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"Já não quero saber das grandes coisas e dos grandes planos, das grandes instituições e do grande 

êxito. Prefiro essas pequeninas, invisíveis forças do amor humano que atuam de pessoa para 

pessoa, que rompem pelas fendas do mundo como finíssimas raízes ou minúsculas gotas de água 

que, se lhes derem tempo, farão em pedaços os mais pesados monumentos do orgulho."  

(William James 1842 - 1910)
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RESUMO 

A zona ribeirinha entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor, apesar de todo o seu potencial 

económico, natural e social, encontra-se subaproveitada. Todo esse território e a zona de Algés em 

particular, é administrada entre três entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa, a 

Câmara Municipal de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, sem qualquer estratégia conjunta 

de intervenção e reabilitação urbana. 

O território jaz assim estéril de iniciativas, o que possibilita desenvolver uma solução integrada de 

dinamização urbana que passa inicialmente por uma organização do território atendendo a todas as 

questões que a escala urbana e o território em particular exigem. 

A margem sul, a relação e contacto com o rio, a mobilidade urbana e a criação de novos espaços de 

permanência e equipamentos são incógnitas que devem constar na equação de requalificação e 

ordenamento do território que em conjunto, promovam um crescimento económico sustentado.  

Foi com base nesses pressupostos que foi desenvolvida uma estratégia de reabilitação urbana para a 

zona ribeirinha enquanto cidade acolhedora de pessoas e dinamizadora de actividades e 

investimento. 

A uma escala mais pormenorizada, foi realizado o projecto para um dos equipamentos propostos na 

frente ribeirinha, o centro cultural de Algés designado por “tectonicART epicenter”.  
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ABSTRACT 

The waterfront between the Tower of Belém and the inflow of the Jamor river, despite all their 

economic, natural and social potential value, remains ignored. All that territory, Algés City in particular, 

is administered between three entities, which are the Municipality of Lisbon, the Municipality of Oeiras 

and the Administration of the Port of Lisbon, without any common strategy for the intervention of the 

territory and urban regeneration. 

The territory lies without any potential initiative that could give regenerative momentum, which allows 

to to develop an integrated urban solution that initiates by a territorial analysis, atending all the issues 

that the urban scale and this territory in particular, demand. 

The south bank, the relationship and contact with the river, urban mobility and the creation of new 

permanent spaces and equipment are unknowns to be included in the renewal equation and planning 

to jointly promote sustained economic growth. 

It was based on these assumptions that was developed an urban regeneration strategy for the 

riverside area that could welcome the people and invigorate a cultural agenda and financial 

investments. 

On a detailed scale, was developed in detail, the architectural plan for one of the proposed equipment 

on the riverfront, the cultural center of Algés also known as “tectonicART epicenter”. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente relatório refere-se a uma abordagem ao território referenciado pela Torre de Belém e pela 

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

longo da Doca de Pedrouços a da frente urbana de Algés. 

 

1.1 ENQUADRAMENTO E INSERÇÃO NO PLANO DE ESTUDOS  

O presente relatório de projecto foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Projecto Final 2, 

inserida no último semestre do Mestrado Integrado em Arquitectura do Instituto Superior Técnico.  

Tem como objectivo apresentar uma reflexão sobre o trabalho realizado ao longo do ano lectivo 

2015/2016 e o primeiro semestre de 2017/2018 e serão apresentadas e fundamentadas, ao longo do 

relatório, as principais reflexões e estratégias desenvolvidas pelo autor no decorrer do ano lectivo. 

 

O exercício desenvolvido surgiu através de uma proposta da Câmara Municipal de Lisboa, com o 

objectivo de reformulação da linha costeira entre a Torre de Belém e a Foz do Jamor. 

 

Tratando-se de um território vasto e que envolveu a montante, trabalhar a uma escala urbana, foram 

definidas estratégias que pudessem responder às reais necessidades da área de intervenção, tendo 

em conta a rede de vias de comunicação, transportes públicos, equipamentos, serviços e paisagem 

natural que o tejo e a linha de costa possibilitam. 

 

Propõe-se assim uma intervenção que responda às ambições das Câmaras Municipais de Oeiras e 

Lisboa, bem como da APL, que acomode as funcionalidades urbanas, de carácter estratégico, e que 

compatibilize os vários interesses, promovendo a qualificação de todo o território. 

 

1.2 TEMA  

Com a entrada do segundo semestre e com a desmaterialização do grupo de trabalho do primeiro 

semestre em virtude dos colegas terem optado por Teses de Mestrado, integrei um novo grupo de 

trabalho e um novo desenho urbano que foi desenvolvido e apurado durante o segundo semestre. 

Os 3 grandes temas desta proposta de intervenção resumem-se à criação de uma terceira travessia 

do tejo, apoiada na extensão da actual CRIL até à outra margem na zona da Trafaria, uma ampla 

praça que recebe a estação ferroviária de Algés e o centro cultural de Algés. 

 

Assim, o centro cultural de Algés surge da consolidação da malha urbana e na identificação das 

necessidades que o desenho dessa malha urbana implicou, em conjunto com a dinâmica turística e 

cultural de que Lisboa tem vindo a ser destaque. 
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Foi desenvolvido assim um programa com relevância no quadro das actuais dinâmicas da cidade de 

Lisboa e do concelho de Oeiras. Foi com esta premissa que se equacionaram diferentes alternativas 

que possam de futuro ser discutidas e apresentadas às entidades referidas, procurando dar um 

contributo importante para o debate e para a discussão da cidade. 

 

1.3 MOTIVAÇÃO  

Com a falta de uma solução integrada para o território em análise, surge a oportunidade de 

transformar a área de estudo numa proposta global que tire partido de todo o potencial desse local. 

 

Foram definidos na escala urbana da proposta, importantes equipamentos e infra-estruturas que 

respondem às expectativas da população e autarquias, uma vez que o Plano Director Municipal de 

Lisboa pretende devolver a frente ribeirinha às pessoas enquanto potencial sinergético de 

desenvolvimento económico, nomeadamente o turismo. 

 

A edificação de um centro cultural de grande capacidade na zona de Algés justifica-se igualmente 

pela crescente importância do turismo cultural. Embora existam alguns equipamentos na cidade de 

Lisboa, um equipamento deste tipo vem introduzir uma alternativa geográfica que amplifique o 

território cultural dos Municípios envolvidos como também oferecer a possibilidade de acções 

culturais distintas ou mesmo acolher alguns dos eventos já existentes com maior dignidade e 

conforto. 

 

A zona costeira de Algés, no contexto da implantação de um centro cultural, surge como localização 

privilegiada pois permite a interacção com uma vasta oferta de equipamentos na sua envolvente e 

acessibilidades em vários modos de transporte que possibilita o seu fácil acesso. 

 

1.4 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A ESTUDAR 

Este trabalho teve várias fases de desenvolvimento e abordagem ao longo deste período de trabalho. 

A primeira fase consistiu no aprofundamento da análise do lugar, através de uma pesquisa elaborada 

por grupos constituídos pelos elementos da turma, inscritos na cadeira de Projecto Final, no primeiro 

semestre do ano lectivo 2014/2015.  

Esta pesquisa foi feita com base em elementos bibliográficos, alguns que possuo, como elementos 

dispostos online, que resultou num conjunto de informações partilhado por todos, para se criar uma 

base de trabalho sólida como ponto de partida para o projecto.  

Neste relatório sintetizou-se essa informação de carácter histórico e social, num capítulo 

indispensável para a análise do território.  

Com base nesta análise partiu-se para a realização do projecto, tendo sido neste caso, desenvolvido 

no 1º semestre com os meus colegas Tiago Dias e Rui Quaresma e apurado no 2º semestre, um 

novo desenho urbano com os meus colegas Nuno Carrajola e Margarida Cardoso, conforme 

explanado no ponto 1.2. 
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Este projecto foi realizado segundo uma metodologia que assenta em várias fases de trabalho, 

desenvolvidas em conjunto com as avaliações e discussões com os professores da disciplina e 

obviamente com o contributo de outras cadeiras e conhecimentos que já detinha da minha 

experiência académica e profissional no ramo da Engenharia Civil. 

 

No relatório optei por explicar a estratégia e as intenções do projecto, em que cada decisão 

projectada teve um processo de reflexão cuidado. O relatório é resultado de uma sintetização e 

organização da informação dessa reflexão até se ter chegado à sua versão final. 

 

A apresentação é feita de forma rigorosa, na tentativa de comunicar o projecto percorrendo o 

pensamento arquitectónico, revelando as suas qualidades e estratégias adoptadas. 

 

1.5 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

O presente relatório está organizado em três partes, correspondentes a capítulos, que se distinguem 

pela sua natureza mas que se fundamentam e complementam. 

 

No Capítulo 1 – Estado da Arte – faz-se um enquadramento geral dos conceitos urbanos 

catalisadores do projecto, focando alguns exemplos e ideias de autores contemporâneos. 

 

No Capítulo 2 - Caracterização da Área de Intervenção – expõe-se de forma detalhada a área de 

intervenção que corresponde ao passeio marítimo de Algés, de modo a informar sobre a sua 

capacidade de transformação e avaliar as implicações das condições existentes nas estratégias de 

desenvolvimento propostas e na instalação de um centro cultural. 

 

No Capítulo 3 - A Proposta – descreve-se a solução ensaiada para a escala urbana, reduzindo 

gradualmente a escala de trabalho até ao edifício e programa seleccionado para o Centro Cultural de 

Algés. 

