamente usada no desenho urbano ao longo da história. Exemplo disso são os traçados 

urbanos desenvolvidos por colonos europeus nas terras “descobertas” a partir do seculo XV. Assentamentos que 

funcionaram como pequenos laboratórios de urbanismo, especialmente em colónias portuguesas e espanholas. 

(ROSSI 2001)  

Os dois planos referência para o desenvolvimento deste projeto de Vila Nova de Manzagão (Figura 27) e de 

extensão de Barcelona (Figura 28). 

                                                           
34 ROSSI, Aldo. A Arquitectura da Cidade. 2ª ed. Traduzido por José Charters Monteiro e José da Nóbrega Sousa Martins. 

Lisboa: Edições Cosmo, 2001; pág.23. 
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Figura 28. Pormenor do Plan de Ensanche, Plano de Extensão de Barcelona, Ildefons Cerdà, 1859 35 

No plano para Vila Nova de Manzação o território é controlado com recurso a uma quadricula. A quadricula define 

os arruamentos pavimentados, enquanto as construções se implantam unicamente ao longo de dois lados opostos 

do modulo. A rigidez da idealização da quadricula é diluída tornando-se sensível ao território envolvente, 

adaptando-se à margem do rio e às zonas de pântano. Esta adaptação admite subdivisões do modulo bem como 

arruamento sem limites construídos. Ao centro implanta-se uma praça quadrangular totalmente delimitada por 

construção, a sudeste uma zona pavimentada é definida por construção a noroeste, pântano e rio a sudeste. 

A mesma sensibilidade, na adaptação de um traçado em quadricula ao território preexistente é encontrada no plano 

desenhado por Cerdà para a extensão de Barcelona. O pormenor do plano presente na Figura 28 evidencia essas 

relações de encontro com preexistência. A unidade da quadricula – 113x113m – adapta-se através de cortes, 

subdivisões, compressões e distensões, desenhando continuidade entre alinhamentos do traçado urbano 

preexistente e o novo proposto. É esse mesmo controlo sobre o território que o presente projecto propõe. A regra 

e adaptação da regra (Figura 25). 

Composta pela repetição da unidade da quadricula – 110x110m – a intervenção abrange toda a área de aterro, 

estendendo-se entre a fundação Champalimaud e a praia do Dafundo. O plano segue a mesma ideia de regra e 

adaptação enunciada nos exemplos anteriores. Cruzam-se relações entre a quadricula proposta, o tecido urbano 

consolidado a norte, os territórios a poente e nascente e o rio a sul. 

                                                           
35 BENTO D' ALMEIDA, Patrícia. Bairro(s) do Restelo, Panorama Urbanístico e Arquitetónico. Lisboa: Caleidoscópio, 2015; 

pág.228. 
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A quadricula sofre uma quebra na praça de Algés, criando um eixo que remata no rio Tejo com escadaria-rampeada 

(Figura 26; 4). Os quarteirões desenvolvem-se no alinhamento das vias principais da praça e adaptam-se às 

geometrias da envolvente e aos novos uso propostos.  

A área nascente da frente ribeirinha, entre a praça e a fundação Champalimaud, sob a jurisdição do Conselho de 

Lisboa, não permite construção para fins de habitação pelo PDM no vigor (CML 2012)36. Desta forma o edificado 

cumpre funções de serviços, comercio e apoio a atividades náuticas, respondendo às necessidades das várias 

entidades intervenientes no local. 

O papel do espaço não edificado é essencial quando se refere a atividades náuticas. Este permite a versatilidade 

necessária, tanto como apoio às infraestruturas como para espaço publico, capaz de albergar diversos eventos 

relacionados à prática náutica. Desta feita o plano prevê extensas áreas de espaço não construído, desenhado com 

o mesmo cuidado que as infraestruturas. 

