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Resumo

A Vida entre as Colinas e o Rio

Patamares Longitudinais Conectores de Percursos

Joana Monteiro de Moura

Orientadora: Professora Auxiliar Doutora Carla Sofia Morgado

Mestrado Integrado em Arquitectura com especialização em Planeamento Urbano e Territorial

14 de Fevereiro de 2012

A proposta insere-se no âmbito do programa da LL: Unit-Lisbon&London Urban Design Studio

2010/2011 incidindo na temática dos usos provisórios e intervenções tópicas, ligadas à comunidade.

Essencialmente trata-se de um trabalho de projecto, interventivo, que pretende (re)qualificar o espaço

público tornando o território num espaço coeso e gerar uma (re)vivência entre as populações dos bairros.

A área do projecto é fundamentalmente de Xabregas a Poço do Bispo estendendo-se para Chelas

(tendo como remate a Quinta dos Alfinetes). Nesta malha dar-se-á ênfase ao espaço público, aos antigos

Palácios/Conventos e a reconversão de alguns, para além da criação de uma rede de miradouros devido

aos vários pontos de vista notáveis existentes na zona. Também as instalações devolutas de indústria irão

ter um lugar nesta intervenção. O ponto forte assente em todo o projecto é o sistema de vistas notáveis

na cidade, que é pensado em todos os espaços. Como essência da proposta surgem-nos cinco patamares

longitudinais que dividem a cidade e onde se desenvolverão pontos de maior interesse ou onde estes

originam novos locais de importância. Posteriormente apostou-se nos eixos perpendiculares ao rio que

intersectam os diferentes patamares. Estes são: a Estrada de Marvila que fará a ligação à zona superior

da cidade; a linha férrea que irá dinamizar a área fragmentada e gerar conexões atractivas; a Rua do

Açúcar/Beato, que irá efectuar a ligação interior entre os bairros; a Avenida Infante D. Henrique que

servirá de elo conector a toda a cidade; e a doca/cais que tem como objectivo criar uma frente ribeirinha

contínua.

Em suma trata-se de criar espaços públicos e um suporte forte de serviços e equipamentos que os

sustente, através de intervenções que possibilitem um usufruto e uma vivência dos mesmos, criando um

sistema de interacção entre os diferentes lugares com o intuito de requalificar esta zona da cidade, que

tem um enorme potencial.

Palavras-chave: Marvila/Chelas, paisagem, vivências, percursos, transversalidades, rio.
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Abstract

Life between the Hills and the River

Longitudinal Levels Connecting Paths

Joana Monteiro de Moura

Adviser: Professor Carla Sofia Morgado, Doctor of Architecture

Integrated Master of Architecture specializing in Territorial and Urban Planning

February 14th, 2012

This proposal belongs to the LL: Unit - Lisbon&London Urban Design Studio 2010/2011 program.

Within, we will discuss the matter of interim uses and topical interventions, connected to the community.

Essentially, it’s a work of interventional project that proposes to (re)qualify the public space making

the territory a cohesive space while generating a (re)living between the population from the surrounding

neighborhoods.

The project’s area is fundamentally between Xabregas and Poço do Bispo reaching Chelas (touching

Quinta dos Alfinetes’ boundaries).

Not only there will be emphasis on the public space but also on the old Palaces/Convents, including

renovations. There will be a network of viewpoints taking advantage of all the notable points of view

that exist in the area. Also, vacant facilities industry will be included. The key idea in the entire project

is the viewpoint system, which is considered in every zone.

At the core of this proposal we can identify five longitudinal levels that divide the city and where will

be developed the major points of interest. While developing this work we focused on the perpendicular

axes to the river that intersect every level. These are: the Marvila Road that will make the connection

to the upper city area; the railway that will boost the segregated area and create attractive connections;

the Açúcar Street/Beato, that will make the inner connection between the neighborhoods; the Infante

D. Henrique Avenue that will serve as a link to all city; and the dock whose objective is to create a

continuous riverfront line.

To sum up, this work is about creating public spaces with good support towards services and equip-

ments, through interventions that make the population live them, creating a system of interaction between

the different places with the purpose of re-qualify this area of the city taking advantage of its enormous

potential.

Keywords: Marvila/Chelas, landscape, living, paths, transversalities, river.
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1 . Introdução

1.1 Objectivos

O objectivo principal desta tese é encontrar forma(s) de superar os elementos limitadores que existem

na malha de uma cidade - mais concretamente na cidade de Lisboa nas zonas de Marvila, Beato, Che-

las e Poço do Bispo - e que provocam diferentes tipos de problemas. A par com este objectivo estão

outros, que se encontram interligados com a segregação provocada pelas linhas de comboio e pelas vias

distribuidoras da cidade. Os outros objectivos para a zona de intervenção são criar os meios para que

as vivências e existências de outros tempos - essencialmente as dos antigos pátios, palácios e conventos

ou o cariz industrial marcado desta área oriental de Lisboa - volte a ser uma constante do presente. Para

além disso encontrar uma solução projectual que possa ser faseada e conciliadora com o existente e com

o que está planeado para o futuro.

Como objectivo comum a todos os referidos anteriormente levanta-se a componente do peão e dos

percursos, que se pretende abordar neste projecto final e que se encontra aliada aos pontos de vista

notáveis. Assim, pretende-se a agregação dos tecidos através dos percursos e de atravessamentos, o que

se poderá traduzir numa melhor qualidade de vida das populações.

1.2 Tema

O tema desta tese de projecto final insere-se no âmbito do programa LL:Unit-Lisbon&London Urban

Design Studio 2010/2011, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e de Londres. Esta inserir-

se-á na componente dos usos provisórios e intervenções tópicas - usos provisórios em solo associado a

futuras infra-estruturas e intervenções tópicas especialmente ligadas à comunidade.

Quanto ao tema próprio, este é "A vida entre as colinas e o rio - patamares longitudinais conectores de

percursos", cujo intuito é encontrar novas formas de relação com o rio, nos diferentes espaços da área de

intervenção. Tendo também como objectivo conectar as zonas de cota mais alta com o rio, possibilitando

à população o seu usufruto.
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1.3 Local de Intervenção

O local de intervenção localiza-se em Lisboa, essencialmente de Xabregas a Braço de Prata, incidindo

sobre a área do Beato, Marvila e Chelas. Este local é extremamente diversificado na génese das suas

malhas e encontram-se diferentes tipos de vivências em zonas que têm contacto imediato. Mais con-

cretamente da zona onde decorrerá a proposta, a Doca do Poço do Bispo foi marcada por alterações da

linha de costa ao longo do tempo e por uma industrialização bastante distinta ligada ao Porto de Lisboa

e a situações singulares como o aeroporto marítimo de Cabo Ruivo. Mantendo-se ligada ao porto e à

indústria hoje em dia. Já no caso de Marvila e Chelas, são realidades marcadas por situações díspares

espaciais no presente. Embora no passado tenham conhecido realidades similares de palácios, conventos,

quintas, azinhagas e cercas conventuais, com o decorrer do século passado estas transformaram-se.

Actualmente a Doca do Poço do Bispo, tem uma forte industrialização - mais concretamente da em-

presa "A Nacional", ligações ao Porto de Lisboa e algumas situações pontuais da população em relação à

pesca. Quando ao futuro este depende das cedências entre a APL e a CML e da forma como coabitarem

os diferentes usos existentes e vindouros. Esta é sem dúvida uma área com imensas potencialidades pela

sua proximidade com o rio e pela possibilidade de conexão com o resto da cidade através da Avenida

Infante D. Henrique e com o estuário através do transporte fluvial.

A zona de Marvila e Beato têm no entanto uma realidade muito diversa da área da doca, pois é uma

zona de antigos palácios e conventos, onde alguns deram lugar a indústrias. Essas indústrias também

não persistiram, o que originou edificado devoluto e consequentemente áreas desaproveitadas. Existe

ainda assim uma forte presença de habitação, núcleos de empresas e até alguns serviços e equipamentos.

Este tipo de diversidade de usos é sem dúvida uma potencialidade a reter para planos futuros e para as

estratégias delineadas para as proximidades de Braço de Prata e Matinha, tal como para o alargamento

da linha ferroviária para o Comboio de Alta Velocidade (CAV).

Quanto a Chelas, esta área passou por planos de urbanização por volta dos anos 50/70, e apesar

de ser uma zona de cotas altas e privilegiadas relativamente aos pontos de vista notáveis na cidade

de Lisboa, esta não sofreu mudanças ao longo do tempo ou intervenções de grande impacto após os

conjuntos habitacionais terem sido construídos. Assim, e porque a área construída é bastante diminuta

comparativamente com a desocupada, existem grandes possibilidades de criação de novos serviços e

equipamentos, suportados por um percurso conector das diferentes zonas.

Concluindo, por esta breve descrição da área de intervenção, percepciona-se que as diferentes zonas
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são bastante heterogéneas e por isso é necessária uma abordagem diversificada embora unificadora ao

mesmo tempo.

Figura 1.1: Ortofotomapa da área de intervenção

1.4 Questões

As questões levantadas neste projecto final de mestrado acompanharam-no sempre ao longo do trabalho.

Devido ao carácter singular deste local, da sua paisagem subaproveitada e das fracas ligações pedonais,

estas surgiram de forma intuitiva e foram a razão das diferentes respostas para opções urbanísticas. As

questões são as seguintes:

Como evitar a segregação de zonas limitadas por elementos físicos fortes (vias, caminhos-de-ferro,

etc.) e como planear este tipo de território segregado?

Como poderá a água ser um elemento forte de atracção?

Como planear uma zona que tem projectos aprovados que não avançam para a fase de concretização?

Como criar percursos conectores que por si só sejam geradores de interesse?
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1.5 Método

O método deste projecto final de mestrado passou pela elaboração de um projecto de cariz urbano tendo

como contexto a cidade de Lisboa, a sua área metropolitana e as directivas nacionais de formas gerais. A

directriz particular seguida foi a dos patamares longitudinais que quebram a pedonalidade da população

residente e visitante. Com o estudo destes patamares e de que forma poder ultrapassá-los e tirar proveito

dos mesmos, surgiu a questão da paisagem e dos pontos de vista notáveis. Aliando assim, a resolução de

um problema crítico na zona - ligar a área da cidade de cota mais alta ao rio e as diferentes zonas - com

o usufruto do rio e da sua paisagem privilegiada.

O método será a forma como se irá implementar esta directriz, quebrar barreiras, e as diferentes

justificações. Este tipo de problema será resolvido através de atravessamentos pedonais, pontes pedo-

nais ou viárias, plataformas, edifícios suja cobertura é percorrível, ou outro tipo de estrutura. A solução

escolhida tem sempre dois objectivos a que tenta responder: existir uma continuidade pedonal nas dife-

rentes malhas confluindo no rio e a visão do peão, quer seja a sua perspectiva numa rua ou a paisagem

privilegiada de um ponto notável na colina ou criada pelo posicionamento de um edifício.

Focando a questão da reflexão crítica de temas, estes incidiram na água, na paisagem e nos percursos

conectores. Estes temas foram desenvolvidos transversalmente ao longo do relatório, enquadrando-os

num contexto geral, de intervenção e por último no edifício.

Para tal foi necessário um estudo a nível histórico e cartográfico, em material recolhido do Gabinete

de Estudos Olisiponenses, à Biblioteca da APL, cartografia de Filipe Folque e Silva Pinto, entre outros

elementos mais dispersos que criaram uma base sólida, histórica e fundamental do local. Possibilitando

assim, o desenvolvimento do projecto apoiado em vivências passadas, como é o exemplo dos antigos

pátios e vilas.

A um nível alargado foram consultados instrumentos de gestão territorial, tal como alguns programas

e relatórios sumários dos mesmos. Foi neste tipo de documentos que se retiraram alguns dos elementos

de estruturação e potencialidade para o local, como a Terceira Travessia sobre o Tejo, uma grande infra-

estrutura futura.

Concluindo, estes diferentes estudos deram origem a um projecto estratégico alargado e posterior-

mente uma intervenção mais cirúrgica em três locais diferentes, incidindo finalmente num edifício de

valência pública ligado aos transportes e a um equipamento.
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2 . Bases conceptuais do projecto

2.1 O percurso como elemento chave

Hoje em dia, os urbanistas enfrentam uma enorme e complexa tarefa quando tentam responder a questões

como a segregação e o desequilíbrio social. Assim, o planeamento torna-se uma das respostas a estas

questões.

Esta disciplina, a do planeamento urbano, evoluiu ao longo dos tempos. O planeamento dito "mo-

derno"começou quando houve a necessidade da urbanização das sociedades industriais, um objectivo

que permanece até hoje.

Enquanto as teorias do urbanismo e do planeamento são produtos de um determinado período de

tempo, existem três temas que são comuns entre elas. Estes são: as pessoas e a reforma social, a atenção

ao espaço e ao local, e as visões políticas e os processos económicos. Estes três temas captam a atenção

do urbanista e de certa forma disputam a sua atenção, dando este mais ênfase a uma do que às outras com

as suas decisões projectuais. A complexidade, longevidade e diversidade das cidades continua a "fazer

resistência"à implementação dos planos delineados pelos urbanistas.

Esta multiplicidade e complexidade, em cidades antigas como é o caso de Lisboa, têm a tendência

para ter uma série de problemas interligados: infra-estruturas antigas, edifícios devolutos, comércio do

centro em declínio e edificado industrial obsoleto - onde na área de estudo é possível identificar todos

estes problemas. Com a crise dos dias de hoje e a diminuição dos recursos económicos, é reconhecida a

importância da revitalização económica, que pode incluir vários programas, da reabilitação de habitações

antigas até pequenos comércios para programas de emprego. No caso do trabalho desenvolvido será uma

das componentes fundamentais, procurando revitalizar o emprego na área e torná-la de várias formas

atractiva para a passagem e paragem do indivíduo.

Um dos problemas iniciais destas áreas foi não terem sido reabilitadas ao longo do tempo, desde a sua

construção. Tratava-se de uma zona de cultivo e de mosteiros, que por situações adversas se viu emersa

em fábricas e proletariado que trabalhava nas mesmas. Com o passar da era industrial, surgiram os

planos de urbanização, como é o caso de Chelas ou Madredeus, mas ao longo do tempo estes precisaram

de reajustes e novas obras que não foram feitas. Há umas décadas as preocupações a nível de cidade

eram muito diferentes do presente, e hoje em dia as premissas são mais do que muitas para qualificar

uma zona.
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Sob um ponto de vista do desenvolvimento económico e do planeamento, são dois os factores que

explicam os esforços da revitalização do "centro"da cidade durante a última metade do século passado.

Primeiro, a reestruturação industrial fez com que esta saísse da cidade e consequentemente eliminou a

manufactura, os empregos provenientes da mesma e deixando áreas industriais devolutas. Segundo, as

regiões metropolitanas descentralizaram o controlo do uso do solo, o seu desenvolvimento normal, entre

outros, o que fez que este tipo de sector se fosse localizar fora do centro da cidade. Tornando a zona

inferior, do Beato e Marvila, numa área com bastantes edifícios devolutos e algum edificado industrial

também ele abandonado. O princípio é revitalizar estes "pequenos centros"e devolver a dinamização, por

outros meios, que era característica da zona.