 

Simultaneamente serão apresentadas as ideias e os fundamentos da concepção, bem como os 

estudos de caso influenciadores de algumas decisões implementadas no projecto. 
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2. ANÁLISE DO TERRITÓRIO 

2.1 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E SOCIAL 

Lisboa, desde a sua origem, sempre viveu o rio Tejo. Os povos do Mediterrâneo e da costa Atlântica, 

ao se deslocarem ao longo da costa do território que actualmente é português, entravam nos 

estuários dos rios e navegavam sempre que os rios o permitissem, bastante para o interior, na 

procura de trocas comerciais. No período da romanização desenvolve-se o comércio via marítima e 

são trazidos para o território que é agora Portugal, vários produtos mediterrânicos. Os rios foram as 

vias utilizadas para o transporte desses produtos para o interior do território, como provam as 

diversas evidências arqueológicas, cuja distribuição geográfica está intimamente relacionada com a 

navegabilidade de rios e afluentes. No entanto, a primeira grande transformação ocorre durante o 

século XIII com o progressivo assoreamento do esteiro do Tejo, que resultou da instalação de uma 

nova população que se deslocou com o avanço do domínio cristão e do amanho agrário dos campos 

em redor do perímetro cercado do primitivo núcleo islâmico-visigodo, sepultando em definitivo o 

pouco que restava da antiga cidade romana. 

 

A cerca fernandina, edificada no século XIV, protege este território que se vai adensando e 

construindo a nascente e a poente da cidadela e alonga o contacto da cidade com o rio a montante e 

a jusante do esteiro assoreado, desde a porta da Cruz até à porta do Cata-Que-Farás intercalando 

inúmeras outras portas, postigos e vigias sobre um areal de crescente urbanidade. 

 

 

Ilustração 1 | Cerca Fernandina (Agenda Cultural de Lisboa, 2017) 
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Foi a partir dos rios que se criavam as rotas de distribuição comerciais em Portugal do litoral para o 

interior, tendo o rio Tejo sido importantíssimo no período medieval e durante séculos, os produtos 

provenientes das Beiras e de outras regiões foram transportados para Lisboa através do Tejo, 

passando pelos portos de Abrantes e Constância, que desempenharam importante papel na 

movimentação das mercadorias. Lisboa, através do Tejo e da sua navegabilidade, permite o acesso 

fácil e célere às redes marítimas o que permitiu a instalação de um tecido edificado denso junto ao 

rio, em que a sua população estava maioritariamente relacionada com as actividades marítimas, 

como é o caso da Madragoa. 

 

Este crescimento demográfico da cidade de Lisboa do período quinhentista, implicou que a margem 

ribeirinha fosse significativamente alterada por sucessivos aterros que modificaram subtilmente o 

desenho da sua linha de costa natural. 

 

Foi igualmente do tejo e a partir de Lisboa, que se iniciou a expansão Quinhentista e se criaram as 

rotas marítimas e redes comerciais do império Português. Lisboa edifica os seus principais palácios e 

praças na sua frente ribeirinha, pleno de embarcações. O Terreiro do Paço ladeado pela Ribeira 

Velha e pela Ribeira das Naus, substituindo a antiga praia por uma frente urbana, de cerca de um 

quilómetro de extensão, construída com o especial desempenho da arquitectura dos espaços e dos 

edifícios na caracterização do seu relacionamento com o rio. 

 

A reconstrução da cidade, destruída em 1755, propõe um novo discurso filtrado pela retórica das 

luzes, conservando na essência o valor urbano da água agora amplificado pelo protagonismo 

oceânico, o Cais das Colunas pretende ser a porta atlântica da Europa. 

 

Todos os restantes aterros são terraplenos realizados no final do século XIX ou com intenções 

higienistas ou no âmbito das obras, realizadas por D. Luís I, de modernização do Porto de Lisboa e 

de apoio às instalações industriais e de armazenamento incrementadas pela então recente revolução 

do vapor. 

 

No que à zona ribeirinha de Algés diz respeito, até meados do século XIX, era na sua generalidade 

desabitada. Algés estava essencialmente reservada a uma zona mais interior (conhecida por “Algés 

de cima”). Segundo Levy Nunes Gomes, em ‘’Algés - ao longo dos Tempos’’, no ano de 1865 os 

habitantes de Algés eram apenas 77, sendo o número de trabalhadores que ali exercia actividades 

profissionais perto da centena. 

 

Durante o século XIX, Algés resumia-se a uma estância de veraneio, sendo a praia frequentada pela 

alta sociedade, onde se dedicava ao lazer e à recuperação de males de saúde. Existem relatos da 

prática do tratamento marítimo em “Ribamar” (actualmente Algés) desde o início do século XIX, 

sendo que o lugar beneficiou da proximidade da praia de Pedrouços, que foi a precursora dos banhos 

de mar na Orla do Tejo. 
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Algés era assim, uma praia dos subúrbios, onde os banhos de mar eram aconselhados pelos 

médicos para as crianças, como uma terapia para uma boa saúde no Inverno. A praia era 

frequentada de manhã cedo e sobretudo no mês de Setembro e Outubro.  

 

No final do século XIX o veraneio começava a democratizar-se, deixando de ser quase “exclusivo” da 

nobreza e elite intelectual (que tinham condições económicas para mudar a sua residência para a 

praia durante o Verão). 

 

O desenvolvimento dos transportes terrestres proporcionou ao movimento balnear uma maior 

dinâmica social, e a valorização social das novas práticas de lazer fez com que a alta burguesia se 

apropriasse dos novos hábitos veraneio. A praia deixa de se destinar apenas à terapêutica dos 

banhos, passando o convívio e a diversão a ter um papel fundamental, através do interesse pelas 

touradas, jogos no casino, passeios à beira-mar, soirées de dança, música e teatro. 

 

Com a generalização do hábito do veraneio várias individualidades tinham em Algés a sua 

propriedade de recreio dedicada a esta época, sendo que quem não possuía uma residência própria, 

alugava-a para os meses de “banhos”. 

 

Em 1894 a Companhia de Caminhos de Ferro chegou mesmo a criar bilhetes de banhos de mar para 

grupos de cinco ou seis passageiros, a preços mais reduzidos, para captar um maior número de 

“turistas” com destino a Algés. 

 

Mais tarde começam a aparecer as barracas de praia feitas de madeira, pintadas às riscas, e as 

antigas construções assumem a função de casa de veraneio. Havia ainda um passadiço e uma 

pequena “bancada”, onde quem não era banhista podia passear, ou assistir às actividades que se 

desenrolavam no areal: as crianças a jogar ao prego, a saltar a corda ou a andar no baloiço. 

As senhoras iam para a água com o corpo coberto de roupa e utilizando uma touca, sendo atadas a 

grandes bóias de cortiça, para nadarem a poucos metros da margem. Já os homens aproveitavam a 

maré cheia para se exibirem a saltar da prancha e a nadar no rio. Havia ainda senhoras a apregoar 

“bolos ou pãezinhos”, transportados em cestos de verga e envoltos numa toalha, os quais faziam as 

delícias das crianças após o martírio do banho. 

 

A chegada do eléctrico em 1901 facilita ainda mais o acesso à Praia de Algés, que se torna 

interclassista, passando a ser destino da pequena burguesia. Com a maior afluência de banhistas 

assistiu-se também a um maior desenvolvimento do comércio local. A partir de 1925, Algés passa a 

ser um destino de Domingo para famílias mais humildes; e a partir da década de 1940, com o 

advento da marginal, passa a ser um local perfeitamente acessível a qualquer classe social. 
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Nos dias de hoje, a praia de Algés, embora não classificada como tal, é um excelente cenário para 

contemplar o Rio Tejo, passeando à beira rio, ou mesmo para fazer exercício físico, aproveitando o 

passeio marítimo e a ciclovia ribeirinha. 

 

De Cabo Ruivo à Torre de Belém, a margem da cidade é redesenhada substituindo-se a anterior linha 

ondulada, que acompanhava o embasamento das colinas recortado pelas diversas ribeiras e linhas 

de água, por uma sequência alinhada de amuradas, para contenção dos vastos aterros, e de novas 

docas que avançam sobre o plano de água do Tejo.  

 

O assoreamento do vale de Algés e o encanamento da ribeira completam o processo de 

artificialização da margem de Lisboa. Em consequência destas extensas transformações, 

desaparecem as praias a jusante, com significativo recuo da margem no Dafundo, na Cruz Quebrada 

e em Caxias. 

 

A faixa marginal destes novos espaços, na largura de cinquenta metros, é considerada de domínio 

público e entregue à jurisdição do Porto de Lisboa, passando a ter gestão autónoma. Hoje, todo o 

arco ribeirinho do estuário do Tejo, de Vila Franca de Xira à Barra, é gerido e tem a jurisdição da 

Administração do Porto de Lisboa. 

 

Com o melhoramento gradual da infra-estrutura portuária e atraídas pelas boas condições de 

funcionalidade e acesso recém-criadas, as principais companhias da monarquia constitucional e da 

primeira república instalam-se a nascente da Praça do Comércio, desde o Campo das Cebolas e o 

Terreiro do Trigo, ao longo de Xabregas, Poço do Bispo, Braço de Prata e Cabo Ruivo, até à foz do 

rio Trancão. A poente, a Ribeira das Naus, a Boavista, a Rocha do Conde de Óbidos, o vale de 

Alcântara, Belém e Pedrouços têm idêntico destino.  

 

Nestes espaços, no virar do século, são também edificados grande parte dos novos equipamentos 

urbanos e infra-estruturas de saneamento, energia e transporte. Com excepção da área próxima ao 

mosteiro dos Jerónimos a que o Estado Novo veio a atribuir um valor simbólico e monumental que se 

sobrepôs a este generalizado perfil industrial, toda a nova frente ribeirinha de Lisboa se transforma 

nas traseiras logísticas de um território que procura qualificar-se a norte. 

 

O impulso económico gerado pela segunda guerra mundial energiza e estende às duas margens o 

desenvolvimento industrial da cidade. O rio ganha uma nova centralidade funcional – adensa-se 

progressivamente um anel de serviços e de instalações industriais pesadas, nem todas dependentes 

do acesso ao oceano, que, ajudado pelo envelhecimento dos bairros vernaculares, mais separa do 

Tejo a Lisboa cosmopolita e burguesa que cresce no planalto.  