As funções dos equipamentos demolidos neste território, por se tratarem de institutos ligados ao mar e à atmosfera, 

são transferidos para novos edifícios junto à praça de Algés (Figura 29; 8). A fundação Champalimaud possui o 

terreno a poente do seu edifício-sede (Figura 29; 9), no qual projeta construir um centro de acolhimento. Esse 

edifício é integrado também na malha urbana. Desenhado em forma de “U” abre-se para o edifício sede. Dois 

edifícios da antiga lota da Docapesca (Figura 29; 6), pela sua qualidade arquitetónica, capacidade estrutural e 

espacial de adaptação a um novo programa foram. 

O edifício nascente funciona como centro náutico, e um centro desportivo – com ginásio, piscina e comércio – é 

integrado no edifício poente. Tanto nas laterais como no tardoz dos edifícios delimitam-se espaços de apoio às 

atividades náuticas. Á sua frente duas rampas de acesso à baía protegida do rio permitindo acesso à mariana (Figura 

26; 3). Um edifício com função de restauração é projetado junto da escadaria. A sua proximidade com a praça e 

relação com o rio procuram dotá-lo de características ímpares. Este tipo de infraestruturas é comum servirem como 

modo de rentabilizar a própria marina, procurando servir utilizadores e visitantes. 

 

5- Fundação Champalimaud | 6- Docapesca | 7- Restauração | 8- Institutos | 9- Extensão da Fundação Champalimaud 

Figura 29. Margem nascente da frente ribeirinha. 

                                                           
36 CML. “PDM Lisboa, Aviso n.º 11622.” Diário da República 2.ª série n.º168. 30 de agosto de 2012. 
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.10- Hotel | 11- Complexo Habitacional Sul | 12- Complexo Habitacional Norte | 13- Hangares | 14- Apoio aos Hangares     

15- Silo Automóvel | 16- Pavilhões Multiusos | 17- Praça NOS ALIVE | 18- Cobertura | 19- Pórtico 

Figura 30. Margem poente da frente ribeirinha. 

Ao contrário da margem pertencente ao concelho de lisboa, é permitido a construção de habitação, pelo PDM de 

Oeiras, na área poente da frente ribeirinha. (CMO 2015) 37. 

 No limite nascente do plano para a área pertencente ao município de Oeiras implanta-se um hotel. Tirando partido 

da proximidade ao rio, propõe-se que através de canais, o rio integre o traçado de modo a definir os limites de um 

complexo habitacional em banda a sul da Av. Marginal (Figura 30;11). 

A ideia de integração de canais de água no desenho urbano sustenta-se no desenho do plano urbano para 

Cannaregio em Veneza, do arquiteto Rafael Moneo (Figura 31). Este exemplo permite estabelecer um paralelo de 

apropriação ao território baseado nos elementos naturais que lhe são próximos, integrando-os no desenho da 

cidade. A norte da Marginal o complexo habitacional é prolongado rematando o tecido urbano- a poente com praça 

de Algés e a norte com a vila de Algés (Figura 30;10). 

 No contacto com o rio, é implantado um hangar dividido em quatro módulos (Figura 30; 13) e um edifício de 

apoio que respondem às necessidades da VOLVO OCEAN RACE. (Figura 30; 13) 

Os hangares que permitem albergar as equipas de velejadores durante o evento, tem a disponibilidade de serem 

subalugados, a equipas das várias classes da vela, durante todo o ano. O edifício de apoio tem uma dupla função, 

podendo alojar tanto áreas técnicas de apoio aos hangares e balneários, como garantem a existência de salas de 

imprensa e de trabalho, para o staff envolvido no evento. (Figura 30; 14). 

 

                                                           
37 CMO. “PDM Oeiras, Aviso n.º 10445.” Diário da República 2ª série n.º 179. 14 de setembro de 2015 

11 

12 

13 

14 

15 

16 17 

18 
19 10 



34 

 

Figura 31. Plano urbano para Cannaregio, Veneza, Itália 38 

No extremo poente do projeto urbano é desenhada uma praça com uma suave inclinação (Figura 30;17). Pensada 

como palco para o NOS ALIVE, esta praça pode também ser utilizada para espetáculos de outros fins ou somente 

como espaço público.  

