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RESUMO 

 

O estudo da evolução dos sistemas ribeirinhos constitui um tema apelativo no âmbito da Arquitetura 

Paisagista, nomeadamente na relação de equilíbrio que se pretende restabelecer entre as populações e estes 

sistemas naturais. O processo de evolução assume um carácter complexo ao procurar interpretar as diversas 

utilizações e vivências destes espaços ao longo do tempo e as quais serão as perspetivas no futuro, procurando 

alcançar o equilíbrio ecológico entre a água e a vegetação, melhorando as paisagens e proporcionando a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes. 

Assumiu-se, como principal exercício, a reconstrução de uma condição de equilíbrio entre a ribeira e os 

seus espaços expectantes (margens e áreas adjacentes), desenvolvendo-se a análise e o diagnóstico, 

refletindo-se tal estudo em tipologias de intervenção integradas e aplicadas a estes espaços/lugares. Os usos 

destas áreas expectantes, relacionadas com as marcas deixadas pelo tempo, condicionaram as tipologias da 

estratégia, de forma a proporcionar a unificação deste território e das diferentes paisagens.  

A proposta para a área adjacente à ribeira em estudo poderá ser o caminho a seguir, numa perspetiva 

de valorização da linha de água, dando-lhe o merecido valor ambiental e lúdico, constituindo, deste modo, um 

exemplo de aproveitamento e reconhecimento destes espaços como «ferramentas» para «tratar» a paisagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Evolução; Sistema ribeirinho; Paisagem; Valorização; Transformação. 

 

ABSTRACT 

 

The evolution of riverside systems represents an attractive subject within the scope of Landscape 

Architecture, namely in the balance relation that seeks to re-establish between the humans and these natural 

systems. The evolution process assumes a complex character/ a complexity in the search of interpreting the 

various uses and experiences of these spaces over the time and what will it be the future perspectives, seeking to 

reach the ecological balance between the water and the vegetation, improving these landscapes and providing 

the improvement of resident’s quality of live. 

It was assumed as the main exercise, the reconstruction of a balance condition between the stream line 

and its expectant spaces, developing the analysis and diagnosis reflected in such types of intervention study and 

applied to these spaces/places. The activities of these expectant areas, related to the marks left by the time, 

determined the typology strategies, to provide the unification of this territory and of the different landscapes. 

The proposal of the adjacent riverside area in study may be the way to follow on an enhanced 

perspective of the stream line, giving it the deserved environmental and ludic value, providing an example of 

recognition and utilization of the spaces as “tools” to “treat” the landscape. 

 

KEYWORDS: Evolution; Riverside system; Landscape; Valorization; Transformation. 

 



IV 

EXTENDED ABSTRACT  

 

Landscape Architecture emerges as a tool to create community’s transformations, reconciling both duties 

to preserve and protect Natural systems. Within this perspective, the thesis was developed in order to act in the 

landscape, recognizing the relation between the human and the natural systems, providing multiple and dynamic 

territory occupations as well as new experiences. 

The settlements throughout History had, among other, two aspects in common – the presence of water 

and agricultural soil. In the past, the farmers kept their croplands passing on through generations and, with the 

evolution and expansion of Cascais municipality, it started to be noticed the solicitation of hand labor for the rural 

coastal strip, once the beaches were starting to be crowded with tourists during summertime, leaving, thus, the 

fields abandoned. If the settlements once depended on the water from streams, with the installation of piped 

constructions to conduct the water, the stream lines began to be interpreted as obstacles to overcome, with no 

social or economic value. They were rerouted and piped, countless times, in various segments, so the roads 

could be constructed, among other actions. The main issue, in the present moment, is to change the way of 

thinking of the population by showing the benefits of the process of recovering and rehabilitating of riparian 

systems. 

During the different actions undertaken throughout the territory, related with stream lines, the people 

responsible for the hydraulic projects were mainly concerned simply with  providing a more efficient use and 

water distribution through structures, straitening the bed and ensuring the disposal of the flow tip, thereby 

preventing flooding, and ignoring the ecological, social and recreational factors, assumed as elements of 

underdevelopment areas and leading thus to eliminate the margins of the various functions (such as damping 

water speed, through its elasticity, among others).  