O incremento industrial alastra na margem sul, que na época era denominada por “outra banda”, e é 

polarizado pelas grandes unidades fabris da CUF e da Siderurgia Nacional – aproveitando a 

amplitude do Montijo, da Moita, do Barreiro e do Seixal – e pelos grandes estaleiros navais da 
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Lisnave, que se constroem em Almada propiciados pelas favoráveis condições de calagem e de 

acostagem do canal sul do estuário do Tejo, desde Cacilhas à Trafaria, onde também se implantam 

diversos gasómetros e silos de cereais. 

 

Depressa este desenvolvimento anula o protagonismo do grande aterro da margem norte. Muitas das 

instalações industriais e dos armazéns edificados entre Cabo Ruivo e Pedrouços tornam-se 

obsoletos, são abandonados ou demolidos, dando origem a espaços desactivados ou expectantes 

que, sobretudo na zona oriental, a cidade vai estigmatizando. 

 

Processo inverso caracteriza as infra-estruturas do Porto de Lisboa que, dos anos quarenta aos anos 

sessenta do século passado, ganham importância e dimensão com o transporte marítimo de 

passageiros e de mercadorias entre a “metrópole” e o “ultramar” – construção das Gares Marítimas 

de Alcântara e da Rocha – com a nacionalização da distribuição das pescas – construção das 

instalações da Docapesca na doca de Pedrouços – e com a implementação de equipamento de 

acostagem, de cargas, de descargas e de transporte, ao longo da margem, especialmente entre 

Santa Apolónia e a Matinha. 

Os anos que antecedem a revolução de Abril e os que se lhe seguem, primeiro por excessiva 

venalidade da administração pública, depois por complacência e demora da sua reestruturação, 

assistem à formação de um novo e largo anel monolítico, feito de construção clandestina e da que 

resulta da especulação imobiliária, que envolve a grande região de Lisboa, de Oeiras a Vila Franca e 

do Montijo a Almada, continuando o Tejo a ser o seu centro, mas agora, apenas geográfico. 

 

No actual contexto, que decorre de quarenta anos de democracia e de trinta anos de convergência 

europeia, os temas em discussão a propósito da cidade de Lisboa são idênticos aos que muitas 

outras cidades ocidentais propiciam. 

 

No que respeita às suas margens, a cidade recebe o enorme impacto do incremento do transporte 

marítimo contentorizado, da armazenagem e da movimentação de granéis sólidos e líquidos, dos 

cruzeiros turísticos, da náutica de recreio e do tráfego fluvial de passageiros e de carga, em escala 

inaudita e de múltiplas consequências, mas sempre ao abrigo da acção do Porto de Lisboa. Apesar 

da densidade e do peso atingido pelas atuais infra-estruturas portuárias, o porto não preenche 

totalmente a longa faixa de mais de duas dezenas de quilómetros que faz a margem construída da 

cidade entre o Trancão e o Jamor. São frequentes os lugares que, ao longo do rio, oferecem 

potenciais usos alternativos, sem prejuízo da actividade portuária, revelando a oportunidade da 

cidade readquirir a multifuncionalidade que, desde a sua formação, caracterizou a sua borda de água. 

 

A par do enorme esforço que a Câmara Municipal de Lisboa tem desenvolvido para recuperar 

espaços e edifícios vitais para a cidade, valorizando e dinamizando o seu património e promovendo a 

defesa de um ambiente sustentável, a Administração do Porto de Lisboa tem procurado, em conjunto 

com a autarquia e promotores privados, soluções criativas para a renovação urbana da margem, 
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desde grandes intervenções de estratégia e modelo inovador, como ocorreu com a Expo’ 98, até 

intervenções de reabilitação do espaço público, como é o caso da recente obra da Ribeira das Naus, 

passando pelo reuso e pela recuperação de vastas e diversas edificações – pequenos e grandes 

armazéns das mais distintas idades e tipologias, conforme aconteceu em Santa Apolónia, no Cais do 

Sodré, em Santos e na doca de Santo Amaro – dos amplos jardins implementados mais a jusante, ou 

da edificação do “champalimaud centre for the unknown”e o Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia 

“MAAT”. No entanto, apesar de todos os esforços para criar interrupções na continuidade das 

instalações portuárias e da tendente regeneração da cidade exposta ao rio, continua a manter-se o 

divórcio entre Lisboa e o Tejo.  

 

A verdade é que a implantação da dura infra-estrutura ferroviária, instalada no final do século XIX, 

acompanhada da não menos impactante infra-estrutura rodoviária, que cresceu a partir do meado do 

século XX, continuam a dividir a cidade apesar dos eventos que a pretendem ligar. 

 

A Torre VTS do Porto de Lisboa situa-se em Algés, na ponta de um molhe de um porto de abrigo 

artificial, reflecte-se enquanto estrutura esteticamente inovadora com as suas linhas cativantes e a 

inclinação que a caracteriza, tendo sido considerada uma peça escultórica monolítica vertical, cuja 

inclinação se altera conforme o ponto de vista do observador.      

 

 

Ilustração 2 | Torre VTS de autoria do Arquitecto Gonçalo Byrne (do Autor, 2016) 
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2.2 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO 

O território alvo de estudo está localizado na intersecção dos concelhos de Lisboa e Oeiras, ao longo 

da frente ribeirinha entre a Torre de Belém a Nascente, passando pela doca de Pedrouços, a vila de 

Algés e a foz do rio Jamor a Poente. 

 

É um território fortemente marcado pela existência de infra-estruturas de transporte e de actividade 

marítima, constituindo uma forte cicatriz no território e inviabilizando uma relação franca entre as 

populações e o rio. 

 

Ao longo dessa faixa costeira de território, temos a Nascente uma densidade elevada de cariz 

industrial e portuário que se vai diluindo para Poente, assumindo uma leitura natural até encontrar a 

foz do rio Jamor. No entanto, face à existência das redes rodoviária e ferroviária, verifica-se uma 

utilização meramente mercantilista do território, existindo actualmente apenas alguns eventos 

sazonais que dinamizem outras vertentes para o seu uso o que se revelam ser insuficientes para a 

dinamização e sustentabilidade económica do território em análise. 

 

2.3 ANÁLISE FISIOGRÁFICA 

O seguinte capítulo foi realizado com recurso aos planos directores municipais de Lisboa e Oeiras. 

 

2.3.1 SISTEMA HIDROGRÁFICO  

 

Existem no Município diversos cursos hídricos, verificando no território em análise 2 linhas de água 

com orientação Norte – Sul, que desaguam no estuário do Tejo, que correspondem ao rio Jamor e à 

ribeira de Algés e que definem os limites do local de estudo. 

 

Ambos os cursos de água originam em altitudes superiores a norte do território e mantêm o seu fluxo 

até ao estuário do Tejo, com caudais que variam conforme os índices de precipitação que ocorrem 

sobre o território de cada uma das bacias hidrográficas.   

 

2.3.2 TOPOGRAFIA 

 

A topografia do território alvo de estudo varia entre o nível do mar e os 80m, conforme se pode 

verificar no cartograma de análise topográfica. A zona de intervenção no território fica situada áreas 

com cotas abaixo dos 10 metros de altitude. 

 

Na envolvente a norte da frente ribeirinha e ao longo das diversas linhas de água que desaguam 

nesta área conforme referido no ponto anterior, encontramos declives mais acentuados no terreno, 

como acontece ao longo do vale do Jamor, do vale de Algés e do Parque Florestal de Monsanto a 

Norte. 



 

 11 
 

Os declives que se verificam são de inclinação ligeira e uniforme à excepção dos que se encontram 

entre o Jamor e a ribeira de Algés a que corresponde uma linha de festo acentuada. 

 

 

Ilustração 3| Cartograma de Análise Topográfica 

 

 

 

Ilustração 4 | Cartograma de Análise de Declives 
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2.3.3 ZONAS VERDES E ARBORIZADAS 

 

No território alvo de estudo, existem duas grandes zonas de elevada densidade arbórea, 

nomeadamente o Parque Florestal de Monsanto a Nordeste e o Complexo Desportivo do Vale do 

Jamor a Noroeste. Em ambos são desenvolvidas actividades ao ar livre e de forte componente 

desportiva, tendo o de Monsanto instalado já há bastante tempo o Parque de Campismo de Lisboa 

potenciando assim a oferta turística. 

Estes dois grandes polos florestais servem todos os municípios dos Distritos de Lisboa e Setúbal, 

dando resposta a uma procura de recursos naturais para actividades desportivas e de lazer que está 

em pleno crescimento. 

 

Já no tecido urbano existente no território, são reconhecidos espaços verdes de cariz público de 

menor dimensão como acontece com o Jardim de Algés, Parque dos Anjos e os Jardins da Torre de 

Belém. Os restantes espaços verdes resumem-se a logradouros privados ou terrenos sem uso 

definido que permitem o desenvolvimento de vegetação. 

Na zona específica de intervenção, devido à proximidade da linha de costa, áreas de aterro e 

plataformas artificiais para a indústria marítima, a existência de espaços verdes é muito reduzida 

conforme se pode constatar no cartograma de zonas verdes. 

 

 

Ilustração 5 | Cartograma de Zonas Verdes e Arborizadas 
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2.4 RISCOS NATURAIS 

 

2.4.1 RISCO SÍSMICO  

 

Observando a carta geológica, o território alvo de estudo é caracterizado por possuir um solo de 

aluvião que mais tarde sofreu a construção de aterros e que se estendeu sobre o estuário do tejo. 

 

As características de solos de aluvião e de aterro são deficientes no que a fundações estruturais 

concerne que aliado ao facto de se inserirem numa área que de acordo com estudos históricos e 

atuais efectuadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o Distrito de Lisboa é caracterizado 

por uma intensidade máxima previsível de grau IX na escala de Mercalli modificada que corresponde 

a um estado “Desastroso - Pânico geral. Alvenaria D destruída; alvenaria C grandemente danificada, 

às vezes com completo colapso; as alvenarias B seriamente danificadas. Danos gerais nas 

fundações. As estruturas, quando não ligadas, deslocam-se das fundações. As estruturas são 

fortemente abanadas. Fracturas importantes no solo. Nos terrenos de aluvião dão-se ejecções de 

areia e lama; formam-se nascentes e crateras arenosas.”, devido a sismos com epicentro localizado 

no vale inferior do Tejo e no Banco de Gorringe, situado a cerca de 200 km a Oeste-Sudoeste do 

Cabo de São Vicente.  