Figura 2.1: Identificação das áreas de habitação limitadas pela malha industrial em redor

2.1.1 A permeabilidade das malhas como solução?

O espaço público, devido à sua natureza abrangente - como a sua dimensão, diferentes vocações, a

localização, entre outros), tem um papel determinante na definição da forma urbana e respectivas liga-

ções, constituindo-se assim como um instrumento operativo de coesão territorial no que diz respeito à

continuidade formal e ambiental, à mobilidade/acessibilidade no espaço urbano e à visibilidade da ci-

dade, permitindo conferir coerência à forma do tecido urbano, promovendo a interligação das malhas,

bem como a continuidade das redes urbanas (eixos viários estruturantes, outras infra-estruturas, estrutura
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ecológica, espaços verdes, entre outros).

O desejo próprio do indivíduo em praticar determinadas actividades, condicionado pela qualidade do

ambiente urbano existente ou pelas condições climatéricas que se verificam no momento, leva a que o su-

jeito realize actividades opcionais no espaço público. Quando os indivíduos interagem entre si no espaço

público, desenvolvem "actividades sociais". O carácter das "actividades sociais"no espaço colectivo de-

pende do contexto em que ocorrem, podendo dar-se em áreas residenciais, áreas centrais multifuncionais

e nas dominadas pelo emprego. Ou seja, devem ser ultrapassadas as barreiras físicas que condicionam o

acesso e movimentação de determinados segmentos da comunidade, quer estas decorram da sua situação

no ciclo de vida (crianças e idosos), quer estejam incapacitadas (permanente ou temporariamente) de se

movimentarem normalmente.

A permeabilidade surge assim como um aspecto qualitativo do desenho urbano que permite o movi-

mento de pessoas e de veículos. A permeabilidade não se refere exclusivamente ao número de ligações,

mas à capacidade de conexões para transportar pessoas ou veículos. Portanto permeabilidade e conecti-

vidade são os critérios fundamentais para avaliar a eficiência das cidades e bairros.

Na área de intervenção um dos grandes problemas identificados é a não permeabilidade das malhas,

ou a deficiência das soluções adoptadas. Existem malhas consolidadas na zona do Beato, de Marvila,

Braço de Prata e Chelas, mas estas não dialogam entre si. Os elementos longitudinais de mobilidade

cortam os tecidos e criam fragilidades de conexões e vivências entre as populações dos diferentes bairros

- criando assim distanciamento social. É por isso que se acredita que a permeabilidade destas malhas,

rompendo os elementos que as dividem, são uma solução viável neste caso concreto do local de projecto.

Um bom exemplo de permeabilidade na cidade é o Parque das Nações, uma das centralidades im-

portantes em Lisboa. A concentração de eixos de forte integração global na zona Oriental da cidade

oferece uma condição estabilizadora àquela zona da cidade, quer pela consolidação das malhas urbanas

propostas, quer pela hierarquização da estrutura de espaços públicos que foi planeada. É de salientar que

o centro da cidade é coincidente com áreas urbanas cujos padrões espaciais assentam em quadrículas,

morfologias que demonstram possuir um bom grau de permeabilidade.

Assim, na cidade tradicional, os edifícios não devem continuar a ser entendidos como o "posi-

tivo"colocado sobre um espaço livre (negativo), mas antes onde o espaço exterior público (ruas e praças)

volta a ter um papel ordenador e não sobrante.

A síntese entre a visão tradicionalista e as necessidades humanas no espaço urbano público, consi-

derando que o desenho do espaço urbano, para que nele venha a ocorrer vida urbana, deve respeitar as
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heranças do passado e inserir as novas intervenções no contexto existente, encorajar a diversidade de

funções urbanas no espaço colectivo, encorajar a liberdade de circulação das pessoas no espaço público,

satisfazer as necessidades de fruição do espaço colectivo por todos os sectores sociais e evitar promover

transformações em grande escala e em simultâneo.

A nível mais abrangente, europeu, desenvolve-se uma tema que se espelha depois a nível do PROT

no panorama nacional. Este tema insere-se na base de estudo da área pois julga-se ser uma das fraquezas

do local. A temática abordada é a da coesão territorial e da consequente qualidade de vida que esta traz.

Tendo em conta este assunto, um dos objectivos gerais é que aquele território não sirva apenas de passa-

gem para ligações longitudinais existentes na cidade, mas que se torne ponto de paragem e atractividade.

E que estas deslocações/ligações não aconteçam apenas no sentido longitudinal mas também no sentido

perpendicular ao rio, ou seja, transversalmente a todos estes elementos longitudinais que quebram a ma-

lha repetidas vezes. Pensa-se por isso ser importante abordar a questão da coesão, de forma simples, para

depois aprofundar-se a temática dos percursos e da permeabilidade das malhas existentes.

Logo, a questão do território deve ser abordada em paralelo com o objecto social, e por isso deve

ser estudada de que forma as sociedades constroem as suas interdependências sociais. Estes diferentes

"modelos sociais- que diferem de sociedade para sociedade - são responsáveis por decidir e moldar a

estrutura da estratificação social mas também a forma como os indivíduos são socializáveis e desem-

penham diferentes papéis. Com estes estudos surgiu o "Terceiro Relatório da Coesão", que dita que

"ninguém deveria ficar em desvantagem pelo sítio onde vive ou trabalha na União". Desta forma, a coe-

são territorial surge fortemente ligada aos modelos sociais europeus. Neste momento o problema reside,

não em identificar estes territórios que necessitam de intervenções, mas sim na forma como operar para

que estes passem a ser um único território coeso, ou pelo menos com permeabilidades e continuidades.

Um bom exemplo de uma cidade que se está a tornar coesa e funcional é Tóquio. A região metropo-

litana de Tóquio tem cerca de 30 milhões de habitantes numa área com cerca de 14 000 km2. A partir de

1983, a Comissão do Planeamento Territorial descentralizou a estrutura antiga de Tóquio, mono-central,

e tornou-a numa rede policêntrica com as cidades envolventes. Não só a estrutura da cidade foi recon-

figurada mas também o porto e as suas indústrias da baía, tornando-se assim um dos locais com mais

incentivos por parte de investimento do estado e também privado, através de um programa chamado

"Tokyo on sea".

Nesta cidade [1], o investimento nas infra-estruturas e o extraordinário controlo apertado às áreas

urbanizáveis nas zonas rurais limitou a expansão do desenvolvimento e promoveu uma maior densidade.
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Uma série de subcentros foram construídos em Tóquio nas últimas duas décadas. Estes são localizados

em dois anéis: as diferentes "baixas"no centro da cidade, conectadas por linhas de metro, construídos

à volta dos terminais do caminho-de-ferro e que formam um anel de cerca de 8 km à volta do Palácio

Imperial; e um anel exterior que vai de 30 a 50 km desde o centro de Tóquio. Cada subcentro é servido

de tráfego intenso, linha de caminho-de-ferro e vias rápidas, e estas infra-estruturas continuam a ser

desenvolvidas para melhorarem os acessos entre os subcentros. Cada um deles tem um carácter distinto

e um misto de usos. Com estes esforços, e também a nível ambiental, entre outros, para melhorar a

qualidade de vida, Tóquio é hoje uma cidade/área policêntrica com uma grande vivência a nível regional

que cobre quase 160 km quadrados.

Figura 2.2: Imagem aérea de Tóquio

É patente que a questão do policentrismo traz diversos benefícios para a cidade e para a sua popu-

lação. Neste caso concreto da área de intervenção sendo esta uma área extremamente subaproveitada

pela população, a cidade só tem a ganhar com o seu desenvolvimento e com uma melhor conexão com

a mesma. Este termo de policentrismo surge quando estudado no contexto europeu ou asiático, mas foi

apreendido neste trabalho no contexto da área metropolitana. Podendo remeter assim para uma compa-

ração entre a cidade de Tóquio e Lisboa, em que a conexão entre as diferentes áreas é uma das maiores

falhas e a inexistência de usos mistos, outra. Sendo que, uma aposta nesta área em melhores conexões ao

resto da cidade, ao rio, ao traçado fluvial, e de usos diversificados e atractivos é sem dúvida uma escolha

acertada e com potencialidade para marcar uma posição na cidade de Lisboa.
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2.1.2 O espaço sob a perspectiva do peão

A forma escolhida para tornar esta zona atractiva, além da criação de serviços, equipamentos, melho-

ramentos nos transportes, passou por tornar esta zona interessante para o peão. Porque não interessa o

quão interessante, excêntrica ou elegante é uma rua no centro de uma cidade, é necessário algo mais:

pontos de interesse. Um ponto de interesse pode ser uma fonte, uma praça ou um edifício - qualquer que

seja a sua forma um ponto de interesse é uma marca na malha, que surpreende e que influencia a área

à sua volta. Todas as grandes cidades têm estes pontos de interesse. Embora sejam necessários, estes

pontos de interesse normalmente escasseiam onde são mais necessários ou de esperar, em sítios que têm

muitos transeuntes e convergência de actividades.

A criação desses pontos de interesse passou não só por colocar serviços e equipamentos em pontos

estratégicos e de distâncias a pé curtas, mas também apostando na paisagem que o próprio percurso

poderia oferecer ao transeunte. A questão da paisagem propriamente dita irá ser focada no seguinte

capítulo tendo em conta os planos e documentos que a contemplam. Neste presente capítulo a intenção

é focar o conceito geral de perspectiva e visão. As ruas existentes ou criadas na intervenção têm por

objectivo não só fazerem as ligações entre os pontos, mas também serem momentos de reflexão e de

comunidade. Porque "Efectivamente, uma cidade é algo mais do que o somatório dos seus habitantes: é

uma unidade geradora de um excedente de bem-estar e de facilidades que leva a maioria das pessoas a

preferirem - independentemente de outras razões - viver em comunidade a viverem isoladas." [4].

É com a visão que apreendemos o que nos rodeia, o que queremos e o que não queremos. A visão

tem o poder de invocar as reminiscências, experiências e emoções. São de considerar três aspectos

da visão: a óptica - a paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de revelações

e acontecimentos, que se entende por visão serial (ruas pequenas, monotonia; dois pontos de vista a

considerar, a imagem existente e a imagem emergente); o local - diz respeito às nossas reacções perante

a nossa posição no espaço; e o conteúdo - relacionado com a própria constituição da cidade: a sua cor,

textura, escala, o seu estilo, a sua natureza, a sua personalidade e tudo o que a individualiza.

"A visão apreende assim diversos elementos e entre eles os elementos da imagem urbana, relativos a

formas físicas, que são cinco: as vias, os limites, os bairros, os cruzamentos e os elementos marcantes (ou

os chamados pontos de interesse/marcantes). As vias são os itinerários ao longo dos quais o observador

se move, quer seja pontualmente ou usualmente. Podem ser ruas, passeios, linhas de trânsito, canais
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ou caminhos-de-ferro. Para muitos transeuntes, as vias são as imagens predominantes do seu dia-a-

dia. Visto os outros elementos organizarem-se ao longo das vias e relacionarem-se com elas, as pessoas

observam a cidade enquanto as percorrem." [8].

Os limites são os elementos lineares que normalmente não são considerados nem usados como vias

pela população. Neste caso específico são o elemento que deu o mote para o desenvolvimento da in-

tervenção urbana. Estes são normalmente elementos que representam uma fronteira, interrupções de

continuidade, costas marítimas ou fluviais, caminhos-de-ferro ou muros. Estes limites podem ser barrei-

ras menos ou mais permeáveis que mantêm zonas isoladas de outras ou que as relacionam. Por vezes, em

vez de funcionar como fronteira de diferentes zonas, estes limitem podem surgir como uma característica

organizadora, como é o caso de uma orla marítima/fluvial. Esta questão dos limites físicos segregadores

irá ser desenvolvida no quarto capítulo a par com a área de intervenção.

Os bairros são regiões com tamanho variável e em que o observador - o morador neste caso - reco-

nhece como sendo algo identificável, comum no seu dia-a-dia e como uma extensão da sua habitação. A

maior parte dos cidadãos estrutura deste modo a sua cidade, cujos elementos importantes é a sucessão de

ruas ou de bairros. Esta sequência depende da percepção do indivíduo e da cidade onde vive.

Os cruzamentos são pontos estratégicos de uma cidade, nos quais o indivíduo se desloca de e para

determinado local. Podem ser locais de interrupção, de confluência, de mudança de uma estrutura para

outra. Além de elementos de mudança podem ser concentrações de alguns hábitos de um bairro, por

exemplo, tornando-se o seu "centro". O conceito de cruzamento está relacionado com o de via, pois

estes são convergências das vias e dos percursos, tornando-se por vezes a característica dominante.

Os pontos marcantes são outro tipo de referência na malha da cidade, sendo que normalmente são

representados por algo marcante, como um edifício (estando este conceito interligado com os pontos de

interesse referidos anteriormente). Estes pontos são evidências na malha que se destacam acima de todos

os outros elementos. Estas "marcas"na malha podem desempenhar a função de símbolo ou de direcção,

indicadores de identidade ou até de estrutura.

Estes elementos de cidade podem ser resumidos de outro modo, como repetidas referências a certas

características físicas gerais. Que podem representar a singularidade (como evidência de limites, espaços

fechados, forma, complexidade, localização, entre outros), a simplicidade da forma (simplicidade e cla-

reza da forma visual e da limitação das suas partes), a continuidade (de um limite ou de uma superfície,

proximidade, repetição, semelhança, harmonia), a predominância (de uma parte relativamente às outras,
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intensidade ou interesse relativa a um conjunto), a clareza de ligação (boa visibilidade de ligações, rela-

ções claras e interligações), a diferenciação direccional (assimetrias, mudanças ou diferentes direcções),

o alcance visual (qualidades que aumentam e possibilitam a visão, transparências, sobreposições, vistas

e panoramas, elementos articulantes), consciência de movimento (qualidades que tornam o observador

sensível ao seu próprio movimento através de sentidos visuais e cinestésicos), séries temporais (liga-

ção de elemento a elemento em que o indivíduo se apercebe da questão temporal), e por fim nomes e

significados (características não físicas que podem reforçar a imagem de um elemento).

Nenhum destes elementos existe isoladamente numa cidade, "(...) os bairros contêm cruzamentos na

sua estrutura, são demarcados por limites, cruzados por vias e salpicados por elementos marcantes. Os

elementos sobrepõem-se e interligam-se constantemente." [8].

Todos estes elementos constituintes da cidade necessitam de algo básico, que são os acessos. Neste

caso as vias e cruzamentos funcionam como acessos, e por vezes os limites também - no caso da área

de estudo são linhas férreas, por exemplo. O acesso a determinado local pode ser melhorado através

da alteração do meio de transporte. Na área em questão o automóvel tem grande peso e surge como

o meio de transporte dominante, mas se existisse uma melhor conexão fluvial com o resto da cidade e

transbordos estudados com a rede de autocarros de Lisboa, talvez o automóvel passasse para segundo

plano na escolha da população. Os acessos não são só as vias e as diferentes ruas do local, mas também

os acessos pedonais, que nos dias de hoje é muito importante privilegiar. Desta forma, pode-se aferir que

a área de estudo no geral é um pouco deficitária relativamente ao peão. A Avenida Infante D. Henrique

possui passadeiras embora não tenha qualquer tipo de semáforos para controlar o tráfego, a linha férrea

não tem qualquer tipo de vigilância para o peão e os passeios são muitas vezes diminutos, ocupados

por automóveis e muito difíceis de usufruir no caso de uma pessoa com deficiência motora. No caso

de Chelas tal já não acontece, pois os passeios são amplos,as passadeiras estão bem localizadas e os

percursos adequados para o peão.