Therefore, the simplification of this territory was promoted by the natural rout to the sea, and this 

(changes) caused serious implications to ecosystems conversation with excessive imbalances associated with 

the use of inert materials such as retention walls, riprap on the riverbanks, channeling the stream lines and 

causing discontinuities due to occurrences which induce in natural systems. Floods are the most visible 

consequence of that same reality, showing the problems associated with an inadequate urban growth due to the 

lack of environmental sensibility and ecological actors intervening in the territory. 

This is why it is so relevant to work on the planning and intervention of the adjacent empty spaces – with 

potential link effect between the built and the Natural areas – with special ability for developing urban parks, 

public gardens, green corridors, areas of communication and inter-relationship of among many others that value 

and safeguard the distinct landscapes 

It emerged, then, the need to point out the different and possible strategies for the study area, so that in 

order to contribute to territorial cohesion and to allow the return of the real identity of this riparian landscape. It 

was sleeked to obtain environmental, social and economic sustainability and the quality of life, thus addressing 

the various concerns of the people, once the water is the vital connection element. 
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The first part was based on the choice and use of other interventions examples, already implemented and 

so, matured, where different approaches were identified as well as techniques that should be exploited for a wider 

intervention. 

Later,  and as a continuum perspective is developed along the study of landscape evolution that enabled a 

better understanding of the functioning of the watershed, through information collecting, recognizing and 

interpreting the territory, which was also based on the field work and bibliography/cartographic study of the area. 

It was also essential the personal contact with the population involved in this landscape, which provided an 

excellent contribute in several aspects of the thesis elaboration. 

The adoption of different types of intervention in the basin, due to the need of responding to various types 

of living areas, in order to make the strategy enhance the landscape in a global sense. Different areas were 

grouped into four typologies, presenting the technical pieces, which support the process of creating concrete 

design solutions, reinforced by a strategic vision, objectives and measures to be included in the final proposal 

valuation. 

It was intended that the project may contribute to the awareness and recognition of the importance of 

water in the landscape as a green corridor and a dynamic flow generator. As the main objective was to interpret 

the processes studied and developed through a project-proposal, a basin area, having been selected by the 

needs inventoried. The proposed landscape valorization is presented by a cast of technical pieces drawn, 

illuminating the project-level preliminary study. 

In a prospective evaluation of the stream line, this proposal should be the way to move forward, providing, 

thus, an example of recognition and application of these spaces as 'tools' to 'treat' and take care, in a balanced 

way, of  the landscape and giving it back the deserved value and environmental playful and enjoyable dimension. 

The first part was based on the choice and use of other interventions examples, already implemented and 

so matured, where it was identified different approaches and techniques that should be exploited for an 

intervention. On the second part it was develop a study about the landscape evolution, analyzing and diagnosing 

several parameters. The third and last part presents the proposal for landscape recovery. 
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Foram alguns meses de leituras variadas, à procura de um assunto que me estimulasse 

para a elaboração de uma dissertação. Andei meia perdida, e ainda estou para perceber 

porquê, pois a minha primeira ideia - guardada em silêncio por não a querer adotar - foi a 

que acabou por seguir em frente. A escolha deste tema surge então, devido aos diários e 

saudáveis passeios com a minha fiel amiga canina, que me faz caminhar por «montes e 

vales», de certa forma para a compensar do facto de morarmos num apartamento, e por 

não estar tão «livre» como eu gostaria.  

Há uma ribeira perto da casa da minha Mãe, onde vivemos, que me faz pensar, no quanto 

«desleixados» somos com a Natureza.  

E, foi assim, que nasceu o tema da dissertação, pela vontade de pesquisar e estudar sobre 

esta linha de água, que muito me diz respeito e, com a qual tenho o privilégio, de contactar 

todos os dias. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

Figura 1 - Ribeira de Bicesse, Alapraia. 
Fonte: autora.  
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1.1 Âmbito 

«Os principais motivos de trabalho surgem das características de um programa, de uma 

intenção ou de um conjunto de intenções funcionais para um sítio, e das próprias 

características do sítio» (NUNES 2010, p.14). 

Ao longo dos últimos quarenta anos, verificou-se no Concelho de Cascais, um elevado crescimento 

demográfico e urbanístico. A desordem e ocupação excessiva do edificado – em muitos casos, de génese ilegal 

– levaram à degradação de espaços notáveis, apagando, tal como sucedeu em muitas localidades (de muitas 

terras), a verdadeira identidade do aglomerado populacional.  