Pode ainda ser afectada por sismos de magnitude elevada com epicentro no Oceano Atlântico, tendo 

alguns deles atingido o grau VII-VIII da escala de Mercalli modificada. 

 

Tendo em conta o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 

(RSAEEP), o local do estudo em análise encontra-se inserido na zona sísmica A, que, no território de 

Portugal Continental corresponde a uma zona de risco sísmico elevado. 

 

 

Ilustração 7 | Cartograma de Intensidade Sísmica em Portugal 
escala de Mercalli modificada 

Ilustração 6 | Cartograma de falhas sísmicas em Portugal 
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2.4.2 RISCO DE INUNDAÇÕES  

 

O estuário do Tejo, ao longo da história, esteve sempre associado a episódios de inundações, 

influenciados sobretudo pela precipitação elevada em simultâneo com o período de nível mais 

elevado de marés do oceano Atlântico (efeito de maré). 

 

Na zona ribeirinha do território em estudo, as zonas que correspondem aos vales da ribeira de Algés 

e do rio Jamor serão as mais afectadas uma vez que reúnem condições morfológicas de fácil 

transição em caso de subida do nível da água, pelo que o risco de inundação é classificado como 

muito elevado conforme se pode constatar no cartograma apresentado. 

 

O risco de inundações pode ainda ser potenciado pela geologia e permeabilidade natural dos solos 

como também pela acção do homem na eventual impermeabilização dos solos e 

subdimensionamento e/ou manutenção dos colectores da rede de drenagem que servem a zona. O 

risco de inundação pode também agravar-se exponencialmente se ocorrer um maremoto uma vez 

que o território se situa numa zona de risco sísmico elevado como descrito no ponto 3.4.1. 

 

 

Ilustração 8 | Cartograma de risco de inundação 

 

2.4.3 RISCO DE INCÊNDIO  

 

Lisboa já foi palco de grandes incêndios que decorreram tanto de sismos (como o de 1755), como o 

aumento da densidade edificada sem qualquer tipo de compartimentação como ocorreu com o mais 

actual incêndio do Chiado em Lisboa.  

Actualmente, o território é servido por Quarteis de Bombeiros que aliados à existência de 

regulamentação específica de Segurança contra o Risco de Incêndio em Edifícios (SCIE), a criação 
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da Autoridade Nacional de Protecção Civil e uma obrigatoriedade de existência de Medidas de 

Autoprotecção para todos os edifícios existentes, reduzem bastante a possibilidade de ocorrência 

deste risco a uma escala idêntica aos episódios acima referenciados. 

 

2.5 INFRA-ESTRUTURAS 

 

2.5.1 EDIFICADO  

 

Na zona em estudo verifica-se que existe uma densidade de edificado no interior da cidade que é 

caracterizado sobretudo por habitação, com alguns estabelecimentos de que promovem a economia 

local (comerciais, restauração e serviços) como o mercado de Algés, e todos os estabelecimentos 

existentes com usos tão diversificados como o hospitalar, cultural (Centro de Arte Manuel de Brito e a 

Biblioteca Municipal de Algés), ensino (Instituto Espanhol, Escola Gonçalves Zarco), desportivo 

(Piscinas Sport Algés e Dafundo) e industrial (APL, Doca de Pedrouços) como é natural que ocorra 

em qualquer povoação de cariz urbano. 

 

A frente ribeirinha, pelo contrário, apresenta uma dispersão de edificado, sendo que as existentes 

estão vocacionadas para o desempenho da indústria marítima com grandes zonas de estaleiro e as 

mais recentes edificações que constituem marcos geográficos no território (Torre VTS e a Fundação 

Champalimaud). 

 

Existem ainda alguns edifícios de cariz histórico como a Torre de Belém, O Forte do Alto do Duque e 

o Aquário Vasco da Gama.  

 

 

Ilustração 9 | Cartograma de edificado 
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2.5.2 MALHA URBANA  

 

É perceptível no cartograma a existência de 3 malhas urbanas distintas: 

- Uma malha regular que se situa no bairro do Restelo que se vai diluindo a Sul; 

- Uma malha ortogonal que corresponde ao bairro de Algés que se desfragmenta a Oeste; 

- Uma malha orgânica no bairro do Dafundo e ao longo da Avenida Marginal;  

 

 

Ilustração 10 | Cartograma de malhas urbanas do território em estudo 

 

2.5.3 UTILIZAÇÃO  

 

A potencial utilização do território alvo de estudo é actualmente comprometida pela presença 

marcante de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias aliadas aos enormes terrenos adstritos à 

função industrial, uma vez que criam por si só uma barreira à vivência do espaço ribeirinho e o 

usufruto da paisagem natural. O centro e parte mais antiga de Algés conservam ainda o carisma de 

bairro pela tipologia de edifícios que apresenta, como por todo comércio e serviços ali desenvolvidos. 

Na sua orla mais próxima surgem equipamentos que permitem outro tipo de funções como o teatro 

municipal, o mercado e a piscina. 

 

No perímetro exterior da vila e enquanto fronteira com as vias de comunicação principais, surgem os 

jardins municipais e alguns equipamentos temáticos como a biblioteca e o aquário Vasco da Gama 

que recebem uma utilização mais reduzida. 

 

O complexo desportivo do Jamor a Noroeste é utilizado numa base diária por praticantes de diversas 

modalidades, tanto por amadores como profissionais, por oferecer infra-estruturas desportivas que o 

permitam e uma forte componente natural. 
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O mesmo sucede com o Parque Florestal de Monsanto que oferece a possibilidade de ser um polo de 

eleição para actividades de lazer detendo igualmente infra-estruturas desportivas, bem como diversos 

circuitos de manutenção, parques infantis, miradouros e postos de observação da natureza onde 

também se situa o parque de campismo de Lisboa. Já a zona ribeirinha, no território alvo de estudo, 

oferece a nascente o Jardim da Torre de Belém, mas sem qualquer oferta no desenvolvimento da 

mesma a poente uma vez que não detém um acesso facilitado e possui funções adstritas à indústria 

portuária, existindo no local os edifícios da Doca Pesca actualmente desactivados. 

O restante espaço designado por Passeio Marítimo de Algés encontra-se desprovido de qualquer 

elemento agregador de vivências com excepção de alguns eventos itinerantes. 

 

2.5.4 MOBILIDADE 

 

No decorrer do século XX, o desenvolvimento das infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias permitiu 

que as zonas limítrofes da cidade fossem desenvolvidas ao mesmo tempo reclassificadas com o 

crescimento demográfico que se fez sentir na envolvente da capital. 

 

No território em análise, destacam-se a rede rodoviária em 2 importantes eixos, um Este – Oeste que 

une a cidade de Lisboa a Cascais (através da Avenida Marginal do lado de poente de Algés e as 

Avenidas da Índia e Brasília a nascente) e o outro eixo Norte-sul através da CRIL (Circular Regional 

Interior de Lisboa) que serve maioritariamente o porto de Lisboa além das populações que habitam o 

território. Assim sendo, o eixo Nascente – Poente, é classificado como via de 2º nível, integrada na 

rede de estradas municipal por possuírem características de vias principais de distribuição do fluxo 

automóvel pela malha urbana existente. Já o eixo Norte – Sul, é classificado como via de 1º nível e 

integra a rede rodoviária Nacional e como referido, é de extrema importância para as actividades que 

decorrem no porto marítimo de Lisboa.  

 

Estando geograficamente localizada na periferia dos municípios de Oeiras e Lisboa, Algés apresenta 

a possibilidade de alternar de meios de transporte que melhor satisfaçam o binómio Origem – 

Destino. Possuí assim na sua rede de transportes a possibilidade de viajar através de comboio, 

eléctrico e autocarro/táxi. 

 

Ilustração 11 | Cartograma de classificação de vias de 
comunicação rodoviárias 

Ilustração 12 | Cartograma das redes de transportes 
públicos disponíveis 
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2.5.5 RUÍDO 

 

Estando actualmente regulamentado, os Municípios têm o dever de realizar mapas e planos de 

redução de ruído desde 2007. 

No território em análise, facilmente se apreende que os índices de ruído mais elevados estão 

directamente relacionados com as vias de comunicação existentes, tanto rodovias (de 1º e 2º nível) 

como ferrovias que se constituem como fontes lineares de ruído e que terão de ter planos de acção 

com vista à redução de ruído. 

 

 

Ilustração 13 | Cartograma dos índices de ruído 
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3. ESTADO DA ARTE  

3.1 A ÁGUA 

A água é um recurso precioso para qualquer centro urbano e por isso, foi e continua a ser um dos 

principais vectores para o estabelecimento dos mesmos. 

 

As frentes portuárias provaram ser, ao longo dos séculos, de grande importância para as cidades, 

pelo estabelecimento de rotas comerciais com outras cidades e territórios.  

“Lisboa, enquanto cidade-porto, dispõe de bases (espaciais, infra-estruturais, económicas e sociais) 

que, desde sempre, lhe permitiram atingir um lugar de destaque a nível mundial, enquanto ponto 

estratégico e essencial ao funcionamento do sistema económico global”. (Matos, 2002) 

 

“O crescimento conjunto das cidades e dos respectivos espaços portuários passaram por fases de 

proximidade e de afastamento, sendo o século XIX o momento mais marcante para a quebra de 

relações entre a cidade e a sua frente de água, deixando profundas cicatrizes no tecido urbano”. 