Um pavilhão multiusos remata esta praça a nascente. Este pavilhão criam um pátio no seu interior e é aberto para 

o rio. A versatilidade do seu espaço perdente albergar o mais variado género de programas relacionados com a 

cultura (Figura 30;16). Prevendo certa afluência de utilizadores a estes equipamentos, a proposta contempla 

soluções de estacionamento em larga escala (Figura 30;15). É projetado um cilo automóvel que – adoçado à Av. 

Marginal e fisicamente ligado às estruturas adjacentes – oferece estacionamento a utilizadores regulares e de 

conveniência. Estes três equipamentos – 15, 16 e 17 – são ligados por uma cobertura em galeria que cria limites 

com a envolvente e culmina num pórtico, símbolo da entrada para este recinto de eventos. (Figura 30;18 e 19).  

A proposta de ligação Belém-Cascais, através de um passeio marítimo, é formalizada na continuidade da cobertura 

em galeria. A pertinência deste passeio marítimo é justificada pelo papel importante que desempenha na ligação 

da nova Estação Intermodal da Cruz Quebrada a Algés. 

É objetivo da proposta, que através desta série de equipamentos criados, Algés assuma um papel relevante no 

contexto da náutica de recreio e competição. Tirando partido da proximidade com o centro desportivo do Jamor, 

esta área tem potencial para se tornar uma “cidade do desporto”, cumprindo o objetivo pré-estabelecido de ligação 

entre a cidade de Lisboa e o Rio Tejo. 

 

.  

 

                                                           
38 Ver: Plano urbano de Rafael Moneo para Cannaregio, Veneza, Italia. (1978/1979) EL CROQUIS. Rafael Moneo: 1967-

2004. Madrid: El Croquis, 2005. Pág.150-153. 
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Figura 32. Série de estudos para a implantação da Estação Intermodal 39 

 

3.2 O Projeto de Arquitetura 

O projeto para a Estação Intermodal da Cruz Quebrada é sustentado pelo reformular do desenho da frente ribeirinha 

de Algés levado a cabo no projeto urbano e justificado pela restruturação da infraestrutura de mobilidade entre o 

concelho de Oeiras e Lisboa. A área da antiga fábrica de fibrocimento da Lusalite é escolhida para a implantação 

deste equipamento, opção que se suporta numa leitura alargada do território, segundo o fundamento de que Algés 

faz parte da continuidade da estrutura urbana de Lisboa e referencia-se uma “porta ocidental” da cidade. 

3.2.1 Programa 

O projeto propõe fazer a interface entre vários sistemas de transportes. O programa é desenvolvido de forma a 

potencializar estas ligações e a prever o apoio técnico necessário ao funcionamento de cada um dos sistemas 

presentes. Na base do desenvolvimento do programa estão os seguintes sistemas de transportes: 

(Figura 33) 

                                                           
39 Fonte: imagem do autor 
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I -Terminal de comboios da linha de Cascais, composto de seis linhas e quatro plataformas, à semelhança da 

estação do Cais do Sodré  (Figura 35); 

II - Estação terminal de metro, resultante da proposta de extensão da atual rede até a Cruz Quebrada, na 

perspetiva de substituir o comboio na frente ribeirinha (Figura 33); 

III -Cais de embarque para transportes fluviais, integrando a atual rede de transporte, pretende ser uma 

alternativa deslocação ao longo da linha costeira de Lisboa e ligação à margem sul do Tejo (Figura 34);  

IV -Terminal de autocarros. A deslocação do terminal da praça de Algés para a Cruz Quebrada permite, não só a 

desocupação da praça e um considerável melhoramento na organização do território, como a extensão da rede da 

Carris até ao vale do Jamor (Figura 34); 

V -Ponto de “Kiss & ride”, zona destinada a táxis, transporte singular por plataformas moveis e transporte 

pessoal (Figura 34). 