Nesta proposta o peão é o ponto-chave de qualquer local e a forma como o percepciona é muito

importante. Este agrega três pontos de vista fundamentais: a percepção pública, a identidade de lugar e

a capacidade restaurativa [11]. O primeiro ponto de vista relaciona-se com o processo de atribuição de

significados aos diferentes estímulos encontrados na paisagem. A avaliação por parte da população está

condicionada por factores pessoais, culturais e da informação que dispõem sobre os elementos que estão

a observar. Sendo necessário ter em conta os aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais dos

utilizadores.
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O segundo ponto de vista, da identidade do lugar, refere-se às dimensões do meio físico que con-

tribuem para a definição do indivíduo e do seu grupo de pertença. Os aspectos que contribuem para as

dimensões da identidade são a distintividade - o local como elemento de distinção positiva em relação aos

outros; a continuidade - o local como elemento de continuidade entre as memórias passadas, as presentes

e as projecções futuras; a auto-estima - associação de cognições positivas ao lugar da nossa identididade;

e auto-eficácia - o local ser adequado às nossas necessidades e capacidades.

Por último, o ponto de vista da capacidade restaurativa já remete na sua generalidade para ambientes

naturais e não urbanos. Considera-se que o contacto, visual ou físico, com ambientes naturais tem um

efeito restaurativo, contribuindo assim para a boa disposição e promovendo emoções positivas. Logo a

existência de espaços naturais no meio urbano, principalmente os que tenham forte presença da água,

levam a uma redução significativa da fadiga mental e dos níveis de stress.

2.2 Convenção Europeia da Paisagem - o lugar da paisagem nos dias de hoje

Uma das formas da área de estudo poder ser potenciada é através da sua paisagem, proporcionada pela sua

topografia acentuada. Esta topografia em sistema de vale proporciona um sistema de vistas inigualável

dentro da cidade de Lisboa.

Assim sendo, pensa-se ser pertinente explorar o conceito de paisagem através da Convenção Europeia

da Paisagem, que teve lugar em Florença a 20 de Outubro de 2000, para enquadrar a problemática da

paisagem não só no contexto do local mas também europeu.

Esta Convenção nasceu de um acordo, entre países europeus, que assumiram a paisagem como um

factor fundamental na cidade. Assim, ao falar do conceito de paisagem, julga-se adequado referir como

esta é definida pela Convenção. Paisagem é designada como "uma parte do território, tal como é apre-

endida pelas populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e humanos".

Também o conceito de política de paisagem é referido, o que se avalia ser tão ou mais importante para o

desenvolvimento deste trabalho do que o conceito de paisagem, como uma "formulação pelas autorida-

des públicas competentes de princípios gerais, estratégias e linhas orientadoras que permitam a adopção

de medidas específicas tendo em vista a protecção, a gestão e o ordenamento da paisagem" [22].

Logo, conceptualizaram a paisagem como uma relação equilibrada e harmoniosa entre as necessida-

des sociais, as actividades económicas e o ambiente. Nos dias de hoje a paisagem representa funções de
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interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e social, constituindo um recurso favorável

à actividade económica, cuja protecção, gestão e ordenamento adequado podem contribuir para a cria-

ção de emprego. A nível prático, todas as infra-estruturas criadas no projecto de apoio ao desfrute da

paisagem, quer sejam equipamentos, serviços, comércio ou espaços públicos que disso resultem, criam

emprego, geram riqueza. Não só na construção, ou reabilitação, da estrutura edificada, mas também os

empregos criados para manter esses equipamentos, serviços, comércio e espaço público ao serviço de

todos e operacionais, com uma qualidade que potencie e promova os espaços.

O objectivo principal do Conselho da Europa foi promover e salvaguardar as ideias e princípios que

constituem um património comum no contexto europeu, como um todo. Logo, a paisagem não surge

só como uma imagem, mas também como um modo de formação de culturas locais e com um papel

fundamental cultural e natural europeu, que consequentemente contribui para o bem-estar humano e

para a consolidação da identidade europeia. A paisagem forma assim, uma história de imagens que pode

ser contada de diferentes formas, com princípio e fim diferentes consoante o local onde nos encontremos.

Este documento europeu classifica as diferentes áreas de paisagem, sendo urbanas, rurais, degrada-

das, de qualidade, consideradas notáveis e da vida quotidiana. A área de estudo engloba todas estas

categorias, pois insere-se num cenário urbano, rural na encosta de Chelas, de zonas degradadas, de zo-

nas requalificadas e consequentemente com qualidade, de imensos pontos de vista considerados notáveis

pelo PDM e outros por descobrir, e obviamente de cenários da vida quotidiana, principalmente nos bair-

ros existentes. Também esta área é caracterizada por paisagem dita industrial, embora a Convenção não

a contemple, pensa-se ser importante que também entre para as áreas passíveis de paisagem, pois é algo

que marca fortemente a zona (a título de exemplo, a fábrica d’A Nacional). Logo, a questão abordada

pela Convenção de que a evolução das tecnologias e as transformações da economia mundial aceleram a

transformação das paisagens, é bastante presente neste caso, nomeadamente com a transformação indus-

trial.

Assim, como dito anteriormente, as populações percepcionam e, sobretudo produzem paisagem. E

sendo esta uma zona com problemas a nível de limites infra-estruturais marcados que demarcam também

os bairros sociais em alguns casos, pensa-se que pode ser pelo tema da paisagem, das infra-estruturas

e dos espaços públicos criados que se consiga uma maior interacção das populações vizinhas com este

local e consequentemente com as populações residentes.
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2.3 A atractividade espelhada na água

Esta área tem como paisagem privilegiada a água, o rio Tejo. Não só a água é importante mas também

a vista do vale e dos pontos de cumeada o são para a compreensão das diferentes malhas daquela área

envolvente. Como tal, a paisagem nesta zona apresenta-se como algo bastante diversificado, com o

elemento bastante forte da água, com o vale que proporciona outro tipo de enquadramento (imagem) do

local, e com toda a frente ribeirinha que possibilita não só a vista para o rio mas para a outra margem, o

mar da Palha e a Serra da Arrábida. Assim, presente no conceito inicial e explorado de diferentes formas

durante o desenvolvimento do projecto, a paisagem tornou-se num ponto a destacar não só na frente

ribeirinha, como também na encosta e no ponto mais alto da zona de intervenção em Chelas, na Quinta

dos Alfinetes - com um desenho urbano que potencia os pontos de vistas notáveis de distintas formas.

"O valor estético da paisagem, da paisagem urbana em particular, da água e das zonas ribeirinhas,

constitui um tema extremamente apelativo, motivador de intervenções de vários tipo e que se apresenta,

na generalidade, como uma forte justificação para acções de requalificação. As intervenções em zo-

nas ribeirinhas urbanas prosseguem, em geral, objectivos de requalificação em termos sociais, estéticos,

económicos ou ambientais, procurando alcançar, conjuntamente, com maior ou menor ênfase, essas in-

tenções. Entre estes objectivos, a valorização paisagística surge como uma das prioridades das entidades

responsáveis pela promoção dos programas de intervenção."

A água tem assim um papel reconhecido de conferir valor à paisagem, nomeadamente pelas qualida-

des cénicas, pela sua simbologia, e pelo valor acrescido que transmite em diversos pontos de vista, desde

o cultural ao plástico. Existem pois factores e critérios, que mudam de local para local, que influenciam a

apreciação estética do rio e da água em meio urbano. No contexto de cidades como a de Lisboa, existem

três dimensões mais relevantes para estes critérios, que são as pessoas - enquanto actores e agentes de

vivência social, percepcional e emocional; o rio - enquanto o elemento natural; e a cidade - enquanto o

elemento territorial e cultural.

A água transforma o território: as linhas de costa, rios, margens de lagos e linhas de relevo são

factores preponderantes responsáveis pela forma das cidades. As imagens a partir do espaço permitem

perceber que, mesmo nas maiores cidades do mundo, a sua morfologia foi modelada pela sua locali-

zação natural. Pode-se afirmar que uma cidade é moldada pelo seu sistema hídrico, assim a melhor

compreensão do sistema permite influenciar o planeamento de novas paisagens culturais, que podem ser
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designadas de "paisagens comuns". Estas paisagens ou territórios de património comum, poderão per-

mitir melhorar a ecologia urbana nas regiões metropolitanas, bem como as suas condições sociais. O rio

nesta intervenção surge assim com um "pano de fundo", um quadro pintado que embora se espere que

esteja sempre igual, é mutável e proporciona emoções diferentes ao transeunte. A sua paleta de cores

transmite diferentes estados de espírito com diferentes enquadramentos visuais.

2.4 Casos de estudo internacionais e nacionais

Procuraram-se casos de referência onde os temas da água, dos percursos, e da paisagem aliados a ele-

mentos limítrofes das cidades pudessem ajudar a compreender as soluções adoptadas para locais com o

mesmo tipo de problemas e temáticas do que a zona de intervenção.

No caso de Paris e da sua reestruturação a nível do Rio Sena e de quatro construções distintas que

mudaram a paisagem do rio e vista do rio enquanto marcos arquitectónicos - os chamados "grandes

projectos"de Mitterand. Estes projectos são o Cubo da Defense, a pirâmide do Louvre, o Instituto do

Mundo Árabe e a Biblioteca Nacional de França. A ideia neste local é criar uma nova ordem cultural

que se exprime concretamente através da constituição de um património monumental contemporâneo.

Figura 2.3: Zona de intervenção ribeirinha no Sena

O processo estratégico que guiou esta revitalização da cidade foi assente em três pontos: na perma-

nência, na História; na função dos vários interlocutores do urbano, da noção de viver em comunidade; e

na função de identidade de uma cidade e dos seus valores simbólicos [23]. Este plano de Paris foi faseado

para que se conseguisse uma melhor integração e articulação com a malha envolvente, e também na com-

ponente social. Este processo estratégico foi integrado nas "Zonas de Planeamento Concentrado"(ZAC

- Zone d’Amenagement Concertée), onde estão integrados os quatro projectos referidos anteriormente e

outros de igual relevância a nível de espaço público, como o Boubour.
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O ZAC de Rive Guache de 1980, em Paris, é aquele que engloba a Biblioteca Nacional na sua ex-

tremidade e abrange um território de 130 hectares e 3 km de frente ribeirinha, todas as linhas férreas

cobertas, diversificação de usos e 10% na íntegra dos hectares para espaços verdes. A cobertura das

linhas férreas permitiu a construção de uma base artificial para implantação de novos quarteirões habi-

tacionais, para serviços e equipamentos. Além de uma avenida estruturante sobre o sistema ferroviário.

Essencialmente nesta zona da cidade pretendeu-se que a população tivesse uma relação mais próxima

com o rio e que existisse uma maior ligação das novas intervenções com os bairros existentes.

Figura 2.4: Rive Guache em fase de construção, 1997

A poluição do rio no entanto continua a ser um problema e por isso existe um projecto recente que

destaca e que tem como objectivos aumentar o acesso ao rio e tornar as margens seguras; tornar a sua

travessia a nível pedestre mais simples; propor mais actividades ao ar livre que se mantenham todo o

ano, tendo um cenário natural; e com este cenário natural criar uma nova "paisagem"suportada pela

biodiversidade ao mesmo tempo. Um objectivo comum a todos estes, é diminuir significativamente o

número de automóveis que circulam pelas margens do rio. Também um factor muito importante em toda

a área da intervenção é a sustentabilidade, os bairros afectados passarão a responder a regras apertadas de

eficiência energética, assim como medidas de transportes alternativos serão implementadas na zona, de

forma a criar uma cidade com um menor índice de poluição e mais agradável para a população. No caso

de Paris o enterrar das linhas de comboio foi determinante para desafogar da vista para o rio e retirar estes

elementos que quebravam o percurso do peão. Neste local, além do planeamento da frente ribeirinha e do

seu desenvolvimento também foi muito importante a ligação aos bairros existentes e da sua consequente

paisagem para o rio. No local existe uma coerência dos edifícios monumentais marcantes com a malha

envolvente, apostando assim na unificação e continuidade.

Um exemplo diferente e com problemas distintos do de Paris é o parque portuário em Le Havre,
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Figura 2.5: Imagem do novo bairro com os novos princípios de sustentabilidade

em França, tem um cariz muito forte em indústrias em funcionamento. É esse o carácter a ser apro-

veitado a título de exemplo no caso específico desta tese, pois a grande potencialidade deste projecto é

o aproveitamento dos espaços públicos dentro de uma malha vincadamente industrial. Para dinamizar

este parque portuário foram implantados novos usos, integrou-se o edificado existente e reorganizou-se

a malha, reestruturou-se as interfaces a nível de transportes com ligação à envolvente, apostou-se nos

usos direccionados para os jovens para chamar nova população, os espaços foram distinguidos pelos di-

ferentes tipos de materiais locais e a construção foi realizada de forma faseada para permitir uma maior

permeabilidade aos tecidos futuros. Para além da componente industrial também a construção faseada é

um aspecto a reter para o local de intervenção.

No panorama nacional, exemplos de sucesso de frente ribeirinha vivida pela sua população e com

total desfrute do rio, passam-se na cidade de Lisboa. A zona de Belém e do Parque das Nações - es-

sencialmente a zona Norte - tem uma forte vivência a nível pedonal e um sentimento de comunidade

respectivamente. Duas zonas da cidade que têm valências distintas e que servem a população de forma

diferente. Belém tem uma componente cultural e de turismo muito mais marcada enquanto a zona Norte

do Parque das Nações tem uma componente de lazer e vivência enquanto comunidade. O factor comum

a estas duas áreas é sem dúvida o rio e o usufruto da paisagem.

É uma vivência deste género, de usufruto da paisagem da água e das valências que ela pode trazer,

que se busca no local da intervenção. Embora a vivência por parte da população seja a pretendida, não

se ambiciona repetir o que já existe na cidade de Lisboa, mas sim diversificar a frente ribeirinha para

que o indivíduo ao percorrê-la tenha atractivos diferentes e possa ter um percurso cheio de interesse e

dinamização.