(Costa, R. 2009)   

 

No caso de Lisboa, grande parte é provocado pelos aterros sucessivos com o objectivo de aumentar 

a capacidade logística da indústria marítima, coadjuvada pela linha ferroviária que em conjunto 

funcionam enquanto barreira física impeditiva de uma relação franca entre a cidade e o meio 

aquático. 

 

O conceito de limite, que é na maioria das vezes associado à linha que divide a cidade da água. 

Kevin Lynch (1960) diz que “enquanto a continuidade e a visibilidade são cruciais, os limites não 

devem ser, necessariamente, impenetráveis. Muitos limites são mais uma costura de união do que 

propriamente uma barreira isoladora”, no entanto, tem-se verificado em muitas cidades ribeirinhas, 

nomeadamente na cidade de Lisboa, é que este limite se tornou na sua generalidade, impenetrável 

devido às numerosas barreiras e infra-estruturas ao longo da extensão da sua frente ribeirinha e que 

continuam até à actualidade. 

 

Nestas últimas décadas a procura de uma solução que volte a relacionar a cidade e o rio é cada vez 

maior, existindo a consciência da importância que os projectos da revitalização das frentes de água 

podem ter na redefinição de novas funções urbanas na cidade para servir directamente a população.  

 

No mesmo âmbito, a frente ribeirinha de Lisboa apresenta zonas de imenso potencial de dinamização 

da cidade a nível espacial, de vivência e económico. 
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3.2 O JARDIM 

O jardim resulta na manipulação (com diferentes níveis de intervenção) e recriação de um ambiente 

que reflecte a sua visão de arquétipo natural, numa transformação consciente da paisagem física em 

paisagem construída. 

 

“Sendo um importante modo de expressão ao lado da arte, da pintura, da escultura e da arquitectura. 

A arte dos jardins, no entanto, comparada com as outras artes é extremamente ambígua: ela se 

constrói 

com a própria natureza, e, no entanto, desta deve se afastar por intermédio de um gesto que o torna 

jardim e que o isola da extensão que o cerca” (Ana Paula Polizzo).  

 

O jardim é uma realidade frágil uma vez que lida com o mundo transitório do ciclo de estações, com o 

ciclo de vida, diferente da obra de arte estática.  

 

Os jardins são por excelência locais de lazer e convívio das populações e desempenham uma função 

de ligação dos equipamentos arquitectónicos ao planeta quando a envolvente do território está 

totalmente descaracterizada. 

 

 

3.3 A MURALHA 

Existem no território algumas estruturas militares, como a torre de belém e o forte do Alto do Duque 

que reportam a outra épocas em que este tipo de equipamentos eram necessários no sistema 

defensivo do território, tanto terrestre como marítimo. 

 

A muralha enquanto estrutura fortificada, essencialmente defensiva, induz-nos uma sensação de 

segurança e paz no seu interior. Lisboa como outras cidades históricas possuí este tipo de estrutura 

designado por Muralha ou Cerca Fernandina no caso específico de Lisboa. 

 

Ao longo da sua extensão existiam pontos de fenestração para o seu interior, designados por 

“Portas”, reforçando a ideia subconsciente de acesso a uma zona segura.  

 

3.4 PROJECTOS DE REFERÊNCIA 

Algumas obras resultaram numa pesquisa, outras já as conhecia, todas elas consolidaram conceitos 

e estratégias de intervenção.  
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3.4.1 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 
 

As instalações da Fundação Calouste Gulbenkian em plena cidade de Lisboa consistem num 

complexo edificado integrado num jardim/parque e foram projectadas pela equipa de Arquitectos Ruy 

Athougia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, ficando a parte paisagista a cargo do Arquitecto Ribeiro Telles. 

Abriu ao público em 1969, possibilitando uma vasta oferta de espaços culturais de exposição, 

auditórios, congressos, livraria e o grande parque que se desenvolve na sua envolvente. Este 

complexo influenciou a minha estratégia de intervenção, na medida em que o conceito de muralha é 

aqui assumido (na minha interpretação) pela massa verde ao longo do perímetro do complexo, 

enquanto fortificação e defendendo-a da massa edificada da cidade de lisboa e simultaneamente 

delicada proporcionando ambientes emoldurados do seu interior. 

 

Ilustração 14 | Vista do auditório principal da Fundação Calouste Gulbenkian 

Por inversão de valores, no projecto apresentado, a peça arquitectónica funciona enquanto muralha, 

reservando o interior desconstruído transformando-o em espaços com relações directas com 

elementos naturais, planos de água e os espaços de transição e permanência.  
 

 

Ilustração 15 | Vista sobre a Fundação Calouste Gulbenkian (Fundação Calouste Goulbenkian) 
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3.4.2 CENTRO DE ARTES DE SINES 
 

O Centro de Artes de Sines é um projecto de Francisco e Manuel Mateus que tomou como ideia 

estruturante a criação de um edifício que agregasse várias funções, servisse todas as camadas da 

população e funcionasse ao mesmo tempo como parte da cidade e porta do centro histórico. 

Vencedor do prémio AICA/MC 2005 e finalista do Prémio Mies van der Rohe 2007, o Centro de Artes 

de Sines é um edifício marcante da arquitectura portuguesa contemporânea e o principal 

equipamento cultural e de suporte às artes e educação em Sines. A sua actividade divide-se em 

espaços de Arquivo, Auditório, Biblioteca e Centro de Exposições. A ideia de muralha é aqui evidente. 

 

Ilustração 16 | Centro de Artes de Sines (Daniel Malhão) 

 

Ilustração 17 | Centro de Artes de Sines (Daniel Malhão) 
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3.4.3 CENTRO CULTURAL DE BELÉM 

 

O Centro Cultural de Belém situa-se na frente ribeirinha de Lisboa e foi criado para receber a 

Presidência da União Europeia em 1992 e posteriormente transformado em Centro Cultural. 

Projectado pelo consórcio de Arquitectos Italianos (Vittorio Gregotti) e Portugueses (Atelier Risco), o 

complexo possui 5 módulos que integram centro de congressos, centro de artes, centro de 

exposições, hotel e zonas técnicas ocupando 140 000m2 de construção. Novamente percebe-se a 

ideia de muralha e a criação de espaços interiores que proporcionam diferentes vivências. Este estilo 

arquitectónico pode ser melhor interpretado por Santana e Matos (2010), que se referem como os 

"pátios quadrados" versus "ruas estreitas", uma estrutura dinâmica conflituosa. 
 

 

Ilustração 18 | Centro Cultural de Belém 

 

 

Ilustração 19 | Centro Cultural de Belém 
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4. PROPOSTA  

4.1 ESTRATÉGIA E CONCEITO 

De toda a análise e reflexões que foram realizadas e enunciadas nos pontos anteriores depreende 

que a proposta a apresentar tem de partir da escala urbana, com uma nova definição e melhoria das 

diversas infra-estruturas, espaços e equipamentos. 

 

Por forma a relacionar a proposta com os objectivos anteriormente traçados, impõe-se a necessidade 

de intervir e requalificar o território num tecido urbano homogéneo, focando nas infra-estruturas de 

transporte e interfaces existentes e criando novos espaços por forma a dinamizar as vivências do 

território e a relação com o rio perdida há mais de um século, concebendo para tal, ligações directas, 

quer pedonais, quer viárias, entre a cidade e o rio, facilitando a sua franca permeabilidade e 

atribuindo uma nova unidade urbana, que procura simultaneamente consolidar a relação da cidade 

com o rio, como também reocupar e dinamizar a margem ribeirinha recebendo grandes eventos. 

 

Ser capaz de gerar uma unidade urbana, reconhecendo o potencial do território e integrá-lo no eixo 

Norte – Sul, com o propósito de devolver o usufruto da margem costeira a Sul, às edificações mais a 

Norte. A reocupação da margem, através do seu uso, não deverá alienar a identidade histórica de ser 

uma cidade localizada na margem virada a Sul do Rio Tejo e que sempre o viveu desde a sua 

origem. 

 

A atribuição de uma imagem portuária terá de permanecer, apesar de as diversas utilizações, não 

devem afastar o carácter simbólico da importância do rio na cidade. 

 

 

 

4.2 PROJETO URBANO 

 

4.2.1 FRENTE DE ÁGUA 

 

Lisboa conta no seu território com diversas abordagens no desenho da linha costeira da cidade, que 

ao longo dos anos foram sofrendo alterações mediante as expectativas de cada momento. Algumas 

secções da frente ribeirinha foram idealizadas enquanto extensão da cidade, relacionando a linha de 

costa com o tecido urbano mais no interior, tal como acontece na frente ribeirinha de Belém. 

 

É assim proposto um novo desenho de linha de costa para a o território a intervir e que integre a 

cidade, enquanto nova frente de água, enaltecendo a relação com o Tejo. 

O prolongamento do pontão que se estende deste a Fundação Champalimaud e o pontão da Torre 

VTS irá permitir um novo desenho à Doca de Pedrouços, que assegura o aumento da área de doca. 
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O seu desenho simples, através da regularização do limite interior, pela repetição de uma linha 

paralela à linha do comboio, atribui um carácter homogéneo que proporciona novos usos à frente de 

água. Ainda na Doca de Pedrouços, são introduzidos a este uma rampa de acesso à água para 

potenciar a prática de desportos náuticos e a oeste uma baía de perímetro circular que permita a 

ligação fluvial à margem sul do Tejo. 

É replicada a forma existente entre a Fundação Champalimaud e o Museu dos Combatentes, no 

prolongamento do pontão da Torre VTS, de forma a criar um grande espaço uno e consolidado. 

 

 

Ilustração 20 | Frente de água 

 

4.2.2 USOS DO LUGAR E ESPAÇO PÚBLICO 

 

O conceito gerador do plano resulta num conjunto de medidas interligadas de forma coesa, com 

impactes, quer a nível da mobilidade, quer a nível de espaços públicos, que vão dar uma 

proporcionar uma vivência de qualidade aos utilizadores do lugar. 