 

Aliado ao programa principal propõe-se duas estruturas, de apoio e incentivo à mobilidade, a norte da estação:  

 

-Cilo automóvel. Programa que incentiva ao uso do transporte publico, possibilitando ao utilizador deixar o carro 

próximo da estação e ir até lisboa de metro. Pretende servir toda a zona ocidental da área metropolitana de 

Lisboa, bem como utilizadores da zona comercial da estação. 

 

-Teleférico. Esta estrutura pretende preencher uma lacuna nos transportes no eixo perpendicular ao rio. A 

escolha deste modulo prende-se com o facto de o Jamor estar entre dois vales. A escassez de acessos entre as 

duas encostas é colmatada por um percurso ziguezagueante. Propondo ligar os vários equipamentos presentes no 

Jamor, este tem inicio a sul, na estação intermodal, até ao centro nacional de formação de golf no extremo norte. 

Sendo um transporte associado a um caracter lúdico, procura dinamizar a área, tirando partido das vistas sobre o 

parque e o rio. 

 
Uma estação intermodal é uma estrutura que se prevê utilizada por um elevado número de pessoas. Partindo 

desse pressuposto é criado um programa complementar que visa a criação de um espaço comercial em larga 

escala. Este espaço comercial tem dois objetivos claros- A supressão de necessidades de circunstância por parte 

dos utilizadores dos transportes públicos e a “injeção” de novos utilizadores, usuários exclusivamente do espaço 

comercial. Esta decisão permite garantir uma vivência constante da estrutura intermodal: 

 

VI -Zona comercial. Esta zona distribui-se pelos três pisos superiores da estação e conta com lojas e espaços de 

restauração, coberto e ao ar livre (Figura 36); 

 

VII -Superfície comercial. É proposto uma grande superfície comercial de fácil acesso tanto pela estação como 

pelo do cilo automóvel (Figura 35). 
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Figura 33. Planta da estação de Metro; cota -9m 

 

Figura 34. Planta do átrio; cota 4m 

II 

III 

IV V 
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Figura 35. Planta do passeio marítimo; cota – de referência  8m 

 

 

Figura 36. Planta do1º piso; cota 12m 

I 

III 

IV 

III 

I 

IV 

VI 

VII 
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Figura 37. Piscinas das Mares, Leça da Palmeira 40 

3.2.2 Conceito 

“E o que se vê são cidades, filmes, quadros, pessoas… Literatura, música, tudo! A literatura está tão 

ligada à música, à escultura e à pintura, ao ballet… No meu tempo, começava-se pela fixação numa 

pessoa e numa obra. Depois começa-se a conhecer mais isto e mais aquilo, a alargar. A certa altura 

já não estamos a copiar isto ou aquilo; temos tanta informação que ela já faz parte de nós. Vem quando 

é preciso. Vem porque faz parte.” 41 

Lidar com a área onde se implanta a Estação Intermodal da Cruz Quebrada significou principiar relações com o 

território e suas as pré-existências – o passeio marítimo, o rio Tejo, a praia, o enrocamento e as rochas. Partindo 

desta premissa, é proposto um embasamento telúrico que labuta com as circunstâncias do território, e em 

simultâneo propõe resolver todos os acessos à estação e ligações entre meios de transportes.  

A duplicidade de funções – transporte e comércio –  acarreta um desafio acrescido no modo como este equipamento 

se assume, não apenas como um objeto arquitetónico, mas como parte integrante do território. Desta forma, sobre 

este embasamento é desenvolvida uma estrutura que abriga as funções comerciais e desenha uma unidade formal 

para proposta. 

A estratégia tomada como referência provém do projeto das Piscinas das Marés do Arquiteto Álvaro Siza, em que 

os elementos em betão – lajes, muros e coberturas – se unem às rochas, ao passeio marítimo e à praia, estabelecendo 

percursos e limites. Sobre estes elementos, uma série de muros opacos suportam as coberturas que permitem a 

vivência interior dos espaços. 