Estas duas áreas além de vivências próximas com o rio por parte da população também têm em co-

mum a sua génese. Ambas surgiram de exposições de grande impacto a nível espacial em Lisboa. A
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primeira, a zona de Belém, mudou radicalmente com a Exposição do Mundo Português de 1940. Esta

foi realizada para exaltar o espírito português e os ideais do Estado Novo, e incluía diversos pavilhões

temáticos relacionados com a história de Portugal, as actividades económicas, a cultura, os territórios ul-

tramarinos e as regiões autónomas. Esta exposição mudou de forma marcada a zona ocidental da cidade,

ficando até aos dias de hoje a Praça do Império em frente do Mosteiro dos Jerónimos, uma das maiores

da Europa. Também o Museu de Arte Popular ainda permanece, com necessidade de reabilitação e novos

programas, e o Padrão dos Descobrimentos (reconstruído em 1965 em pedra) também se mantém como

monumento/miradouro/sala de exposições até hoje. A ligação ferroviária foi transposta pedonalmente

por uma ponte monumental que tinha o objectivo ser a Porta da Fundação. Esta exposição foi bastante

visitada na época, contando com 3 milhões de visitantes e teve um grande impacto no regime e país.

Assim, esta zona ocidental da cidade ficou ligada às actividades culturais até ao presente, com o reforço

do Centro Cultural de Belém e outras acções, para além da ligação próxima com o rio e a sua frente

ribeirinha desafogada.

A segunda zona referida, a área norte do Parque das Nações, surgiu também no contexto de uma ex-

posição. Esta sendo uma exposição mundial que decorreu em 1998, e que teve como tema "Os Oceanos:

um património para o futuro". A zona escolhida foi a parte oriental da cidade de Lisboa, junto do limite

da mesma. Neste caso, por ser uma intervenção mais recente, extensa e com maior atenção às ligações

à cidade de Lisboa, além dos pavilhões inerentes à exposição contemplou áreas habitacionais, comerci-

ais, verdes, entre outras. Foi uma intervenção urbana de grande escala e que foi bastante dispendiosa a

nível económico. Diferentes pavilhões e edifícios continuam a poder ser usufruídos pelo público, como

o Oceanário; o Pavilhão Atlântico que recebe concertos, eventos desportivos, entre outros; a interface de

transportes - Gare do Oriente - do arquitecto Santiago Calatrava, que continua a servir o mesmo propó-

sito e que conecta através da ferrovia este local a outros pontos do país inclusive; o pavilhão de Portugal

também se mantém até à actualidade, com desenho de Álvaro Siza, com usos diversos; as áreas verdes

de jardins públicos da zona norte e central; entre outras infra-estruturas que se mantêm e criam uma rede

multiusos que servem a população residente e visitante. Além da diversidade de usos "concentrada"que

por si só é atractiva, também a proximidade com o rio, e a frente do mesmo estar qualificada com um

percurso pedonal contínuo e apoio de mobiliário urbano, instalações sanitárias, parques infantis, jardins,

comércio, entre outras coisas, é um chamariz para a população. Uma componente forte desta área são os

espaços públicos de qualidade em grande número que conectam diferentes zonas e que são convidativos

à interacção entre os residentes.

19



Este é um caso de sucesso de recuperação de uma área que possuía graves problemas ambientais e se

encontrava desqualificada e desintegrada do tecido urbano envolvente. Possibilitou a renovação urbana

de uma área de cerca de 340 hectares, distribuídas pelos concelhos de Lisboa (60%) e de Loures (40%).

Esta transformação permitiu conciliar a requalificação ambiental com o desenvolvimento económico e

social, dando à cidade uma frente de 5 km de rio renovada e requalificada, para todos.

Figura 2.6: Vivências diferentes entre Belém e Parque das Nações

Assim, a frente ribeirinha de Lisboa tem ao usufruto da população zonas de cultura, de lazer, de

trabalho, de transporte, de indústria, de habitação e de comércio. Espera-se assim que o rio enquanto

paisagem surja nos interstícios da cidade e não só junto à margem, para quem caminha na frente rio.

Logo, e tendo em conta que o rio sempre foi secundário no lazer da população até um período recente,

visto esta área ser dedicada a indústrias e poluída, a intenção desta proposta é proporcionar uma aproxi-

mação ao rio. Uma aproximação com usos mistos, não menosprezando a indústria, mas oferecendo um

tipo de lazer específico que tem tido bastante procura nas últimas décadas.

O Parque Verde do Mondego surge como [11] uma intervenção da Polis na cidade de Coimbra e

teve como objectivo requalificar, valorizando os seus elementos naturais e construídos, com a criação

de acessos ao rio, percursos ao longo das suas margens e construção de novos equipamentos. Para o

trabalho desenvolvido há a reter a boa conexão entre diferentes espaços da cidade, a valorização do rio,

e acima de tudo os percursos pedonais/cicláveis criados para a população de desfrute do rio e do sistema

de vistas.

Para a temática dos percursos e do seu carácter unificador tem-se como exemplo o Bairro dos Fer-

reiros [5], no âmbito do Programa Polis, em Vila Real, um projecto de espaço público de um bairro

ribeirinho em estado degradado e com necessidade de requalificação. A solução aplicada neste caso foi a

unificação dos espaços através de diferentes materiais comuns e o redesenhar dos perfis transversais com

tratamento de vias, passeios e mobiliário urbano. Uma solução de escala mais aproximada e de maior
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encontro às necessidades da população.

O Programa Polis além das intervenções nas malhas das diferentes cidades do país e nas zonas cos-

teiras, também actua na requalificação ou qualificação das zonas ribeirinhas em Portugal. Este Programa

tem como objectivos desenvolver grandes operações integradas de requalificação urbana com uma forte

componente de valorização ambiental; de desenvolver acções para a requalificação e revitalização de

centros urbanos e que promovam a multi-funcionalidade desses centros; de apoiar outras acções de re-

qualificação que permitam melhorar a qualidade do ambiente urbano e valorizar a presença dos elementos

ambientais estruturantes tais como frentes de rio ou de costa; e apoiar iniciativas que visem aumentar as

zonas verdes, promover áreas pedonais e condicionar o trânsito automóvel em centros urbanos.

No Programa Polis é notório uma predominância de intervenções em cidades com contacto com a

água, não só a nível ribeirinho mas também costeiro, como é o exemplo de Matosinhos ou da Costa de

Caparica. Todos estes locais estiveram em construção ao longo desta última década, alguns com fases

não concretizadas ou sequer com datas previsíveis de serem concretizadas. 1

Este capítulo tratou a questão da abordagem temática, relativamente à água, à paisagem e aos per-

cursos, de uma forma ainda não centrada no local. Demonstrou-se sim, outros locais dos quais se podem

retirar formas de intervenção que servem de referência do se poderá ou não implementar para o local e

para o projecto de intervenção. No capítulo seguinte, esta abordagem temática de conceitos e bases já

feita, irá ser focada no local de intervenção. Os conceitos de água, percurso e paisagem irão ser desen-

volvidos a nível da área de estudo, com as devidas fundamentações a nível estratégico, nomeadamente

com os planos, programas e instrumentos existentes. Estes conceitos também serão desenvolvidos e

justificados pela contextualização histórica/espacial do local.

1As intervenções do Programa Pólis nas frentes ribeirinhas são: a de Leiria, o rio Lis em diversos locais, Coimbra, Porto,
Lagos, Bragança, Viseu, Silves, Tavira, Torres Vedras, Setúbal, Barreiro, Moita, Cacém (com a Ribeira das Jardas), Vila Franca
de Xira, Gondomar, Tomar, Marinha Grande (com a Ribeira das Bernardas), Covilhã (com diferentes ribeiras), Guarda, Aveiro
(com a ria), Viana do Castelo, Chaves, Vila Real, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
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3 . Um olhar estratégico sobre o local de intervenção

Neste capítulo ir-se-á abordar a temática dos planos com incidências sobre a área de estudo, sob uma

perspectiva crítica e espacial, focando de que forma estes serviram para o trabalho desenvolvido e se

o condicionaram. Os conceitos de percurso, paisagem e água serão retomados, mas a espacialidade do

local terá mais ênfase ao longo do capítulo.

3.1 PNPOT - Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território - pensar

global

Este programa insere-se no âmbito nacional a nível do Sistema de Gestão Territorial consagrado pelo

RJIGT (aprovado pelo decreto de lei nº58/2007 de 4 de Setembro), com estratégias integradas para

todo o território e também coadunado com a vertente ibérica, europeia e mundial. É essencialmente

um "guia"que permite conhecer e relacionar o território como um todo lançando as directrizes para

proporcionar um futuro coerente na matéria do ordenamento.

É um documento importante na medida em que para perceber o território na sua globalidade é ne-

cessário entender as premissas que o constituem, em que área se inserem, e o porquê da sua existência.

Este procede à caracterização das condicionantes, problemas, tendências e cenários de desenvolvimento

territorial de Portugal, identificando os principais problemas para o ordenamento do território. Assim, o

modelo territorial proposto "(...) representa a inscrição espacial da visão, ambição, desígnios e opções

estratégicas que sintetizam o rumo a imprimir às políticas de ordenamento e desenvolvimento territorial

no horizonte 2025.". O modelo territorial estrutura-se assim em quatro vectores de identificação e organi-

zação espacial dos recursos naturais: riscos, recursos naturais e ordenamento agrícola e florestal, sistema

urbano e acessibilidade e conectividade internacional. Estes vectores resultam da articulação espacial de

vários sistemas com as suas componentes. Podendo pois ser identificados também na área de estudo.

Relativamente ao local em estudo este tem bastantes limitações a nível de futuro, com as novas

infra-estruturas que irão ser implantadas. A nível europeu estão delineadas para o local as novas infra-

estruturas que permitirão a passagem do Comboio de Alta Velocidade até à Estação do Oriente (numa

primeira fase) e que consequentemente necessitará da Terceira Travessia sobre o Tejo, que também irá

precisar de um tabuleiro independente para a travessia dos automóveis. O PNPOT identifica problemas
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que são reconhecidos na área, como a nível ambiental a degradação da qualidade da água e dos solos -

fruto de anos de exploração industrial; a nível de transportes a deficiência na intermodalidade de trans-

portes, muito patente nesta área, sobretudo na zona de Chelas; a nível de desenvolvimento urbano a

degradação das áreas habitacionais, com bastantes edifícios devolutos e outros em avançada deteriora-

ção; a nível de infra-estruturas e de equipamentos colectivos o desajustamento da distribuição territorial

e da qualidade de oferta das infra-estruturas colectivas de serviços de interesse geral, forçando uma

deslocação por parte dos moradores a outros locais da cidade; e a nível da cultura e do planeamento e

gestão territorial a ausência de uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território e baseada

no conhecimento dos problemas do local, contribuindo para a marginalização das diferentes camadas

etárias desta zona. Estes são apenas alguns dos problemas da área em estudo, sendo que ao incidir mais

detalhadamente no território surgirão outros nas mesmas vertentes e também distintos.

Findando, este programa é essencial na medida do "pensar global", para que ao intervir na área não se

fique limitado pelas barreiras físicas da mesma, mas sim, que se intervenha de forma integrada e coerente

com o território em volta e também com as políticas implementadas anteriormente.

3.2 PROTAML - Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana

de Lisboa - mobilidade como potenciador primordial

Este plano define as estratégias territoriais para a Área Metropolitana de Lisboa - que engloba não só a

cidade de Lisboa, como os concelhos da Grande Lisboa e da Península de Setúbal. 1 Torna-se assim um

plano muito importante para a integração do estuário como um todo (onde este também é desenvolvido

no POE Tejo) e que tem em conta as potencialidades que este apresenta.

O documento contempla aspectos muito diversos e abrangentes, sendo por isso muito importante

para a compreensão das potencialidades do local. Não só no prisma do ordenamento do território mas

também em questões mais ligadas à cultura ou da população. Na área de estudo em questão, segundo as

directrizes do PROTAML, este muda de forma vincada as opções projectuais que se possam ser pensadas

para o local. A componente da mobilidade no desenvolvimento desta proposta torna-se muito importante

para se ter uma percepção geral da estratégia delineada e de que forma isso irá mudar o local ao nível

da acessibilidade. Como já falado anteriormente, questões como o Comboio de Alta Velocidade, a

1Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sei-
xal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira
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Terceira Travessia sobre o Tejo e o novo Aeroporto de Lisboa, são aspectos que mudam/condicionam

fortemente qualquer local e neste caso, potenciam a zona. É de todo importante entender onde e como

estas infra-estruturas influenciarão o futuro, quer os aspectos positivos, quer os negativos. Em que melhor

acessibilidade e conectividade estará assegurada, assim como melhores ligações à Europa e ao mundo.

Havendo uma consequente procura por parte de outros países a nível do turismo, por exemplo. Mas

questões como o impacto ambiental, financeiro e a nível de implantação das infra-estruturas são pontos

a considerar também nestes novos projectos.

Para além da questão da mobilidade, apresentam-se outras como a sustentabilidade ambiental, a

qualificação metropolitana e a coesão sócio territorial que também já surgiam no PNPOT e que aqui são

aprofundadas e compreendidas a uma escala mais aproximada, no contexto da área metropolitana.

Figura 3.1: Enquadramento estratégico elaborado na proposta e presente em painel

3.3 PIRANET - Plano Integrado da Rede de Infra-estruturas de Apoio à Náutica de

Recreio no Estuário do Tejo - um estuário de singularidades

Este plano visa o desenvolvimento de aspectos já abordados no PROTAML, mais concretamente aspectos

que dizem respeito ao Estuário do Tejo, promovido pela Administração do Porto de Lisboa. Assim,

contempla aspectos como as actividades económicas, o porto de contentores, o turismo e a náutica de

recreio e a própria ocupação humana.
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O documento aposta no individualismo dos diferentes locais integrantes do estuário mas com a per-

cepção alargada de que pertencem a um todo. Por exemplo, como o porto de contentores como um local

de aumento da riqueza, ou os sapais do Montijo como um local a ser preservado e com valor ambiental.

A ambição deste plano é potenciar o estuário como um espaço de identidade e de coesão territorial e um

espaço de inegável relevância ambiental e paisagística da região de Lisboa e do país. Além de servir de

vector de competitividade, o estuário é um local importante para a realização de eventos culturais, des-

portivos, e de turismo ligados ao rio, ao estuário e ao mar. Sendo assim criados os seguintes objectivos

gerais: criar uma rede de infra-estruturas que seja adequada às características do território, às necessida-

des de procura, que contemple uma oferta de actividades e serviços de apoio qualificado e baseado em

critérios de sustentabilidade ambiental e social.

Não só a zona de estudo, Doca do Poço do Bispo (enquanto local de frente ribeirinha) tem imensa

potencialidade, mas como ganha se se integrar numa rede maior. Para isso foi pensado neste projecto

uma rede fluvial, que tal como a já existente noutros locais irá conectar a frente ribeirinha da cidade de

Ocidente a Oriente e também às outras margens do estuário. Permitindo assim uma mais fácil deslocação

por parte das populações de uma margem para a outra, mas também "dentro"da cidade. Desafogando a

cidade de muitos carros pois haveria um grande número de pessoas a preferir este tipo de transporte mais

calmo, não ruidoso e não propenso a engarrafamentos.

Figura 3.2: Traçado fluvial existente e proposta para o estuário da intervenção proposta

Com esta aposta a nível programático/projectual pensa-se também favorecer as outras actividades

propostas para as diferentes frentes do rio Tejo, pois com uma rede fluvial mais integrada e de maior

qualidade também a deslocação para qualquer que fosse o ponto do estuário desejado se tornaria mais rá-

pida e fácil. Desta forma crê-se que se poderia desenvolver outro tipo de riqueza, para além da actividade
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portuária, da pesca, das salinas e da construção e reparação naval.