 

As grandes alterações a nível das infra-estruturas de mobilidade, permitiram dar um desafogo à área, 

libertando espaço, que possibilitou a origem de um novo centro de extrema relevância para a 

estruturação do projecto, foi o caso do desmantelamento do último troço do viaduto da “CRIL” e os 

espaços destinados aos autocarros e comboio, que vão dar origem, não só à terceira travessia sobre 

o Tejo, uma grande praça central e o centro cultural a Poente. 

  

A implantação da praça permite uma melhoria na definição do nó de Algés enquanto centro das infra-

estruturas de mobilidade, melhorando a organização dos fluxos viários, como também com a 

construção da estação de ferroviária de Algés sobre a praça e pela capacidade de ligação ampla 

entre os dois lados da linha férrea. 
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Ilustração 21 | Usos do Lugar 

 

O pilar, para além do seu domínio vertical, a sua implantação central no terreno torna-o como o 

elemento de maior destaque na frente de rio. Assumindo funções estruturais da 3ª travessia do Tejo, 

como também pela capacidade de receber um equipamento hoteleiro que integra diversas valências. 

  

É o primeiro elemento de transição para o rio, pelo monumental arco definido pelos dois lados do pilar 

e o tabuleiro da ponte, que constituem uma porta emblemática para o rio.  

 

A sul, na grande área livre de edificado, está planeado um espaço com capacidade para receber 

múltiplos eventos e várias tipologias, como os exemplos do Festival de Música do NOS Alive, ou 

ainda o Evento Náutico da Volvo Ocean Race, mediante as infra-estruturas existentes na Doca de 

Pedrouços, e nos edifícios da Doca Pesca. 

 

O conjunto da Doca Pesca, localizado junto da Doca de Pedrouços, é reabilitado como o novo Centro 

Náutico de Algés, aproveitando as instalações existentes para a prática de actividades náuticas. 

São construídos vários equipamentos de apoio ao desporto, localizados a norte da Doca Pesca. A 

Norte, situa-se um pavilhão gimnodesportivo, com capacidade de receber os mais variados desportos 

indoor.  

 

Mais a Oeste da Doca de Pedrouços está implantada uma nova Estação Fluvial, Esta faz parte do 

novo conjunto de interface na cidade, que vai permitir ser mais um ponto de chegada e partida do 

território. 

Na sua envolvente, encontra-se um espaço de lazer, com uma zona de jardim, ladeado por água, 

quer do rio, quer de um espelho de água, com o apoio de um equipamento de restauração. 

 

Centro Cultural 
tectonicART epicenter 
 

Pilar 

 

Torre VTS 

 
Estação Modal 
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A norte da Estação Fluvial e próximo da linha do comboio é projectado um quarteirão, no qual se 

ergue o Centro Cultural de Algés. Este oferece à região uma diversidade de espaços culturais, tais 

como salas de exposição, auditórios, teatro com capacidade de acolher uma companhia de teatro 

residente, salas polivalentes e zonas de convívio e de lazer que será abordado em pormenor no 

presente relatório.  

 

O conjunto edificado consiste numa muralha que pousa e se levanta do solo permitindo que essa 

dinâmica tenha funções tanto no interior como no exterior. 

 

No centro deste grande conjunto desporto cultural, eixo organizador e distribuidor de para os variados 

espaços e desenhado por uma alameda ladeada de árvores, cujo início situa-se junto à Fundação 

Champalimaud, atravessa o pilar e culmina num anfiteatro ribeirinho, do qual o pano de fundo tem 

como paisagem o grande espelho de água natural do Tejo e o pôr-do-sol de Lisboa. 

 

A oeste do Centro Cultural é construído um Hotel, cujo desenho oferece uma geometria simples e 

regular, implantado perpendicularmente à linha de costa. Pela sua grande dimensão horizontal, o 

volume estende-se para fora dos limites do terreno, protagonizando a cada hóspede uma sensação 

de flutuar sobre as águas do Tejo. A oeste, sendo limitado por água, possibilita a atracagem de 

pequenas embarcações, enquanto o este existe uma área de lazer constituída por um jardim e uma 

piscina, cujo rebordo parece que se envolve com o estuário do Tejo. 

 

Entre a Foz do Jamor e o Hotel é projectado um conjunto residencial, constituído por 10 volumes de 

edificado. Este fará a conexão com o bairro do Dafundo através do atravessamento subterrâneo em 

dois sentidos e ainda o dinamismo ribeirinho pela proximidade que estabelece com o rio. As principais 

preocupações de implantação foram, não só o distanciamento entre eles, proporcionado zonas 

privadas de lazer, como também do prolongamento do desenho urbano do bairro imediatamente 

acima, quer na ligação física de acesso, quer na relação visual das ruas com o Tejo. 

 

No remate da Foz do Jamor é construída uma pequena marina, de carácter mais privado devido à 

proximidade que estabelece com o conjunto residencial e ainda pelo número limitado de barcos que 

suporta. Este novo tecido urbano ribeirinho, para além dos usos aplicados aos vários equipamentos e 

espaços, tem a intencionalidade de oferecer percursos de passeio, de corrida, ou de bicicleta ao 

longo de toda a linha costeira.  

 

Em várias zonas do plano estão previstos novos espaços verdes, uns agrupados a equipamentos 

como acontece com o Centro Cultural, outros em plena área urbana dando continuidade à massa 

arbórea abundante no território. Estes novos espaços verdes potenciam diferentes vivências e 

ambientes, não só nas áreas desocupadas de construção, como no da zona de espectáculos, como 

também nas zonas com equipamentos ou infra-estruturas.  
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4.2.3 MOBILIDADE 

 

Na análise das infra-estruturas de transportes, surge a necessidade de uma intervenção à escala 

urbana. A “CRIL”, relativamente ao seu último troço, assumia de forma débil a única função para que 

foi projectada (a de servir o Porto de Lisboa), apesar de permitir a travessia da linha ferroviária para a 

frente ribeirinha. 

 

Tendo em linha de conta o subaproveitamento da CRIL e a incapacidade de resposta da ponte 25 de 

Abril face ao trânsito automóvel, surge o plano de construir a terceira travessia sobre o Tejo, através 

de uma nova ponte que liga Algés - Trafaria, desmantelando o viaduto da “CRIL”, libertando o espaço 

para implantar uma nova rede de mobilidade na cidade. Para além da construção desta grande infra-

estrutura, no lado de Lisboa, junto a Miraflores, construiu-se mais um troço do trevo que permite a 

saída para Algés, no sentido de sair da ponte. Nesta zona são ainda acrescentados dois tramos que 

possibilita a entrada para a ponte com sentido à Trafaria e a saída para Algés de quem segue do 

interior de Lisboa.  

 

Na margem a sul, é construído um novo troço de via até ao nó situado o IC20, junto à Costa da 

Caparica. É ainda projectado um trevo com dois tramos de volta perfeita e dois tramos curvos, que 

permitem a entrada e saída para ambos os sentidos desejados.  

 

Na Avenida Boulevard é criado um nó que permite distribuir os fluxos que vêm da ponte, para as 

diversas saídas possíveis, bem como o cenário inverso. Através da libertação e transformação do 

espaço a nível térreo, proporcionou a criação de um grande nó, que permite, não só uma melhor 

organização das vias de trânsito e dos meios de transporte, como também criar novos pontos de 

passagens viários e pedonais para a frente ribeirinha. Trata-se de um nó de geometria circular, que 

funciona como uma grande simultaneamente como uma continuação das Avenidas da Índia e 

Marginal e intersecção com as Avenidas Dom Vasco do Gama e Boulevard.  

 

A passagem viária para a frente ribeirinha pode ser feita em diversos pontos: junto à praça, através 

de 2 túneis (entrada e saída) que servem em simultâneo de acesso ao parque de estacionamento o 

complexo desportivo localizado junto à Doca Pesca.  

Com a implantação de novos equipamentos e usos na frente ribeirinha, a necessidade de distribuição 

viária é notório. É assim desenhada uma rede viária com o seu eixo paralelo à linha do comboio, e 

vias de menor dimensão na distribuição para os diferentes espaços.  

 

Relativamente aos meios de transportes, a posição da estação dos autocarros nos limites da 

envolvente da praça permite uma ligação eficaz com a estação de comboio que se constrói sobre a 

praça. Assim, este interface impõe na cidade um modelo organizado de meios de transportes, que 

possibilita a rápida transição, chegada e partida de pessoas. 

 



 

 29 
 

4.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO | CENTRO CULTURAL DE ALGÉS 

 

4.3.1 CONCEITO 

 

O conceito para o complexo do Centro Cultural de Algés surge tanto por influência da componente 

histórica, adoptando a figura da muralha de lisboa e as suas portas enquanto pontos de fenestração, 

estrategicamente posicionadas e o forte sismo de 1755 enquanto génese para a renovação da cidade 

de Lisboa. 

 

Foi com o princípio do edifício muralha que foi desenvolvido a proposta arquitectónica. A muralha que 

protege, a muralha que defende e a muralha que possibilita que no subconsciente nos sintamos 

serenos podendo assim elevar o nosso estado de consciência que nos permita ser criadores. 

 

Essa intenção de “muralha” é moldado e reinventado pelo movimento associado ao sismo de placas 

tectónicas, não pela força destruidora mas sim pela elevação dessa energia em associação às 

diferentes disciplinas e movimentos culturais que ali (dentro da muralha) se concentram e criam 

tensões que conformam o espaço possibilitando a sua vivência em espaços improváveis resultado da 

convergência desses deslocamento tectónicos. 

 

 

Ilustração 22 | Alçado Sul 

 

O nome do complexo do Centro Cultural de Algés surge assim de forma espontânea adoptando a 

correlação entre movimento tectónico enquanto movimento cultural, resultando em “tectonicART 

epicenter”. 
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4.3.2 ARTICULAÇÃO COM A ENVOLVENTE 

 

O edifício que consiste no Centro Cultural de Algés – “tectonic Art epicenter” apresenta-se implantado 

no passeio marítimo de Algés entre a actual linha de comboio e a praia de Algés. 