                                                           
40 EL CROQUIS. Álvaro Siza: 68/69+95. Madrid: El Croquis, 2010, pág. 16-17. 
41 MOTA RIBEIRO, Anabela. “Siza fala da vida de Álvaro.” Público, Abril 2009. 
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Figura 38. Corte e planta do complexo da Torre de São Sebastião, Porto Brandão 42 

A cota de referência do projeto é a do passeio marítimo. É a este nível que se chega de nascente e poente à estação 

e se faz o embarque no comboio. Três metros abaixo do passeio marítimo, no nível imediatamente inferior, 

encontra-se o átrio principal que funciona com rotula de ligação entre o cais marítimo, o terminal de autocarros e 

a entrada para o metro. São estes dois níveis que através de uma series de plataformas, escadas e pórticos gerem 

fluxos e distribuem os canais de comunicação requeridos por um equipamento desta natureza. 

O embasamento serve de fundação ao espaço comercial da estação. Esta estrutura elevada pretende não só albergar 

o programa como proteger todo o espaço interior da intempérie, desenhando-se a partir destas nuances 

programáticas e territoriais. A caixa do átrio encabeça o cais ferroviário enquanto um longo braço construído a sul 

protege a estação contra os ventos e a forte exposição solar. No topo nordeste da estação, ao nível do passeio 

marítimo, localiza-se o supermercado.  Zona comercial, supermercado e átrio formam uma estrutura continua. No 

encontro destes três programas surgem os dois blocos de acessos verticais do projeto. Blocos que contem caixa de 

escadas e elevadores, formalizam-se de modo similar a um baluarte regular vazio a norte e um baluarte vazio em 

tenalha a sul. 

A referência ao desenho do baluarte está presente na margem sul do rio Tejo. O complexo da Torre de São 

Sebastião, a poente do Porto Brandão, é um exemplo de arquitetura militar renascentista, construída no final do 

sec. XV. Juntamente com a Torre de Santo António em Cascais e a Torre de São Vicente em Belém, formaria um 

sistema de artilharia integrado na defesa da barra do Tejo. (MACHADO-DIAS 2015). A estratégia adotada na 

construção do complexo da Torre de São Sebastião é desenvolvida no projeto para a Estação intermodal da Cruz 

Quebrada – não por uma necessidade de proteção militar, mas por necessidade funcional e de proteção à 

intempérie.  

O novo objeto é em simultâneo abstrato – uma série justaposta de caixas – e reconhecivelmente classicista. 

Formalização de uma ideia conceptual de unidade, uma analogia temporal. 

 

                                                           
42 (MACHADO-DIAS 2015) 
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Figura 39. Fotomontagem do Passeio e Cais de Embarque Maritimo 43 

 

3.2.3 Forma e função 

As soluções de desenho para a Estação Intermodal da Cruz Quebrada assentam num compromisso entre questões 

funcionais e relações com as pré-existências. Soluções essas, adotadas como resposta a condicionantes – viárias, 

fisiográficas, morfológicas e climáticas do local, e em concordância com as funções que cada espaço virá 

desempenhar. 

Devido a restrições funcionais, os transportes organizam-se nos pisos inferiores da estação e o restante programa, 

de características comerciais, é distribuído de forma estratificada nos pisos superiores. Em relação á cota de 

referência do passeio marítimo, a estação desenvolve-se em dois pisos enterrados e três sobrelevados.  

O desenho da estação não formaliza uma entrada principal. São propostas várias formas de aceder à estação, 

tornando o projeto permeável. 

Com o objetivo de tirar partido da proximidade ao rio Tejo este equipamento adoça-se ao passeio marítimo e é 

desenhado na continuidade da linha ferroviária existente (Figura 39). Consequentemente, no piso à cota de 

referência, localizam-se – o terminal ferroviário, espaços técnicos de apoio à estação e a grande superfície 

comercial. O acesso ao cais de embarque ferroviário é feito de nível com o passeio marítimo, facilitando a 

mobilidade. À semelhança da estação do Cais do Sodré, o cais do terminal ferroviário possui seis linhas e quatro 

plataformas. A cobertura deste espaço é suportada por uma série de pilares de secção circular em betão armado e 

encimada por uma malha ortogonal de vigas também construídas em betão armado.  