Estas últimas actividades têm influência indirecta sobre o local de estudo, mas o novo porto de

contentores da Trafaria, o novo porto de cruzeiros de Almada e de Sta. Apolónia, a nova doca seca de

Pedrouços, a revitalização da reparação naval na margem sul e por aí adiante, julga-se serem actividades

que como um todo geram riqueza e alcançarão sem dúvida melhor desempenho se se comportarem como

tal.

3.4 PDM - Plano Director Municipal - objectivos a perseguir, pontos notáveis e as suas

premissas

O Plano Director Municipal - revisão de 2011 tem duas ideias-chave: trazer a população de volta à cidade

e gerar emprego e riqueza. Como tal a programática onde assenta o ordenamento do espaço urbano é

também uma tradução disso, com uma tentativa de trazer população mais jovem para o local e de gerar

emprego e riqueza pelo fomento da indústria e das pequenas/médias empresas segundo o PDM de Lisboa.

Vertentes importantes contempladas são a da rede viária e do estacionamento, a hierarquização das

vias propostas e das existentes que com as novas infra-estruturas sofrem mutações. Na área de estudo

a Avenida Infante D. Henrique sofrerá uma reestruturação, tendo como objectivo um menor fluxo de

automóveis e passando o metro de superfície entre vias. A passagem viária/pedonal na linha férrea na

área de Marvila passará a ser apenas pedonal, com ponte pedonal. Enquanto que a área de Braço de Prata

tem previsto um novo ordenamento a nível de quarteirões e vias, a linha ferroviária será alargada para

permitir a passagem dos Comboios de Alta Velocidade.

Para além destes aspectos a vertente ambiental contempla os diferentes corredores verdes previstos

para esta área - terminando o corredor verde de Lisboa nesta área, no Parque do Vale Fundão, segundo

o Plano Verde - aliados a uma rede patrimonial e cultural com extremo valor. Sendo esta área rica em

património de valor a ser preservado - que será identificado no seguinte capítulo - o intuito é requalifi-

car/reabilitar.

O sistema de vistas notáveis, um parâmetro que também é analisado no PDM, nesta área é sem

dúvida desaproveitado. Sendo este um local de encosta para o rio, pensa-se que é vantajoso a criação

de um sistema de "utilização"destes pontos de vista notáveis para o rio e para a cidade. O conjunto de

sistema de vistas apresentado no PDM, foi elaborado a partir do sistema de vistas da carta do PDM de
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1994, tendo em conta a actualização no Aprofundamento do Plano Verde de Lisboa de 2002. O conceito

de tirar partido do inigualável sistema de vistas que se consegue obter do vale e da colina de Chelas,

tal como da frente ribeirinha, foi o mote para o começo do trabalho prático de projecto, realizado em

paralelo com este relatório.

No PDM e nas suas directrizes o sistema de vistas notáveis é formado pelas panorâmicas da cidade

de Lisboa e do rio Tejo, que são definidas a partir do relevo e apoiadas em valores telúricos como a

Serra de Monsanto, o rio e o estuário, as colinas e os vales da cidade constituindo um valor paisagístico

e cultural, a preservar e valorizar. Como tal, sendo um bem comum a preservar, qualquer intervenção

urbanística nas áreas abrangidas pelo campo de visão dos pontos de vista, não deve impedir ou limitar

estas panorâmicas.

Figura 3.3: Pontos de vista notáveis da cidade de Lisboa. Fonte: PDM, Revisão 2009

Este sistema de vistas é composto por subsistemas de vista, entre eles o da frente ribeirinha, o de

dominantes, o de cumeadas principais e o de vales. Sendo esta área bastante diversificada e com inúmeras

mais-valias, apenas o subsistema de vistas dominantes não se enquadra no local (estando presente no

Forte do Duque e de Monsanto, no Castelo de São Jorge, no Alto do Parque Eduardo VII e no Forte da

Ameixoeira).

Começando pelo subsistema de frentes ribeirinhas, estes são localizados nas encostas das colinas

ribeirinhas, como é o caso da Doca do Poço do Bispo, panorâmicas relacionadas com o estuário do Tejo

e divide-se em dois sectores: o sector ocidental, de Belém à Colina do Castelo; e o sector oriental, da

Colina do Castelo aos Olivais, sendo este sector aquele em que se insere a área de estudo. Tal como
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orientam as directrizes do PDM devem ser criadas condições para acesso pedonal à margem do rio e

fruição da paisagem ribeirinha com os vales e arruamentos que definem eixos de visão perpendiculares ao

rio. Estas directivas são conseguidas através da exploração do ordenamento do território e equipamentos

e espaços públicos.

Outro subsistema é o de cumeadas principais, que se denomina pelo conjunto de vistas localizados

nas linhas de festo, caracterizado por panorâmicas abertas em vários sentidos, como a cumeada de Mon-

santo, e no caso concreto do trabalho de Chelas-Olivais. Como já foi dito anteriormente o ponto mais

alto e com melhor panorâmica da intervenção localiza-se na Quinta dos Alfinetes, junto do campo do

Oriental.

Por último, o subsistema de vales, que é o conjunto de vistas contidas por vales, relacionando os

diferentes pontos de vista entre si e com o talvegue, sendo exemplo disso o Vale de Alcântara, o da

Avenida da Liberdade e o de Chelas. Neste caso específico, a zona de vale é explorada num ponto

de cota superior em Chelas, perto do Bairro dos Alfinetes. O contexto de vale não entra de forma tão

carregada na intervenção como o de cumeada ou de frente ribeirinha, pois grande parte da área do vale

já se encontra fora do local de intervenção, embora ainda se encontre dentro da área de estudo geral.

O sistema de vistas foi um dos princípios que se respeitou na elaboração do projecto, pois foi tido em

conta as vistas da população residente e dos espaços públicos criados, fomentando a vista para diversos

pontos da cidade e do rio. Apenas na zona portuária surge um novo edifício (com equipamentos, serviços

e comércio), mais denso, mas mesmo assim com apenas seis metros e meio de altura em quase toda a

sua extensão e usando o vidro como material de revestimento em diversos pontos, possibilitando a visão

através do edifício.

Também os Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor devem estabelecer estas condicionantes

relativas à altura, implantação e caracterização das construções, de forma a preservar e valorizar o sistema

de vistas. Muitos destes pontos de vista referidos no PDM localizam-se em diversos espaços públicos na

cidade, sendo que alguns miradouros se encontram na Carta do Património. Havendo assim o objectivo

de criar uma rede integrada com o património existente e com o património criado. Independentemente

de serem miradouros ou edifícios com mais funções.

Concluindo, e tendo em conta o contexto europeu, nacional e de cidade, a paisagem aparece como um

elemento potenciador mas subaproveitado de momento. Julga-se que o caminho a seguir, principalmente

nesta área da cidade, é a aposta na vertente de potenciar a paisagem. Obviamente que a paisagem por

si só não sobrevive, ou se tal acontece são locais de excepção e como tal não podem servir de exemplo
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genérico. Mas uma paisagem diversificada, articulada com boas conexões de e entre espaços públicos,

com equipamentos, serviços, comércio, ou mesmo habitação, a "coser"a malha, torna-se sem dúvida,

num ponto a favor em qualquer território.

O PDM prevê que esta zona se torne num novo centro aliado à componente das novas tecnologias

e ligado ao que a rodeia, com uma ligação forte à Avenida Marechal Gomes da Costa que tem o sector

logístico e as tecnologias de informação bastante presentes. Como tal, a solução projectual apoia esse

plano com serviços, transporte, comércio, equipamentos e com novas habitações.

3.5 PUZRO - Plano de Urbanização da Zona Ribeirinha Oriental - um futuro alternativo

Este plano é um documento de propostas e soluções para toda a frente ribeirinha da cidade e não apenas

da zona oriental. Embora, como é óbvio, se debruce mais sobre a parte oriental em questões de usos,

forma de ocupações, densidades, entre outros. Este nunca foi aprovado realmente e portanto os cenários

propostos nunca passaram da fase de proposta.

Um aspecto positivo neste documento, e sem dúvida bastante esclarecedor para este trabalho/pro-

jecto, foi a clareza das cedências por parte da APL à CML. Pois como se sabe, ainda hoje a frente

ribeirinha da cidade encontra-se partida em diferentes núcleos, muitos deles sem ligação, e existem zo-

nas que não têm qualquer tipo de proveito financeiro ou humano. Na área de estudo foi nítida a vontade

de manter em funcionamento alguma da indústria característica da zona, como a fábrica d’A Nacional, e

tornar o rio acessível às populações noutras áreas, como parte da Doca do Poço do Bispo, por exemplo.

Na área de estudo o cais do Poço do Bispo é parcialmente cedido à CML, chegando mesmo à zona de

acesso da doca a Norte. A zona mais a Sul, adjacente à Nacional, continua pertencente à AML.

Figura 3.4: Cedência da APL à CML
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Assim sendo, o plano divide a zona oriental em cinco áreas, com diferentes valências entre elas, cri-

ando pequenas centralidades, mas apostando fortemente na habitação. O PDM tem planeado para estar

área como já foi referido um novo cluster a nível das tecnologias, logo este plano ia contra as direc-

trizes de um plano superior na hierarquia, atribuindo um peso excessivo à habitação. Outras questões

como a da mobilidade, dos acessos e da estrutura cultural também são apontados como pontos deficitá-

rios. Apesar de no documento existir uma estrutura cultural bem pensada, com a integração dos antigos

palácios/conventos e de outros edifícios com valor patrimonial.

Essencialmente este plano iria funcionar como enquadrador, no sentido que enquadraria outros pla-

nos já delineados, como é o caso do plano de pormenor da Matinha e o plano de urbanização de Braço de

Prata. E funcionaria como delineador de novas estratégias noutras áreas. Com a desaprovação da CCDR

este plano encontra-se suspenso por agora e julga-se que de futuro também.

3.6 PP Matinha - Plano de Pormenor da Matinha - e PU de Braço de Prata - Plano de

Urbanização - habitação a par com o rio

O Plano de Pormenor da Matinha é essencialmente um plano que requalifica toda a área da Matinha, que

se encontra em muitos locais praticamente ao abandono e com muito edificado industrial devoluto. Este

incide sobre a área compreendida entre o Parque das Nações Sul, a Praça 25 de Abril, o Rio Tejo e a área

adjacente à estação de Braço de Prata, compreendendo assim a área pertencente ao Plano de Urbanização

de Braço de Prata, da autoria de Renzo Piano.

O plano consiste essencialmente em grandes áreas requalificadas com habitação, sendo que em al-

guns casos o piso térreo servirá para comércio. Não só a área da Matinha apresenta a habitação como

o caminho a seguir, mas também a zona de Braço de Prata com os condomínios criados pelo arquitecto

Renzo Piano apresenta esse uso como o ponto forte da área. Um dos problemas identificáveis deste

plano de pormenor é que o mesmo tem coerência no desenho urbano, mas na envolvente não acontece o

mesmo. Parecendo assim não existir um desenho urbano que integre o traçado novo de forma homogénea

na zona e que tenha a preocupação em incorporar o edificado já existente, e mais antigo perto da estação

de comboios, no novo projecto.

Outro aspecto latente neste plano são as áreas verdes, que surgem com diferentes características. Na

área da Matinha, ligando o rio às estruturas industriais ainda existentes irá figurar uma bacia hidrográfica
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Figura 3.5: Projecto do Arquitecto Renzo Piano para o Braço de Prata

de pequena dimensão, que permitirá a subida das águas (frequente nesta área, sendo um local com riscos

elevados de inundação) e criar assim ambientes diferentes consoante a subida das águas. Para além da

bacia, também um parque urbano envolve a zona, ligando a Matinha à zona inferior de Chelas do lado

Norte e na frente ribeirinha irá chegar à Doca do Poço do Bispo. Julga-se que uma mais-valia deste plano

é aproveitar algumas estruturas industriais devolutas - na área da Matinha - da indústria e criar uma nova

paisagem com marcos já existentes e aos quais a população está habituada a ver no horizonte há décadas.

Por fim pensa-se que um dos aspectos positivos deste plano é a criação da rede de eléctrico, e apesar

de criar acessibilidade pensa-se que o seu traçado poderia ser definido de outra forma, pois não aproveita

a imensa frente ribeirinha que tem ao seu dispor e a proposta é mais dispendiosa no seu traçado.
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4 . A história do local reflectida na espacialidade dos percursos do fu-

turo

4.1 Contextualização Histórica Espacial - os lugares do passado projectados no futuro

Lisboa Oriental é composta pelas freguesias de São João, Beato, Marvila e Santa Maria dos Olivais.

Na zona de intervenção temos o Vale de Chelas e no espaço ribeirinho implantou-se o Porto de Lisboa.

Na área fixou-se o caminho-de-ferro em 1856, a Avenida Infante D. Henrique, inserida no plano de

De Gröer, que veio separar a cidade do rio. A linha de cintura do caminho-de-ferro foi construída em

1891/93, ligando esta zona industrial a Alcântara.

A primeira fábrica que se instalou foi a Companhia da Fiação e Tecidos Lisbonense (1838-42) que

ocupou o Convento de Xabregas e posteriormente deu lugar à Companhia de Tabacos. Na Igreja do

Beato instalou-se a moagem a vapor de João Brito, enquanto no Convento das Freiras Grilas surgiu a

padaria militar (1889-96).

A evolução demográfica surge por manchas concentradas à volta das fábricas que iam surgindo e

que se consolidaram com o surto da indústria manufactureira no princípio do séc. XX. Estas conjuntos

habitacionais fomentavam o associativismo, as colectividades, as associações de socorros e equipamentos

de solidariedade social, como os lactários de primeira infância, asilos ou cozinhas económicas.

Já no séc. XX, das décadas de 1910 a 1930 surgiram a Fábrica Militar de Braço de Prata (1916) e as

instalações de Abel Pereira da Fonseca (1917), enquanto na década de 1940 surgiram o porto, o caminho-

de-ferro a Sul e o aeroporto (1949) a Norte. A Avenida de Berlim veio ligar o Tejo ao interior por

uma via, pelas ligações existentes das azinhagas. Esta avenida suportou o desenvolvimento urbanístico,

de Olivais Sul (1960) e Olivais Norte (1955). Também surgiu o Bairro da Encarnação, em 1946, e

teve início o Plano de Urbanização de Chelas abrangendo uma área onde existiam sessenta quintas.

Assim, nos anos 50, com o Plano dos Olivais e de Chelas, cria-se a nível urbanístico a possibilidade

de espaços verdes numa área construída - inspirados nos princípios da Carta de Atenas (apenas nos

Olivais), acompanhando o movimento modernista europeu. Estas condições ambientais possibilitam um

maior e melhor convívio das populações. Muitos dos antigos espaços rurais que não foram afectados

pelo desenvolvimento urbanístico ainda permanecem hoje, revelando a estrutura rústica pré-existente.