 

Encontra-se posicionado na escala urbana, a Norte da Frente Ribeirinha e a Poente do Pilar da nova 

Travessia do Rio Tejo, bem como da Praça que recebe a estação Modal para os quais se apresenta 

suspenso por forma a convidar a população que vive esses espaços. 

 

Este momento de desmaterialização momentânea da muralha permite eliminar momentaneamente a 

barreira física, favorecendo o acesso a uma grande praça interior aberta à cidade.   

 

O edifício em estudo assume uma cércea que integra a altura dos edifícios de habitação a Norte, não 

constituindo assim uma barreira visual. 

Permite igualmente pontos de acesso estratégicos mais controlados por forma a estabelecer 

percursos físicos e visuais com pontos de interesse na sua envolvente. 

 

Foi considerada uma passagem aérea que permite o acesso directo à estação fluvial a Sul que se 

apresenta enquanto peça arquitectónica influenciada pelo movimento característico das ondas do mar 

e uma passagem subterrânea a Norte que permite a travessia da linha ferroviária em segurança. 

 

 

Ilustração 23 | Passagem aérea de acesso ao Terminal Fluvial 
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4.3.3 MORFOLOGIA 

  

O edifício do complexo consiste num conjunto de espaços unificados por uma aparente muralha que 

se ergue, levita e assenta no solo em pontos estratégicos que permitem o acesso ao complexo e a 

vivência dos espaços que se criam com esses momentos. 

 

 

 

Ilustração 24 | evolução morfológica da volumetria 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma resulta da extrusão elementar da 

área do lote onde está prevista edificar o 

complexo. 

 

 

Foi de seguida aplicada uma métrica para 

definir tanto o ritmo, como também uma 

sectorização que ajudou na definição de 

níveis e funções de cada espaço. 

 

 

Ao subtrair o interior, surge uma grande 

praça central complementada com algumas 

subtracções estratégicas, que resultam nos 

pontos de acesso à praça central de forma 

suave e elegante. 

 

 

Por fim, movendo linearmente alguns 

segmentos da forma anterior, surgem tensões 

que dinamizam a volumetria final sem perder 

a forte componente monolítica.   
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4.3.4 ORGANIZAÇÃO E FUNÇÕES 

 

Enquanto centro cultural foram criados espaços para receber tanto disciplinas de expressão artística 

mais tradicionais como novas tendências que se reinventam a cada dia ramificando para novos 

conceitos e experiências culturais. 

 

Deu-se assim lugar à criação de espaços que permitam oferecer as condições técnicas essenciais ao 

desenvolvimento da expressão artística mais clássica, como a música, teatro e literatura como 

também a criação de espaços mais polivalentes que se caracterizem pela ausência de formatação 

que permita ser implementado qualquer tipo de evento. 

 

No edifício foram criadas 5 zonas principais, complementadas com 3 grandes áreas no exterior que 

tanto poderão repercutir o que acontece nos espaços interiores, como também proporcionar 

actividades e eventos independentes e autónomos dos que ocorrem no interior. 

 

Enquanto espaços interiores temos um cine teatro, Oficina das Artes, biblioteca, restauração, sala 

polivalente e auditório. 

No exterior temos uma área de lazer e 2 zonas de eventos que funcionarão individualmente ou em 

uníssono conforme a natureza do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 25 | Organização e Funções do Complexo 

Zona de Lazer 

Restaurante 

biblioteca 

Oficina das Artes 

Cine Teatro 

Sala Polivalente 

Auditório 

Anfiteatro  
Exterior 

Zona de Eventos 
Exterior 

Acesso ao T. 
Fluvial 
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O edifício é constituído por 5 pisos acima do plano de referência e 1 piso enterrado, abaixo do plano 

de referência. O piso subterrâneo tem função de acomodar o estacionamento interior, zonas técnicas, 

arrumos e armazéns, bem como as instalações sanitárias dedicadas ao espaço que servem nos pisos 

superiores.  

 

Os pisos superiores são constituídos na sua maioria por espaços com pé direito amplo, estando 

apenas as zonas administrativas que servem cada sector principal do edifício, limitados a um pé-

direito tradicional de 3m. 

 

Nos sectores principais do edifício, foi assumido um pé direito que se estende desde o pavimento à 

cobertura dotando os diversos espaços de uma magnitude que cria ambientes distintos entre si. 

 

Os acessos ao complexo são garantidos nas zonas em que a muralha se eleva e nessas passagens 

temos igualmente os acessos ao interior do edifício. 

 

   

4.3.5 O ESPAÇO, A VIVÊNCIA E O AMBIENTE 

 

Sendo o edifício do complexo, caracterizado no seu perímetro por fachadas de panos verticais 

opacos, foram criados momentos únicos para cada lugar do complexo, tanto no interior como no 

exterior que resultam da combinação da dimensão, da função e da intenção de beleza que 

proporcionem uma vivência digna da condição humana. 

   

 

4.3.5.1 O CINETEATRO  

 

O complexo conta com um Cineteatro com capacidade de acolher companhias de Teatro em 

permanência, dotado de sala de ensaios (no espaço “Oficina das Artes”), camarins, espaços 

administrativos, armazéns e carpintaria. 

 

Possui uma altura de 25m acima do palco, permitindo a montagem de cenários de elevada 

complexidade apoiado por passadiços técnicos dentro do espaço cénico. 

Detém um fosso para orquestra e uma plateia com cerca de 840 lugares. 

 

O Cineteatro foi estrategicamente implantado tirando partido da inclinação que resulta do ponto de 

fenestração a poente, garantindo assim a inclinação pretendida para uma plateia. 

 

O acesso ao mesmo é realizado pelo exterior e para aceder à sala de espectáculos percorremos uma 

longa escadaria que tem uma parede emblemática que traduz o que acontece em alguns momentos 

no exterior mas no caso específico desta parede, num plano vertical que assume de forma dramática 

a luz do sol do meio-dia que desce sobre a cobertura envidraçada desenhando sombras improváveis. 
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Ilustração 26 | Corte Longitudinal Nascente - Cineteatro 

 

Ao cimo dessas escadas temos um foyer com espaço de bar e lounge com vista interior sobre a 

profundidade da sala polivalente. 

 

O acesso do espaço de Foyer à plateia é mediado pela travessia dos corpos das instalações 

sanitárias, garantindo assim uma fenestração mais lenta e gradual para a sala de espectáculos. 

Já na Plateia, verificamos novamente o movimento “tectónico” que se do exterior, mas visualizado de 

baixo para cima dando magnitude, carisma e identidade monolítica ao espaço. 

 

 

 

Ilustração 27 | Corte Longitudinal Poente - Cineteatro 
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4.3.5.2 A BIBLIOTECA 

 

O espaço de biblioteca é dividido em 3 zonas (administrativa, arquivo e sala de leitura/auditório) 

sendo o acesso garantido pela zona administrativa tendo o arquivo na zona central enquanto barreira 

sonora entre os 2 espaços de topo com funções distintas. 

 

A zona de leitura em formato de auditório pode, por exemplo, apoiar lançamentos de livros 

organizados pela biblioteca ou conferências de artistas que expõem no complexo. 

 

O Arquivo que serve igualmente de área de investigação desenvolve-se enquanto mobiliário industrial 

erguendo-se desde o piso -1 ao tecto caracterizado por vigas de madeira alternado com planos 

envidraçados. 

 

Esse tecto estende-se até ao limite da zona de leitura / auditório, culminando num grande vão 

envidraçado de proporções monumentais que possibilita um contacto visual com as copas das 

árvores de um jardim, que a essa cota, é ladeado pelas fachadas do edifício, controlando assim a 

entrada de luz para este espaço. 

 

No piso -1, existe uma ampla sala de estudo que tem ligação directa com a zona de lazer no exterior 

onde poderão ser desenvolvidas também actividades de leitura em contacto com a zona mais natural 

do complexo. 

 

 

Ilustração 28 | Corte longitudinal Norte - Biblioteca 
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4.3.5.3 O AUDITÓRIO 

 

O Espaço de auditório do complexo conta com um anfiteatro informal que se encontra suspenso. 

Os bancos comuns que derivam de uma estrutura de madeira instalada a partir do tecto desse 

espaço, detêm uma profundidade de 1 metro sem qualquer marcação individual de lugar sentado, 

permite que a pessoa possa adoptar uma postura mais informal, como por exemplo estar de pernas 

cruzadas. 

O auditório é mediado entre o átrio a Poente e uma zona de restauração e bebidas que serve tanto o 

auditório como uma esplanada com vista sobre a zona Nascente de Algés e que permite o acesso à 

passagem aérea que liga à estação fluvial. 

 

 

Ilustração 29 | Corte longitudinal Sul - Auditório 

 

Ilustração 30 | Corte transversal Nascente - Auditório 
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4.3.5.4 A SALA POLIVALENTE 

 

A Sala Polivalente caracteriza-se por ser simplesmente um grande vazio com 120m de comprimento 

por 15m de largura com 20m de pé-direito, capaz de receber qualquer tipo de evento como Desfiles 

de Moda, Concertos, Exposições. 

 

Tem a particularidade de poder recolher as vigas centrais da cobertura caso seja necessário colocar 

qualquer peça no seu interior que não possa entrar, devido à sua dimensão, pelas vias existentes. 

 

Possui num dos topos espaços dedicados à produção de cada evento que possibilitam uma vista 

geral do evento que acontece nessa sala. 

 

 

Ilustração 31 | Espaço dedicado à produção de eventos na Sala Polivalente 

 

4.3.5.5 A OFICINA DAS ARTES 

 

O espaço da Oficina das Artes consiste num espaço que possibilita o desenvolvimento de actividades 

artísticas e culturais com recurso a salas de ensaio e espaços de formação. 

Poderá igualmente receber com caracter permanente uma companhia de teatro que faça a gestão 

cultural tanto do cineteatro como da Oficina das Artes. 