 

 

 

                                                           
43 Fonte: Imagem do autor.  
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Figura 40. Esquema conceptual do programa e adaptação à envolvente; Desenho do embasamento44 

No piso imediatamente abaixo do passeio marítimo localizam-se – o cais marítimo, o átrio de ligação, o átrio 

principal, o ponto de “kiss & ride”, o terminal de rodoviário e o armazém da superfície comercial. O átrio de 

ligação, formado pelo desalinhamento criado entre a escadaria de entrada nascente e poente, tem como objetivo 

fazer todas as conexões entre os espaços acima referidos. Os dois átrios – átrio de ligação e átrio principal – criam 

um espaço amplo e continuo, ideal no desenho de infraestruturas de mobilidade com elevado número de 

utilizadores. O átrio principal, desenhado como um volume vazado de planta quadrangular, intersecta todos os 

pisos superiores, permitindo uma escala ampla. Este espaço é tido como sendo a referência da estação intermodal 

(Figura 40). 

A colocação na zona norte do terminal rodoviário, do “kiss & ride” e do armazém da superfície comercial prende-

se com facilidade de acessos viários e pela localização uma estrutura de ligação pré-existente. O antigo túnel que 

permitia a passagem, por debaixo da marginal, aos comboios que seguiam para a antiga estação do estádio 

nacional, passa a permitir um fácil acesso viário à estação. É proposto a reutilização este túnel para acesso de 

autocarros, carros e camiões de cargas. Uma estrutura á cota de referência e proposta para servir de cobertura ao 

terminal rodoviário. Nesta zona é ainda desenhado um túnel pedonal, por debaixo da marginal, que visa facilitar a 

mobilidade entre o Jamor, o cilo automóvel e a estação. (Figura 42) 

O último piso enterrado da estação, nove metros abaixo do solo, acolhe o terminal de metro. Este está diretamente 

ligado ao átrio principal da estação através de uma serie de escadarias, colmatando a diferença de cotas. Também 

é possível chegar ao terminal de metro através da margem direita do rio Jamor, visto que a estrutura enterrada esta 

sob o rio e possui uma ligação ao exterior. 

 

 

 

                                                           
44 Fonte: imagem do autor. 



43 

 

Figura 41. Croquis inicial da proposta, embasamento e baluartes.45 

 

Figura 42. Antigo túnel de acesso ferroviário a Estádio Nacional46 

Os três pisos acima do solo desenham uma volumetria exterior que remete para o desenho da Torre de São 

Sebastião e os seus baluartes (Figura 41). A cobertura do átrio principal é intercetada a sudeste e a nordeste por 

dois volumes que contêm os acessos verticais, formalmente semelhantes a baluartes. Os dois baluartes – sul e norte 

– rematam respetivamente os volumes do braço sul e da superfície comercial com o átrio principal. 

O braço sul contém, tanto no primeiro como no segundo piso, pontos de comercio e restauração. Estes pontos de 

comercio encontram-se distribuído ao longo do seu comprimento. O extremo nascente deste volume horizontal é 

vazado no segundo piso, o que cria um pátio ao nível do primeiro piso.  

O terceiro piso da estação dá acesso à cobertura ajardinada no topo do átrio principal.  

A nova Estação Intermodal da Cruz Quebrada nasce não só da sua relação com as pré-existências e da sua 

envolvente topográfica, mas também do programa e da estrutura que contribuem para um conjunto permeável que 

se integra no território. 

 

                                                           
45 Fonte: imagem do autor 
46 (RAL 2011) 
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4. Considerações Finais 

A proposta apresenta-se como resultado de um trabalho, extenso e complexo, de investigação e análise. A 

resultante é um projeto consolidado, consciente e informado que pretende dar resposta ao desafio lançado pelas 

entidades intervenientes – Câmara Municipal de Oeiras, Câmara Municipal de Lisboa, a Administração do Porto 

de Lisboa e a Organização da Volvo Ocean Race em Portugal.  