Quanto ao porto, este desenvolveu-se rapidamente, principalmente por causa das colónias a partir
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dos anos 40 através do Plano de Melhoramento do Porto de Lisboa (1946) que previa o desenvolvimento

específico desta área oriental (3ª secção do Porto de Lisboa), perdendo-se assim "definitivamente"a frente

ribeirinha. Construíram-se cais acostáveis entre Xabregas e Poço do Bispo, e entre este e Beirolas,

deixando a doca dos Olivais para aeroporto marítimo. Estas infra-estruturas permitiram uma grande

acessibilidade terrestre, também com o caminho-de-ferro, e permitiram um fluxo de matérias-primas e

mercadorias em grande escala.

Figura 4.1: Análise topográfica e hidrográfica (imagem presente em painel)

Com estas mudanças muitos poucos palácios e quintas se mantiveram na linhagem dos proprietários

herdeiros. Apenas os marqueses de Olhão e o Duque de Lafões continuam a dar vida nobre às antigas

residências. Outras foram ocupadas por fábricas, como anteriormente dito, e outras ainda serviram

para albergar várias famílias. Existem ainda os casos de palácios e quintas com usos diferentes dos já

referidos, como o Palácio da Mitra, o do Marquês da Nisa, a Quinta do Conde dos Arcos, o Palácio do

Contador-Mor e como está em plano, o Palácio da Quinta dos Alfinetes.

Antigamente o eléctrico fazia a ligação entre as três freguesias aos Olivais, passando pelos conventos

e palácios que mais tarde deram guarida a fábricas, oficinas e armazéns. Podendo este tipo de roteiro ser

aproveitado para um circuito pedestre de palácios, conventos e edificado industrial. As vias pelos vales

são irregulares devido à topografia, e a ocupação é desordenada e caótica pela industrialização, o que

veio criar marginalização e segregação - um dos temas fortes a abordar.

A antiga estrutura suburbana de conventos e palácios, com as cercas e quintas, azinhagas, estradas e
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caminhos, foi ocupada por pequenas e médias fábricas. Assim, a habitação operária começou a ocupar

e dividir o espaço, na tentativa de construção de pequenos bairros operários, proliferando vilas e pátios.

A Vila Flamiano, a Vila Dias, a Vila Pereira e o bairro operário da Calçada do Grilo são alguns dos

aglomerados que surgiram com a indústria. As vilas têm por isso um carácter ligado às indústrias, pois

eram vilas operárias para os trabalhadores das mesmas. Normalmente estas são edifícios em banda de

piso térreo, apenas vocacionado para as habitações, e próximos do local de trabalho. Enquanto que os

pátios a nível de edifício já apresentam em diversos casos um primeiro piso e têm características díspares.

Estes provêm da arquitectura muçulmana e têm como objectivo providenciar iluminação e ventilação às

habitações, sendo o local com mais ênfase nas próprias a nível cultural. Servem por isso para o encontro

dos habitantes e desfrute do espaço enquanto extensão das suas casas.

Na zona da intervenção alguns dos pátios são revitalizados de forma a recriar as antigas vivências,

tal como referido nos objectivos. Esses pátios concretos da intervenção [3] são o Pátio Beirão na Rua do

Açúcar, junto do Largo do Poço do Bispo; o Pátio do Colégio, na Estrada de Marvila junto do Palácio

do Marquês de Abrantes; o Pátio de Marialva, junto do Pátio do Israel e do monumento geológico no

mesmo local; o Pátio do 26 na Rua Pereira Henriques na zona industrial de pequenas e médias empresas;

e a Vila Maria Luísa no Convento do Beato. Não só pela recriação dos antigos pátios, mas de diferentes

usos nesses locais, a intenção é que a população volte a usufruir destes antigos locais.

Figura 4.2: Análise dos usos ao longo do tempo e identificação dos antigos pátios (imagem presente em
painel)

Pode-se afirmar que toda esta área, desde Xabregas até aos Olivais, foi uma zona de constantes

mutações ao longo do tempo, mas essencialmente a partir do séc. XVIII. Um local que sempre foi co-

nhecido pelas quintas de génese agrícola viu-se, com o dito "progresso", com uma identidade totalmente

diferente. É certo que surgiu uma nova identidade, industrializada, veloz, cosmopolita, mas por vezes
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o progresso não é necessariamente sinónimo de algo melhor. Este local foi sem dúvida visto de um

momento para outro como um local de descanso para um local ruidoso e poluído.

Marvila, Xabregas, Beato, Chelas, Olivais, tornaram-se locais distintos e com características muito

diferentes. E é certo que bem perto da Avenida Infante D. Henrique, perto do reboliço do porto e da

Fábrica d’A Nacional, ainda se consegue recuperar um pouco da calma conferida pelas quintas de outros

tempos, nos jardins da Mitra, onde parece que o tempo parou quando nos embrenhamos nos jardins. Este

local, com tanto de património erudito como património industrial, consegue surpreender o transeunte

de formas que o mais distraído não consegue captar.

Esta zona oriental da cidade, pela sua diversidade extrema, torna-se assim um "diamante em bruto"em

muitos aspectos. Aspectos - quer económicos, culturais, sociais, entre outros - que poderão potenciar esta

zona fortemente e criar uma nova centralidade na cidade, reforçada por novos acessos e por novas infra-

estruturas com ligações à cidade, ao estuário e à Europa. Assim, com o Comboio de Alta Velocidade,

a Terceira Travessia e o traçado de metropolitano proposto para a área ribeirinha, esta área irá ter enor-

mes melhorias a nível de mobilidade e transportes. E o facto de concentrar actividades tão díspares

como indústria, escritórios, pequeno comércio e pequenos equipamentos culturais, entre outras, aliados

à morfologia da área e paisagem privilegiada do rio e da sua colina, potencia esta zona de forma singular.

Figura 4.3: Identificação das freguesias
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4.2 Elementos físicos segregadores do território

Lisboa é conhecida pelas suas colinas e o território da área de estudo e intervenção é sem dúvida dos mais

fragmentados da cidade de Lisboa. Não só a topografia é acidentada e o rio é um limite, como existem

fragilidades sociais bastante vincadas, além dos elementos que segregam fisicamente este território. Estes

elementos físicos são a Avenida Infante D. Henrique e as linhas de comboio essencialmente. Foram

identificados outros elementos, ou patamares, que condicionam (ou podem potenciar) também o local,

como o rio, a Rua do Açúcar/Beato e a Estrada de Marvila.

Estes cinco patamares, da mesma forma que condicionam o território, têm um grande poder poten-

ciador. O rio, pelas suas componentes de paisagem, lazer, transporte e dinâmica económica; a Avenida

Infante D. Henrique pelo transporte e pelas transversalidades que poderá gerar; a Rua do Açúcar/Beato

enquanto distribuidor natural entre bairros e como ligação interna característica desta zona da cidade,

pelo comércio e pelos serviços também; a Estrada de Marvila como ligação entre diferentes bairros e

zona superior da cidade, com uma componente de paisagem vincada a nível de cenário/imagem e tam-

bém multidimensional no tecido urbano e social suportado pela geografia; e por último, as linhas de

comboio assemelham-se à Avenida, com o elemento do transporte marcado e com as transversalidades

que poderão surgir das mesmas.

Para além destes limites físicos fortes e bastante perceptíveis, os próprios bairros podem actuar como

limites. Estes podem ter limites claramente visíveis, definidos e precisos, em que todos os habitantes

concordam onde estes se localizam - como é o caso do bairro de Marvila que tem no seu limite a linha

férrea. Mas existem também limites que podem ser mais incertos e em que é difícil ao habitante perceber

onde termina efectivamente o seu bairro - como é o caso de Chelas pela abundante área de zonas verdes.

Estes limites podem reforçar a identidade de um bairro, mas aparentemente pouco têm a ver com a

sua constituição. Estas fronteiras acabam frequentemente por fragmentar a cidade, desorganizando-a, e

provocando conexões deficitárias e pouca fluidez de zona para zona.

É necessário tornar a focar a barreira rio, pois esta não é facilmente mutável e nem sempre pode ser

encarada como uma barreira. O rio é visto normalmente como um limite natural da cidade. Criando assim

uma descontinuidade no território e só parcialmente superável pelo transporte fluvial ou pela construção

de atravessamentos. Estes atravessamentos permitem o contacto com a outra margem e podem fomentar

um novo crescimento urbano na margem oposta. Esta situação pode ser vista invertidamente, ao ser
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a cidade a barreira à dinâmica natural do rio. No local o rio não tem as características "naturais"que

ainda se mantêm nos sapais ao longo do estuário. Este já se encontra muito artificializado, com aterros e

sucessivas linhas de costa que "roubam"área ao rio ao longo do tempo.

Figura 4.4: Esquema de conceito (imagem presente em painel)
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5 . Princípios da proposta

Este projecto final de mestrado teve como ponto de partida a questão dos elementos longitudinais que

segregam a cidade de Lisboa. Estes elementos já referenciados diversas vezes anteriormente foram o

mote para a compreensão do local e tornaram-se o ponto de partida para diversas opções projectuais

tomadas na intervenção. A forma de abordagem dos mesmos nem sempre foi igual ao longo do trabalho:

inicialmente tinha-se a convicção de que estas linhas de força longitudinais poderiam ser elas próprias

a centralidade de todo o projecto, mas com o estudo do local, o conhecimento da realidade sob o ponto

de vista do morador e o evoluir do trabalho, percebeu-se que a força nesta zona da cidade estava sim na

transversalidade.

Transversalidade que desde o início, embora esta tivesse tomado mais peso posteriormente, foi a

ligação primordial que se pretendia fazer entre a parte superior da cidade e a parte inferior, o rio. Nunca

pareceu coerente, apesar das dificuldades de ligação pela Avenida Infante D. Henrique e as sucessivas

linhas de comboio, deixar a parte superior de Chelas desconectada de Marvila, do Beato e do rio. Deixar

a situação como está no presente, onde as populações vivem em territórios adjacentes mas sem contacto

directo, não pareceu de qualquer forma a melhor opção a tomar. Além do facto de conseguir uma coesão

neste território, as transversalidades criadas servem para trazer a população ao rio, contribuindo assim

para uma frente ribeirinha contínua.

5.1 Identificação dos pontos a enfrentar em áreas específicas

Antes de determinadas tomadas de decisão a nível projectual, passou-se por um processo de identificação

dos problemas gerais da área e os característicos de cada local. A zona superior de Chelas encontra-se

segregada do território envolvente, pois essencialmente existe apenas habitação e portanto é unicamente

frequentada por moradores, fazendo com que o resto da população de Lisboa não tenha qualquer tipo de

interesse em deslocar-se à zona. Outro problema é o da insegurança, pois para o peão, devido a facto de

não existir um grande movimento de população a sensação de insegurança para quem caminha sozinho

é bastante latente. Consequentemente, uma das principais intenções para esta área era conectá-la com

Marvila e Beato, e tornar o rio "acessível"para os moradores da zona. Para tornar este local atractivo

e convidativo à população em geral implementaram-se serviços, equipamentos e áreas de lazer. Desta
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forma, não só a qualidade de vida da população residente iria melhorar, com mais condições e melhorias

nas infra-estruturas, mas também esta zona da cidade passaria a ser um cartão-de-visita da mesma, e não

uma zona sem atractivos.

Já no Beato e em Marvila os problemas são outros. Essencialmente esta área tem muito edificado de-

voluto, pouca fixação de população residente (a existente é maioritariamente idosa), e pouca diversidade

de usos. As soluções encontradas passariam por implementar um sistema de pátios e vilas como outrora

para fixar população jovem, conectar a zona pedonalmente em toda a sua extensão (e também com alter-

nativas para deficientes motores), apostar na diversificação de usos, e criar novas áreas de emprego para

ajudar a fixar a população.

Por último a zona da doca do Poço do Bispo apresentava-se com um problema geral e depois com

uma série de pequenos problemas. Este problema geral era a incapacidade da população chegar facil-

mente ao rio. Esta solução passa por algumas pontes pedonais que ligam esta área a Marvila/Beato e

também atravessamentos em toda a doca que permitam às pessoas ir de encontro ao rio sempre que

desejado. Outra dificuldade nesta área era também o transporte, que se fazia apenas por autocarro, e

foi criado uma maior acessibilidade através de uma estação marítima, de novas paragens de autocarros,

novas acessibilidades para carros e mais estacionamento. Assim, não só o peão tem acesso privilegiado

na zona, como também estes meios de transporte têm acesso privilegiado à doca.

5.2 Conexões dentro da cidade de Lisboa pelos diferentes meios de transporte

Julga-se ser importante frisar as ligações deste local à cidade de Lisboa e à sua área metropolitana.

Como já foi referido existem quatro componentes do transporte nesta área para além do peão: o barco,

o comboio, o autocarro e o carro. A nível marítimo propõem-se que exista uma "linha Tejo"que faça a

frente ribeirinha de Lisboa, desde Algés a Vila Franca de Xira, com paragens em Algés, Belém, Cais

do Sodré, Baixa Pombalina, Stª Apolónia, Poço do Bispo, Parque das Nações e Vila Franca. Para além

desta linha, seria importante reforçar as ligações com o Barreiro, Seixal, Almada e Trafaria, propondo-se

que houvesse ligação directa ao Barreiro e a Almada. A nível ferroviário as linhas de comboio exis-

tentes seriam mantidas e seriam reforçados os comboios na linha de cintura com melhores preços, de

forma a fomentar a deslocação por este meio até Stª Apolónia e ao Parque das Nações. Esta estação de

comboios de Marvila estaria preparada para receber o CAV e teria um terminal de autocarros adjacente
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para permitir transbordos rápidos e eficientes para as populações das zonas envolventes. Os transportes

rodoviários colectivos teriam reforço sobretudo na zona de Chelas, junto da nova Loja do Cidadão e Qtª

dos Alfinetes, na Estação de Marvila, na Rua do Açúcar e na Estação Marítima de Poço do Bispo. Tanto

para transporte colectivo como para transporte individual rodoviário foi criada uma via de ligação directa

entre a estação de comboio e a Estação Marítima para facilitar os possíveis transbordos. Por último, o

transporte individual teria estacionamento privilegiado na zona na doca, com uma zona de área verde, e

também nas zonas da estação de comboios e marítima. Por toda a intervenção o traçado viário foi revisto

e melhorado, de forma a tornar a vida do condutor e do peão mais fáceis, simultaneamente.

5.3 A abordagem ao peão na área de intervenção

Passando para uma escala mais aproximada, a da intervenção, devido à topografia e aos enfiamentos

provocados pelas ruas mais antigas, surgem perspectivas bastantes interessantes que podem escapar à

primeira vista. Como por exemplo, o edifício da doca provoca o efeito de "edifício-barreira", pois no

enfiamento da Rua Pereira Henriques, enquanto se desce a mesma, consegue-se ver o rio e ter percepção

da distância a que estamos dele. Enquanto ao estarmos na zona de cota mais baixa dessa mesma rua

perde-se completamente a ligação visual com o rio, sendo que a intenção é contornar o edifício ou

atravessá-lo, "descobrindo de novo"o rio. Tornando assim o edifício um elemento de delimitação e

pontuação. Este tipo de "suspense"no transeunte cria expectativa no percurso e torna-o menos monótono.