 

 

4.3.5.6 O RESTAURANTE 

Virado para Algés, temos uma zona de esplanada que serve o restaurante que dará apoio a todo o 

complexo durante e fora do calendário de eventos. 
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4.3.5.7 O PLANO DE ÁGUA 

 

O plano de água acolhe o visitante que chega de Nascente. Acolhe-o e convida-o a descobrir o 

espaço, tanto pelos reflexos das formas, como pela queda de água que flui em direcção à biblioteca. 

 

O plano de água é conformado por blocos “tectónicos” que se erguem de forma aleatória enquanto 

cromeleque contemporâneo. O plano de água surge enquanto intenção apaziguadora, capaz de 

serenar o mundo exterior. 

 

Os blocos “tectónicos” criam também um ligeiro labirinto que podemos percorrer, sentar e observar 

que replicam esse jogo sob o plano de água, alternando de profundidades entre eles.  

Na sua envolvente temos a ligação visual com a cidade e a ligação directa com a biblioteca na cota 

inferior após a queda de água. 

 

 

 

Ilustração 32 | Vista NW - Plano de Água 
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4.3.5.8 O ANFITEATRO EXTERIOR 

 

Este espaço surge do desnivelamento progressivo dos blocos no terreno por forma a conseguir um 

anfiteatro subtil sem qualquer marcação de lugares. 

Poderá receber uma recitação de poesia como uma exposição de escultura ou uma picnic familiar. É 

um espaço sem regras e sem preconceitos dirigido a toda a sociedade que nela queira estar. 

 

 

Ilustração 33 | Anfiteatro exterior 

4.3.5.9 A PRAÇA CENTRAL 

 

A praça central desempenha a função de rótula de todo o complexo, interligando espaços interiores e 

exteriores entre si. Apesar de ser um espaço privilegiado de circulação, atendendo À sua dimensão 

de aproximadamente 2500m2 poderá receber eventos diversos ou exposições exteriores. 

 

Ilustração 34 | Plano de Água - Praça Central - Anfiteatro exterior 



 

 40 
 

4.3.6 SOLUÇÕES CONSTRUCTIVAS  

 

A nível estrutural por forma a vencer os balanços livres de qualquer apoio, serão utilizados cabos de 

pré-esforço em conjunto com elementos de betão armado de classe superior. 

Na sua maioria, os espaços constituem-se enquanto volumes vazios, sem qualquer laje aparente, 

constituindo assim volumes aligeirados. 

 

Algumas estruturas portantes são de natureza metálica que garantem a resistência estrutural sendo 

adicionalmente mais esbeltos. 

Alguns dos equipamentos possuem estruturas em madeira que garantem quase exclusivamente a 

estabilidade desse equipamento podendo eventualmente também contribuir para o conjunto. 

A nível de acabamentos, é intenção assumir os materiais utilizados na sua estrutura complementados 

com o vidro e algumas zonas estucadas no interior e pintadas no exterior. 

 

As coberturas serão executadas adoptando o sistema de cobertura invertida e recorrendo a seixo 

rolado branco enquanto camada de protecção mecânica, sendo utilizada a lajeta de betão em zonas 

inclinadas. 

Pretende-se que o equipamento tenha, tal como assume na forma, uma leitura minimalista e pura 

onde por vezes serão assumidas as infra-estruturas para que não se adoptem outras técnicas 

construtivas e de acabamentos que tragam mais ruído ao conjunto. 

 

O pavimento dos interiores e exteriores do conjunto serão realizados em conjunto com a estrutura 

com acabamento a helicóptero e endurecedor de superfície com cor a definir para que fiquem os 

pavimentos integrados e evitando custos adicionais. 

 

As restantes opções construtivas são definidas pela própria natureza dos espaços como do 

equipamento que possuem como é exemplo o cineteatro que possui a forma aparente no tecto em 

painéis acústicos que simulam o exterior. 

 

As fachadas serão em betão branco possuindo juntas de dilatação nos segmentos críticos da forma, 

como acontece com transições de planos e intersecções de elementos, aproveitando assim essa 

junta para esse efeito específico. 
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5. CONCLUSÕES  

A área de intervenção localiza-se num território referenciado pela Torre de Belém e pela foz do rio 

Jamor, incluindo a frente urbana de Pedrouços, de Algés e do Dafundo. A área em estudo insere-se 

nos concelhos de Lisboa e Oeiras, grande parte do território gerido pela Administração do Porto de 

Lisboa. 

 

Ao longo dos diferentes momentos da História, a frente ribeirinha de Lisboa e o seu desenho costeiro 

foram sendo moldadas consoante as necessidades da cidade, implicando sucessivos aterros que 

fizeram avançar a cidade sobre o rio. 

Esses aterros foram utilizados como implantação de equipamentos colectivos de carácter industrial 

como o é o caso da Doca Pesca e com a linha ferroviária afastaram o Rio Tejo das zonas 

habitacionais criando barreiras físicas dessa relação. 

 

É com edifícios protegidos e com a classificação de Património Construído, como é o caso da Torre 

de Belém e o Museu dos Combatentes e os jardins de Belém que se consegue que turistas e 

residentes visitem a frente ribeirinha, dando diferentes valências a este lugar.  

A zona mais a Poente de Algés acolhe também eventos de carácter temporário como o Nos Alive ou 

a Volvo Ocean Race que, pelo volume de espectadores que recebem e pelo impacto espacial, 

funcional e económico que têm nesta área, devem ser considerados na análise do território. 

 

As questões referentes à acessibilidade e à vivência dos espaços constituem um dos pontos mais 

relevantes da caracterização da área de estudo. 

A presença da linha ferroviária entre o Centro de Algés e a frente ribeirinha, com forte presença de 

eixos rodoviários são uma cicatriz no território que inviabiliza a montante de tudo, uma relação franca 

entre Algés e o rio e o potencial que jaz nos terrenos da frente ribeirinha. 

  

A proposta urbana e arquitectónica para a área de intervenção pretendem, assim, dotar este lugar de 

um espaço público contínuo, melhorando o sistema e de acessibilidade e visa promover novas formas 

de diálogo entre a cidade e o rio, integrando equipamentos culturais no epicentro da zona de 

intervenção. 

 

A proposta de intervenção apresentada neste relatório integra a definição do desenho de uma praça, 

o pilar habitável da nova travessia sobre o Tejo e o Centro Cultural de Algés. 

O desenvolvimento da proposta do equipamento cultural resulta de forma espontânea da intervenção 

proposta para a escala urbana. 

 

Lisboa, enquanto centro turístico, terá de dar resposta cultural a toda a população que a visita para 

fazer face às suas congéneres internacionais. Verifica-se na última década uma necessidade e 

procura por espaços mais polivalentes que possam receber todo o tipo de eventos culturais que se 

reinventam a cada dia, ramificando para novas tendências culturais.  
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O Centro Cultural de Algés surge assim sustentado pela necessidade crescente de equipamentos 

desta génese que possuam todas as infra-estruturas necessárias ao desempenho de actividades 

culturais bem como dotar os espaços de maior dignidade. 

 

Dentro da muralha aparente que constitui o complexo, surge um grande pátio de cerca de 11500m2 

onde serão igualmente desenvolvidas actividades culturais ao ar livre como exposições de arte, feiras 

desportivas, entre outras, integrando assim diversos espaços num único que possibilitem actividades 

distintas. 

 

Existe uma vantagem económica na oferta diversificada no complexo, pois permite que os espaços 

possam ser utilizados para várias funções e sinergicamente potenciarem o uso de outros do 

complexo ou na sua envolvente. O facto de concentrar diversos espaços num só edifício simplifica 

também a exploração, optimizando os recursos e o trabalho dos funcionários. O facto de tornar o 

edifício mais vivido, porque junta um maior número de pessoas, de interesses e gerações diferentes, 

torna-se vector para que o uso de umas actividades pela utilização das outras. 

 

A proposta apresentada estabelece um equilíbrio funcional e ambiental digno da condição humana 

que actualmente o território carece. O edifício que permite o seu uso tanto no interior como no 

exterior torna-se um elemento central na cidade pela capacidade de ligação com a restante 

envolvente, bem como com a vertente artística enquanto referência de lugar, tornando-se num novo 

epicentro cultural que serve toda a sociedade. 

 

Entende-se que a proposta Arquitectónica responde aos objectivos da requalificação deste território 

da cidade, no sentido em que foram encontradas novas formas de articulação entre as diferentes 

infra-estruturas associadas à mobilidade, valorizando a continuidade do espaço público e propondo 

novos equipamentos colectivos e morfologias urbanas.  

 

O programa do projecto compatibiliza as infra-estruturas portuárias, e os espaços de cultura, lazer, 

desporto e espectáculo, que dão vida a esta vasta frente ribeirinha que recuperam e exponenciam a 

relação cidade-rio há muito perdida. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 36 | Planta de Implantação Ilustração 35 | Planta de Localização 
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Ilustração 37 | Planta do Piso 02 Ilustração 38 | Planta do Piso 00 Ilustração 39 | Planta do piso 00 
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Ilustração 40 | Planta do piso 03 Ilustração 41 | Planta da Cobertura 
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Ilustração 42 | Corte Esquemático 01 Ilustração 43 | Corte Esquemático 02 
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Ilustração 44 | Corte Esquemático 03 Ilustração 45 | Corte Esquemático 04 
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Ilustração 46 | Corte Esquemático 05 Ilustração 47 | Corte Esquemático 06 
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Ilustração 49 | Corte Esquemático 07 Ilustração 48 | Corte Esquemático 08 
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Ilustração 50 | Alçado Sul Ilustração 51 | Alçado Norte 
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Ilustração 53 | Alçado Nascente Ilustração 52 | Alçado Poente 



 

 54 
 

 

 

Ilustração 54 | Perspectiva NW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 55 | Perspectiva SW 
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Ilustração 56 | Perspectiva NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 57 | Perspectiva SE 

 

 

 