O enunciado propunha o desenvolvimento de um estudo urbano para a faixa ribeirinha entre a Foz do rio Jamor e 

a Torre de Belém. A pertinência do enunciado atribui-se ao elevado potencial de desenvolvimento que a área em 

estudo concentra. Lançando a discussão sobre a capacidade – que a contemporânea cidade de Lisboa num regime 

pós-industrial e sob o atual contexto económico, turístico e político tem – de se adaptar a novos usos e resolver 

problemas do foro da mobilidade e dispersão urbana.  

O projeto urbano clarifica as relações que a frente ribeirinha e vale de Algés tem com a cidade de Lisboa e o 

território envolvente. Relações de continuidade do tecido urbano, de mobilidade viária e ferroviária, de apropriação 

de território expectante e de ligações com a bacia do Tejo. É resultado desta proposta de desenho, a construção de 

uma identidade para Algés – proporcionado pelo suprimir da barreira do caminho-de-ferro – conectando e 

integrando a intervenção proposta na malha urbana existente. 

O desenvolvimento do projeto para além dos limites da área proposta pelo enunciado exprime a crença na 

continuidade do território. Atuar sobre uma zona da cidade implica responsabilidade a um nível macroscópico. As 

intervenções urbanas devem ser estruturas pensadas e integradas à escala da área metropolitana.  

A nova Estação Intermodal para a Cruz Quebrada põe em evidência essa crença no modo como se deve atuar no 

território. Propõe resolver toda a complexidade de fluxos de pessoas que acedem à cidade, concentrando diversos 

modos de mobilidade e oferecendo novas possibilidades de transbordo inexistentes na atualidade. Sugere uma 

interação sensível na paisagem e potencializa usos ligados ao Vale do Jamor e ao rio Tejo.  

Em suma, este estudo de analise e projeto, aborda provocações e lança diretrizes para futuras intervenções, 

acreditando na continuidade do atual interesse da cidade de Lisboa como organismo contemporâneo e suas relações 

ao Tejo. 

 

“É ponto, este das relações arquitetura-urbanismo, em que nunca será demasiado 

insistir, pois é ainda corrente entre nós, a ideia, traduzindo a tendência contemporânea 

para esquecer relações e estabelecer categorias estanques, de que uma disciplina nada 

tem com a outra”47 

 

                                                           
47 TÁVORA, Fernando. Da organização do espaço. 8ª. Porto: FAUP publicações, 1962; pág.54. 
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6. Anexos 
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Fotografia 1. Vista de Topo 

 

Fotografia 2. Vista Sul 
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Fotografia 3. Vista Sudoeste 

 

Fotografia 4. Vista Oeste 
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Fotografia 5. Vista Noroeste 

 

Fotografia 6.Vista Norte 
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Fotografia 7. Vista Nordeste 

 

Fotografia 8. Vista Este 
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Fotografia 9. Vista Sudoeste 

 

Fotografia 10. Vista Sul; rio 
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Desenho 3.Plantas do bairro habitacional | Praça do mercado 

 

Desenho 1.Cortes do bairro habitacional | Praça do mercado 

Desenho 2. Cortes das torres de habitação | Centro desportivo e Parque Urbano de Miraflores 
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Desenho 4. Planta do Metro | Cota -9 m 
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Desenho 5. Planta do piso -1 | Cota 4 m 
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Desenho 6. Planta do piso 0 | Cota 8 m 
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Desenho 7. Planta do piso 1 | Cota 12 m 
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Desenho 8. Planta do piso 2 | Cota 16 m 
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Desenho 9. Planta do piso 3 | Cota 20 m 
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Desenho 10. Planta da cobertura | Cota 24 m 
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Desenho 11. Cortes I 
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Desenho 12. Cortes II 