A água tem como objectivo máximo neste local ser vista e sentida, nas suas diferentes perspectivas,

no seu aroma e com o vento que traz a maresia. Este tipo de opção foi propositada e espera-se com isso

desenvolver o sentido da visão e do olfacto, deixando o tacto - o acto físico de tocar na água - para outros

locais de Lisboa que têm a sua temática desenvolvida nessa vertente. Embora a água assuma este carácter

mais intocável, no resto da intervenção a situação inverte-se, com a intenção de que a paisagem não seja

só "vista". Os elementos explorados como as azinhagas, as quintas, os conventos, os pátios e vilas, e

o edificado mais recente - como as indústrias, a doca, ou até a Terceira Travessia prevista e o impacto

da sua ponte - têm como objectivo serem "vividos". Suportados por uma rede de espaços públicos que

permita não só a requalificação do espaço mas também o seu usufruto.

Outro aspecto importante, maioritariamente na zona superior em Chelas e nos interstícios de Marvila,

é a apropriação do espaço por parte da população. Em Chelas passa essencialmente por apropriação dos
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diferentes espaços verdes criados, a intenção é que a população usufrua deles como se tratassem do seu

próprio jardim, de uma extensão da sua casa. Em Marvila o intuito também é a apropriação do espaço,

mas de forma diferente. Com as pequenas recriações de alguns antigos pátios/vilas com novas habitações,

pensa-se ser possível criar novamente o sentido de comunidade que existia antigamente, e com isso fazer

também com que o porta-a-porta seja possível e que a rua se torne uma extensão de casa para vivências

com os vizinhos. Pensa-se que esta apropriação do espaço também será melhor conseguida através do

enclave, que é basicamente o espaço interior aberto para o exterior, e que permite acesso livre e directo

entre ambos, nas habitações e até em locais públicos, como a galeria de arte e o teatro, localizados em

Marvila.

Também as perspectivas das diferentes ruas podem dar a sensação de intimidade ou de exposição,

e gerarem diferentes espaços de acolhimento para a população. A zona da doca pretende ter estas duas

vertentes, onde caminhando na cobertura dos edifícios se tem a sensação de permanente exposição, pela

cota elevada a que o indivíduo se encontra pode ver e ser visto, enquanto no espaço público imediato à

doca, a ideia é que seja mais íntimo, pois os edifícios circundam e protegem essa zona de ventos e fazem

sombra convidativa a convívio. Outros locais da intervenção, como os jardins com muros de Chelas que

recriam a antiga Azinhaga dos Alfinetes também têm a intenção de que a população se sinta resguardada

e não exposta às vias próximas e até mesmo aos olhares de quem passa. Quando um indivíduo se

encontra na doca, a tensão principal estará concentrada na linha de demarcação entre terra e água. É

a experiência emocional desta tensão que transmite o sentido de imediaticidade. Esta condição visual

e emotiva pode ser melhor conseguida omitindo guardas ao longo da linha de demarcação, visto uma

grande parte do impacto do imediato surgir do grau de contraste. Este tipo de emoções criadas num local

mais resguardado pode provocar a sensação de intimidade.

A diversidade dos usos nas diferentes ruas também é importante para a sua dinâmica, para que estas

ruas não funcionem apenas a uma determinada hora do dia ou da noite, mas sim que consigam chamar

pessoas a diferentes horas e consequentemente impulsionar o comércio e o convívio. A área da doca, por

ser dotada de transporte fluvial e rodoviário crê-se que é uma zona de um número elevado de passagem

de pessoas e como tal, tem o potencial de "convidar"essas mesmas pessoas a ficarem no local, se a oferta

for convidativa. Por ter uma biblioteca/área de trabalho 24 horas por dia, uma área de restauração com

uma oferta generosa, um clube náutico e uma zona de comércio adjacente no Largo do Poço do Bispo

e nos Armazéns Pereira da Fonseca, procura-se uma diversidade que se espera atrair diferentes tipos de

população de dia e noite.
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Um aspecto determinante nesta intervenção, principalmente no edifício desenvolvido da doca, foram

as suas sombras e a sua iluminação - quer diurna, quer nocturna. Durante o dia em toda a intervenção

surgem locais de sombra que convidam o transeunte a descansar: na doca criadas por sistemas de palas,

em Chelas pelos muros de sustentação do terreno e pelo Parque do Oriental com grande variedade de

árvores, e em Marvila por espaços de descanso criados em zonas sombreadas por árvores ou por cons-

trução humana. Também a zona verde contemplada no PDM que abraça a doca a Norte que vem desde

a Matinha, permite diferentes locais de sombra perto do rio. A par com as sombras criadas vem a ilumi-

nação, julga-se que esta se torna tão importante de noite como de dia. De dia esta existe essencialmente

dentro dos edifícios para criar percursos dentro dos mesmos com tecnologia LED, enquanto de noite

este sistema de iluminação interior dos edifícios ganha vida e transforma-se numa "rede"de iluminação

que abrange também o espaço público tornando-o convidativo mesmo com a noite. Permitindo assim ao

indivíduo que se sinta não só parte integrante do espaço público, mas também do edifício. Este sistema

visa criar percursos de noite, para que a questão da segurança esteja sempre em primeiro lugar e que as

pessoas não fiquem intimidadas por um espaço apenas por ser de noite. Estes percursos geram assim

linhas de força que de dia não são tão evidentes e que guiam/lideram o transeunte para um determinado

local. Durante o dia estas linhas existem por meio de pavimento homogéneo, que acaba por dar a ideia de

se tratar do mesmo espaço, mesmo estando num local com características diferentes. Assim, a população

residente e visitante ao caminhar nos diferentes locais da intervenção crê estar numa única zona, quando

na realidade está a atravessar diferentes zonas com singularidades únicas relativamente às anteriores.

Subtilmente, com o pavimento homogéneo ou com os percursos de luz, são feitos os atravessamentos

dos elementos longitudinais referidos anteriormente. Estes atravessamentos têm lugar essencialmente

sobre a Avenida Infante D. Henrique e sobre as linhas de comboio. Quer por pontes pedonais ou por

travessias em túnel para veículos. O principal propósito é que, quer a pé, quer de carro, não se sinta

um tão grande impacto ao passar ou chegar perto destes patamares que quebram a malha, e que eles se

transformem não em elementos segregadores mas em elementos de coesão. Componentes agregadores

e potenciadores de coesão do território e que se tornem para a população algo natural e não que sejam

pontos fracos do território como o são no presente. Para além da intenção de criar pontos fortes na

malha, estes também devem ter interesse por si só, como é o caso da travessia em Marvila sobre a linha

de comboio, com um miradouro sobre o antigo Jardim da Mitra e com vista para o rio, conseguindo

percepcionar as diferentes realidades do local, com a indústria e o lazer lado a lado.

Além deste atravessamento, também o do monumento geológico, no Pátio do Israel, é sem dúvida
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um local de ponto de vista notável privilegiada. Neste caso não foi gerado um novo atravessamento

pedonal, mas sim requalificado, fazendo com que a subida feita por escada fosse mais suave. O novo

atravessamento surgiu sim com uma nova via, para veículos, para conectar a zona inferior da cidade, com

a parte superior - neste caso tornar mais eficiente o transbordo entre os transportes, ligando a estação

fluvial à estação ferroviária. Neste local, mais concretamente no topo do monumento geológico, mais

uma vez a componente dos percursos cruza-se com o elemento da paisagem privilegiada sobre a cidade

e o rio.

Não só os dois eixos desenvolvidos neste trabalho têm potencialidade a nível de percursos, paisagem

e pontos de interesse. Também os eixos pensados no início do desenvolvimento do estudo e do conceito

têm potencialidade. A zona mais a Sul, perto do Convento do Beato, com o atravessamento sobre a linha

do comboio e edificado férreo obsoleto poderia facilmente tornar-se num local de interesse e com paisa-

gem privilegiada. Da mesma forma, que na área do Bairro de Madredeus, este tipo de transversalidades

funcionaria, pois já existem pontos de interesse neste local bastando evidenciá-los. Nesta área adjacente

ao projecto existe património com valor que se pensa poder requalificar e dinamizar, como a zona do

antigo Paço de Enxobregas, o Palácio das Pintoras, o Convento de Xabregas, entre outros.

Assim, da mesma forma que se desenvolveram estes pontos de interesse ao longo de eixos transver-

sais que "cortaram"os elementos longitudinais da malha, na área de Marvila e Chelas, também os eixos

das zonas anexas poderiam ter sido desenvolvidos. Não só nesta área da cidade, mais a Oriente, este tipo

de regeneração urbana é necessária, mas também noutras zonas da cidade, como em Belém e Monsanto

- zonas que se encontram a uma distância diminuta e que a nível pedonal torna-se bastante complicado

usufruir de uma forma contínua das duas. Não existindo ligações pensadas para o peão este percurso de

ligação entre Belém e Monsanto torna-se muito moroso e muitas das vezes só possível por transporte

público ou viatura, visto que também não existe um percurso ciclável. Logo, este conceito de percursos

transversais pode ser aplicado em outros locais da cidade e noutras cidades também, especialmente as de

topografia acidentada e que possuem potencialidade através dessa característica.

O local de intervenção torna-se assim num conjunto de eixos, perspectivas e enfiamentos que tornam

os percursos interessantes para o peão. Pretendeu-se não utilizar apenas uma única solução para todos

os espaços, mas sim diversificá-los ao máximo para torná-los únicos. Recorrendo a situações como o

pavimento homogéneo, ou os percursos iluminados de noite, a ideia central era que o percurso fosse

um misto de emoções entre o que é novo e o que parece ser igual ao que já se viu há pouco. Não só

as transversalidades que quebram os patamares longitudinais da cidade possibilitam este tipo de riqueza
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mas também o já existente, com a simbiose entre o que é antigo e o que é novo.

5.4 Opções projectuais e respectivas argumentações

Após a identificação dos problemas e a determinação da programática para a intervenção, passou-se às

diferentes opções projectuais, quer a nível de espaço público, quer a nível de edifício. O espaço público

e edificado foi tratado em toda a intervenção, enquanto a temática de interiores do edifício foi apenas

aprofundada na doca.

Um dos objectivos, tal como já foi dito no segundo capítulo era dar importância ao percurso pedo-

nal, e isso foi ponto assente em toda a intervenção. Da mesma forma que o material escolhido para o

revestimento do pavimento, placas de betão, tem como objectivo criar um pavimento homogéneo, com

necessidade de pouca manutenção e financeiramente mais favorável. Este pavimento poderia ter a apli-

cação de algum tipo de tinta para que a cor do mesmo ficasse mais apelativa, com um acabamento polido

para não desgastar a mesma. Também como já foi dito nesse mesmo capítulo, para além da aplicação

do betão para unificar percursos, no Largo do Poço do Bispo, na nova zona da Estação de Marvila, na

doca e na Quinta dos Alfinetes, também estes percursos teriam incrustações de luzes com tecnologia

LED, para que fosse um sistema que não produzisse muitos gastos financeiros e que durasse um relativo

tempo comparativamente com as outras lâmpadas. Este sistema de iluminação não só durante o dia pro-

duziria um efeito condutor e esteticamente apelativo para o transeunte, como de noite poderia adquirir

maior intensidade e iluminar o percurso e zonas envolventes, produzindo uma maior sensação de segu-

rança, maioritariamente em Chelas. Com este elemento comum a todas as zonas, pensa-se ser necessário

especificar cada uma delas e quais as suas valências e usos.

5.4.1 Chelas

Começando pela área de Chelas, a nível de programa foi pensado uma reconversão da antiga Quinta dos

Alfinetes e da sua azinhaga. Este edifício reabilitado funcionaria como um centro de dia para jovens,

com o intuito de dar apoio às populações jovens da zona e à Escola Básica adjacente. Este tipo de centro

teria parcerias com o centro de dia e lar para idosos carenciados construído nos terrenos da Quinta (local

onde estaria pensado a Fundação Luso Brasileira com projecto de Niemeyer), com o teatro itinerante de
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Marvila, com o Clube Náutico do Poço do Bispo e também com o Clube Oriental (todas estas valências

foram criadas de raíz, excluindo o Clube Oriental).

Também esta área teria uma nova Loja do Cidadão, anexa à Escola Básica, com o intuito de que

este tipo de serviço atraísse população da área de Lisboa e que esta consequentemente conhecesse as

novas valências de lazer da zona. O Clube do Oriental seria revitalizado, com um novo edifício de

apoio que integraria um miradouro coberto que funcionaria pelo horário do clube. De apoio a este clube,

para promover a aproximação à população, quer jovem, quer idosa, estaria o "Parque do Oriental"que

se localiza numa zona a Este do campo, onde foram erradicados os antigos anexos clandestinos e onde

existe uma das melhores panorâmicas para o rio e para a colina. Este parque teria quatro campos de jogos

para os mais jovens, assim como diversos locais de sombra para descanso e convívio dos idosos da área

e da população em geral, com uma área verde a funcionar com um pequeno pulmão. Adjacente a esta

área verde, estaria outra, mas com um carácter agrícola, onde se fomentaria o arrendamento de terras a

preços diminutos de forma a estimular a agricultura biológica e actividades interligadas entre o centro de

dia para jovens e para idosos.

Para conexão da nova zona da Estação de Marvila a Sul, foi recriado um percurso pela antiga Azi-

nhaga dos Alfinetes que faz a ligação não só à Estação, mas também a Marvila. Este percurso alberga

uma temática de "jardim de espécies", onde o intuito era criar três mini ecossistemas diferentes: pradaria,

pântano (com um sistema de charcos) e bosque. Estes jardins teriam um sistema de muros, que come-

çaria desde o túnel rodoviário da Estação e iriam terminar na Quinta, e cujo objectivo era criar espaços

mais intimistas e fechados, variando as alturas e comprimentos. A intenção destes também é recriar os

antigos muros que ladeavam as azinhagas antigamente. Assim, não só se faria a conexão entre a Quinta

e Estação de uma forma simples e vincada, como esse percurso daria lugar a diferentes vivências de

outros tempos. A área adjacente à linha de comboio e à habitação social colectiva de Chelas deixou-se

expectante, devido ao novo traçado do CAV, apenas se traçou um percurso de atravessamento da área e

uma pequena área de restauração com esplanada para dinamizar o mesmo. Mais a Sul, perto do Bairro

dos Alfinetes foram criados novos edifícios de habitação, como ao longo da antiga azinhaga.

Por último, na zona mais a Sul encontra-se a nova Estação de Marvila, no local onde se encontra

presentemente o apeadeiro, e que ganharia força com a vinda do CAV e a TTT. Esta Estação teria um

terminal de autocarros para melhor conexão com a cidade, e um túnel que atravessaria a estação e faria

a ligação entre Marvila e Chelas sem pôr em risco a segurança rodoviária. Nesta área da Estação, mas já

nos limites de Marvila surgiria outro sistema de pátios como junto ao Largo do Poço do Bispo. Este tipo
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de habitação seria bastante beneficiada a nível de transportes, de serviços, de equipamentos, de lazer e

até exposição solar, tendo em conta a nova programática.

5.4.2 Marvila/Beato

Na área de Marvila, quer entre linhas do comboio, quer mais perto do rio, ir-se-á apostar na habitação

com três conjuntos de habitação por sistema de pátios. Um junto da Estação de Marvila, já referido,

outro na Estrada de Marvila em volta ao Palácio do Duque de Lafões e por fim numa área anexa aos

jardins da Mitra. A Rua Direita de Marvila teria intervenções a nível de: perfil da rua, melhoramentos

das fachadas, unificação do pavimento, erradicação de edifícios devolutos sem valor histórico que dariam

lugar aos novos pátios e reabilitação do pátio do Palácio do Duque de Lafões. Tornando este aberto à

população, retirando o campo de jogos existente e devolvendo-o aos moradores com locais de sombras

e mobiliário urbano. Esta zona superior de Marvila irá estar ligada pedonalmente à zona de cota mais

baixa por um sistema de palas/pontes, que dará lugar a um miradouro sobre os jardins da Mitra, que

percorre a cobertura dos novos pátios criados mais a Este.

Nesta área de novos pátios anexa à Mitra serão reabilitados alguns edifícios devolutos industriais para

pequenas e médias empresas e criados novos edifícios para o mesmo uso, injectando assim o emprego no

coração de Marvila e bastante próximo das novas habitações. O sistema de palas anteriormente falado

que conecta Marvila desde a zona do Palácio à Mitra, também tem um momento de paragem numa zona

de edifícios devolutos reabilitados, onde existirá uma galeria de arte, um teatro itinerante com a sua sede

ali, um campo de ténis e uma zona de restauração com uma esplanada com miradouro bastante ampla.

Os jardins do Convento de Marvila passarão a ser públicos e manter-se-á a zona hortícola do mesmo.

Por sua vez o comércio irá ser revitalizado no Largo do Poço do Bispo através da criação de galerias

reabilitando os antigos armazéns Pereira da Fonseca, concebendo assim duas áreas de comércio, uma

coberta e outra ao ar livre. Desta forma, e também através do pavimento unificador que leva o transeunte

a qualquer lado nesta área, pensa-se conseguir uma simbiose entre o que é novo e o que merece atenção

pela sua história. Dá-se ênfase aos antigos jardins da Mitra que presentemente não se encontram muito

bem cuidados e ao seu Palácio, ao Palácio do Duque de Lafões e ao Convento de Marvila, ao mesmo

tempo que esses percursos se cruzam com novos usos e vivências. Todos estes novos percursos criados

por pontes pedonais, ou os novos acessos, são percorríveis por deficientes motores.
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5.4.3 Doca do Poço do Bispo

Finalmente, na zona da doca existiria também um misto de usos. Além de duas pontes pedonais que

ligam o Largo do Poço do Bispo a esta zona, e outra perto da Nacional para quem está apenas de passa-

gem pela doca. Esta área tem um Clube Náutico com uma rampa de acesso ao rio para os seus barcos

e para os barcos dos pescadores, uma área de restauração com capacidade para onze espaços, uma bi-

blioteca/espaço de trabalho 24 horas e uma Estação Marítima. A indústria d’A Nacional continuaria

activa e conviveria sem problemas com este tipo de usos (como podemos ver pelo exemplo do Parque

Le Havre em França) a Sul, enquanto a Norte um novo pulmão verde da cidade que começaria na Ma-

tinha e terminaria na doca, remataria a mesma. Este edifício da doca teria uma componente percorrível

muito forte, com todas as coberturas passíveis de caminhar. O edifício que alberga as valências referidas

anteriormente tem o intuito de resguardar a zona da doca do rebuliço da Avenida, ao mesmo tempo que

é penetrável em diversos pontos. Na realidade são dois edifícios distintos, pois o mais a Norte alberga

apenas o Clube Náutico, enquanto o outro tem três valências diferentes. Um aspecto estético bastante

forte e plástico até, é o material de ripado de madeira que funciona como uma "pele"em todo o edifício,

ligando o edifício ao pavimento da doca e aos Armazéns Pereira da Fonseca, que determina o percurso a

tomar pelo peão e ao mesmo tempo projecta sombra no piso térreo do mesmo.

Além da rampa do Clube Náutico existe outro momento de possibilidade de chegar à água, através da

criação de patamares inundáveis na zona a Sul da doca. Estes patamares têm cinco níveis, que inundam

consoante a subida e descida das marés - sendo que dois desses patamares só serão inundados em caso

de inundação extrema, além da subida de maré normal - e cujo intuito é criar zonas de estar, de lazer e

de interacção com a água para a população. Assumindo que apenas nesta zona da doca é possível tocar

na água. Para além dos patamares inundáveis existem outros que contêm vegetação de sapal (bolboscho-

enus maritimus, conhecido por triângulo; phragmites astralis, conhecidas por caniços; e typha latifolia,

conhecida por tábua-rasa), não com o intuito de recriar um sapal mas de proporcionar zonas de vegetação

perto da água que não requeiram muita manutenção e que sobrevivam à água salgada. A ideia é criar uma

frente ribeirinha contínua, mesmo na zona d’A Nacional, onde seja possível passear a pé e de bicicleta

e que ao caminhar ao longo do rio se encontrem atractivos diferentes e usos diversificados. Desta forma

a Estação Marítima em conjugação com a biblioteca/espaço de trabalho 24 horas, marcam a diferença.

Justificando assim a opção de não apostar na vertente física da água, e sim na parte visual e de paisagem.
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5.4.4 Estação Marítima do Poço do Bispo

Incidindo sobre os interiores do edifício desenvolvido, este é o que alberga a Estação Marítima de Poço

do Bispo e a biblioteca/espaço de trabalho 24 horas. O objectivo era tornar fácil o transporte para quem

se desloca para aquela zona da cidade para trabalhar e passar o seu tempo. Este edifício é na realidade

dois volumes independentes, em que um alberga a Estação Marítima e a zona de leitura descontraída da

biblioteca - edifício explorado no seguimento deste trabalho - e o outro alberga a área mais formal da

biblioteca, áreas de trabalho 24 horas e no piso superior um café/bar também aberto 24 horas. Conec-

tando estes dois edifícios - cobertura da Estação à esplanada do café/bar - estão patamares lineares que

permitem a subida suave entre ambos e que convida a ler um livro, retirado da biblioteca, enquanto se

espera pelo barco, reforçando a componente da paisagem do rio. Esta cobertura tem acesso não só por

escada mas também por elevador e rampa, com os elevadores na zona mais a Sul e adjacente à Nacional,

de forma a torná-la acessível a deficientes motores. A estação em si no seu interior é bastante simples

quanto ao seu conteúdo, com um local para espera, bilheteiras com respectiva sala do pessoal, arrumos

para os barcos e instalações sanitárias. A zona de espera do barco é reforçada com um pequeno quiosque

de jornais e revistas com os respectivos arrumos, que permite o acesso pela estação ou directamente para

o espaço público - logo não dependente dos horários da estação. A zona de leitura descontraída da bibli-

oteca é dotada de arrumos, recepção, instalações sanitárias e um amplo espaço comum de leitura, sendo

este um volume que sobressai do edifício e paira sobre a água. Em todo o edifício a diferença de cotas

dos tectos e do piso faz com que um edifício de leitura simples ganhe complexidade sem ser impositivo,

criando espaços mais intimistas ou abertos, consoante a função. A zona da estação pretende ser aberta,

sem máquinas de bilheteiras a fazer controlo como na estação do Cais do Sodré por exemplo, embora o

desenho da estação permita essa adaptação de futuro caso seja necessário fechar a zona de passageiros

em espera. A estrutura do edifício é suportada por vigas de aço em V que cria um ritmo em todo o seu

alçado. Este ritmo é quebrado na fachada Norte, onde painéis deslizantes de madeira de diferentes lar-

guras, desenham um alçado diferente consoante o movimento dos mesmos. Estes painéis não acabam na

cobertura, sendo que têm a forma de L, e permitem a entrada de luz zenital, mudando também a entrada

de luz no edifício e as suas sombras interiores consoante os utilizadores movimentem os painéis. Estes

painéis têm dupla função, pois servem para encerrar o edifício na zona da estação aquando do seu fecho.

Ficando o edifício mais exposto na zona da biblioteca, propositadamente, com o intuito de chamar a

atenção ao transeunte para este espaço aberto 24 horas.
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O vidro é uma constante para trazer-se o máximo de luz natural ao espaço, visto este ser um espaço

de espera e leitura. As palas referidas anteriormente projectam sombra aos vãos de vidro para evitar uma

excessiva exposição solar do utilizador e para prevenir as perdas e desperdícios energéticos. Na fachada

a Este, junto da água, tanto na estação como na biblioteca foi concebido um sistema de painéis de vidro

recolhidos para abrir o edifício por completo ao rio e ao seu aroma, e para possibilitar uma circulação

completa em volta do "miolo"do edifício. Em dias mais frios ou ventosos, estes painéis poderão ficar

fechados e possibilitar essa circulação na mesma.

Para além da inexistência de paredes delimitadoras a separar os dois espaços e da possibilidade de

cruzamento de usos entre eles, também o pavimento cria percursos unificadores com material homogéneo

e com o sistema de iluminação LED já referido. No edifício, além de demarcar percursos durante o dia,

à noite a iluminação transforma-se em planos iluminados que pontuam o edifício de forma ímpar.

O objectivo desde equipamento é que, apesar da Estação Marítima fechar às duas da manhã, como

é normal no horário marítimo em Lisboa, este espaço pudesse permanecer aberto 24 horas por dia,

obviamente com um reforço de segurança, para que este não dependesse da estação e pudesse servir a

população a todas as horas, ao contrário das bibliotecas convencionais. Espera-se assim criar um edifício

ímpar na cidade a nível estético, funcionando como marco para quem passa e também único no seu

serviço e disponibilidade para a população.
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6 . Conclusão

Neste trabalho chegaram-se a algumas conclusões, mas também a algumas questões. Aquando do início

do mesmo, as questões levantadas punham em discussão como evitar a segregação do território e como

planeá-lo, se a água poderia ser por si só um elemento forte de paisagem, como planear uma zona com

projectos aprovados e como criar percursos conectores que por si só pudessem gerar interesse. Chegando

ao fim deste trabalho, algumas questões foram respondidas a título definitivo enquanto outras poderiam

ter uma resposta alternativa.

A componente que poderia ter uma resposta alternativa é a das transversalidades, das longitudinali-

dades e do cruzamento das duas. Neste caso concreto, foi a transversalidade que ganhou força e pontuou

o território. Mas acredita-se, que esta vertente de "conquistar"os elementos físicos segregadores do ter-

ritório são um dos pontos a potenciar de futuro. A resposta alternativa fica no que tem maior força ou

potencialidade na malha, se a transversalidade ou a própria longitudinalidade. Julga-se que esta questão

mudará de cidade para cidade, tendo em conta o seu contexto histórico, social e topográfico. E é nessa

mesma mudança em que se poderia continuar este estudo e levantar-se outro tipo de questões, em busca

de um modelo que pudesse ser seguido consoante determinadas circunstâncias dos três anteriores fac-

tores falados. Mas sem dúvida que apesar de qualquer das condicionantes acima, as cidades e os seus

cidadãos só têm a ganhar com a coesão que emerge da integração destes elementos.

De forma simples, este trabalho ajudou a apoiar a conclusão já alcançada por alguns autores, de que

uma cidade com coesão territorial é sem dúvida uma cidade com melhor qualidade de vida (caso esta

seja feita de forma planeada). Além disto, acredita-se veemente que este estudo/aplicação serviu para

apoiar a posição de que os territórios segregados são por si só potências dentro da cidade. Pois pelas suas

singularidades, muitas vezes pelo excesso de espaço público desaproveitado (como era o caso na zona

de Chelas) ou edificado devoluto, acabam por já ter uma estrutura em que é apenas preciso limar arestas,

definir pontos chaves e ligá-los. A riqueza está em aproveitar o que existe e torná-lo melhor e conectado

com o que de novo se definir. Exemplos de sucesso desta questão são os anteriores referenciados, como

Paris, e avalia-se de que esta zona intervencionada seria um território de sucesso.

Quanto à questão dos territórios que têm planos aprovados mas não construídos, pensa-se que as

opções tomadas no projecto são as adequadas para este local, deixando zonas onde existirão no futuro

infra-estruturas de grande porte expectantes e com usos provisórios, enquanto noutras zonas se optou por

decisões mais definitivas que poderão ter ajustes aquando da construção dos diferentes planos.

51



Sucintamente, chegou-se à conclusão de que os territórios têm tudo a ganhar com a coabitação do que

é antigo e tem história/memória, e do que é criado no presente e vem atrair nova população/visitantes.

Territórios com diversidade de usos, que colocam o peão em primeiro lugar e que subtilmente conectam

os espaços, são territórios fortes e só têm a ganhar a nível económico, social e de qualidade de vida das

suas populações.

Por último a água enquanto paisagem, pensa-se que não é atractiva o suficiente para que a população

se desloque a esta zona específica da cidade, pois sempre existiu nesta zona. Como já foi referido anteri-

ormente um bom planeamento tem de aproveitar as características singulares de cada local e potenciá-las,

apoiando-as com outras. Assim, cada uma destas zonas desta grande área de intervenção tem chamarizes

próprios, momentos que não se passam noutro local e são por isso merecedores da atenção do indivíduo.

O elemento comum a todas as áreas é exactamente a água enquanto paisagem presente de diferentes

ângulos, e motivo de atracção para o local, como já se mostraram exemplos anteriormente.

Concluindo, cruzando as diferentes temáticas abordadas - desde a paisagem até aos transportes -

espera-se alcançar um planeamento coerente e potenciador das características do local, tornando-o único

na cidade de Lisboa e na sua área metropolitana. Este trabalho poderia ser continuando como estudo

para possíveis modelos a ser adaptados e acredita-se que ajudou a fortalecer/responder a pontos de vista

abordados, como a temática dos limites, da paisagem e dos percursos.
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A . Anexos

A.1 Esquissos de trabalho

57



58



59



60



61



A.2 Maquetes
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A.3 Painéis

Lista de peças:

Painel 1: Ortofotomapa de localização; Planta de análise topográfica, hidrográfica e de linhas de

costa; Planta de análise histórica; Fotos da realidade local.

Painel 2: Planta de enquadramento estratégico; Planta de traçado fluvial actual e proposto; Esquemas

evolutivos do conceito.

Painel 3: Planta de desenho urbano.

Painel 4: Esquemas relacionais de percursos, vias e mobilidade; habitação e vilas/pátios reabilitados;

serviços, equipamentos e comércio.

Painel 5: Planta de desenho urbano da Doca Poço do Bispo e Marvila.

Painel 6: Planta de espaço público e coberturas - Doca do Poço do Bispo.

Painel 7: Cortes longitudinais do edifício desenvolvido; Alçados - nascente e poente; Planta do

edifício - Estação Fluvial/Biblioteca 24 horas.

Painel 8: Corte longitudinal da Doca do Poço do Bispo; Corte transversal da colina - zona de Marvila;

Cortes da zona de Chelas; Renders de caracterização das vivências propostas.

Painel 9: Corte transversal do edifício e do espaço público; Corte transversal do edifício; Cortes do

espaço público da Doca; Renders da caracterização da proposta.
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