Nas diversas intervenções efetuadas no território, no que às linhas de água diz respeito e, mais 

concretamente, nas ribeiras, os responsáveis pelas obras hidráulicas preocuparam-se mais em proporcionar um 

eficiente aproveitamento e distribuição da água, através das estruturas, linearizando o leito e assegurando o 

escoamento dos caudais de ponta, prevenindo assim as cheias ou inundações, ignorando valores ecológicos, 

sociais e recreativos, assumindo-os como elementos do território urbanizado, e levando, deste modo, à 

eliminação das diversas funções das margens como seja de amortecimento da velocidade das águas, através da 

sua elasticidade, da meandrização, entre outras. Consequentemente, promoveu-se a simplificação do seu 

percurso natural pelo território até ao mar, tendo estas alterações graves implicações ao nível da conservação 

dos ecossistemas com desajustes associados à excessiva utilização de materiais inertes, como os muros de 

contenção nas margens ou enrocamentos de grandes dimensões, canalizando, deste modo, o curso de água e 

originando ocorrências devido às descontinuidades que induzem nos sistemas naturais. As cheias são as 

manifestações mais visíveis dessa mesma realidade, evidenciando todos os problemas associados a um 

crescimento urbano desajustado à demasiada impermeabilização das envolventes devido à falta de sensibilidade 

ambiental e ecológica dos atores que intervém no território. 

 «É sempre a ideia de paisagem, a sua construção que confere uma forma, um panorama, 

medidas para as nossas percepções: distância, orientação, pontos de vistas, situação, 

escala. Garantir o domínio das condições de vida leva a que se assuma permanentemente 

uma visão de conjunto, composta e enquadrada» (CAUQUELIN 2008, p.8). 

É difícil imaginar bairros sem estradas, casas sem pessoas, rios sem água ou árvores sem pássaros, pois 

é destes elementos que se formam e se «vivem» os lugares. O presente trabalho tem como principal objetivo a 

procura de relação de «convivência» e inter-relação, entre a natural e o construído, recorrendo e aproveitando a 

linha de água, com um elemento unificador destas diferentes paisagens.  
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Em determinados bairros que se fixaram junto de linhas de água, existem «espaços vazios1», áreas 

desocupadas, esquecidas entre a resistência dos espaços naturais e o sentido do tempo do espaço urbano. É, 

por isso, relevante o planeamento e a intervenção nestes espaços vazios adjacentes – de potencial ligação entre 

as áreas naturais e as construídas – tendo especial aptidão para o desenvolvimento de parques urbanos, jardins 

públicos, corredores verdes, espaços de comunicação e inter-relação, de entre outros tantos, que valorizem e 

salvaguardem as distintas paisagens.  

As povoações, ao longo da história, tiveram dois aspetos em comum no que se refere ao povoamento – a 

presença de água e dos solos agrícolas. Se os agricultores, no passado, mantinham as terras cultivadas, com a 

evolução e expansão do concelho começou-se a denotar o aliciamento da mão-de-obra rural para a faixa litoral, 

uma vez que as praias se enchiam de turistas nos meses de verão, remetendo os campos ao abandono. Se as 

povoações outrora dependiam da água das ribeiras, com a instalação de água canalizada, as linhas de água 

passaram a ser interpretadas como obstáculos a vencer, sem valor social ou económico. Foram desviadas e 

canalizadas, vezes sem conta, em vários segmentos, para que passassem estradas e para que a urbe 

continuasse a crescer, vencendo limites outrora inultrapassáveis. 

                                                           
1 Diferentes termos para denominar, espaços vazios: “void”, “brownfields”, “terrain vague”, espaços híbridos, espaços expectantes, áreas 
desocupadas, vazios urbanos, espaços banais, áreas livres disponíveis, entre muitos outros. Optou-se pelo termo espaço vazio por se 
adequar ao caso das áreas adjacentes à linha de água, que as circunstâncias do tempo o tornaram obsoleto. Ao longo da sua 
degradação, teve uma enorme e variada diversidade de funções de caráter temporário, que o comprometeram, deixando-o, assim, sem 
utilização, função específica, construção ou até mesmo vegetação, carente de um programa, que o revitalize e proporcione a relação 
perdida entre terra-água-homem.  
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1.2 Metodologias e objetivos 

«Antes de propor um desenho concreto, e perante a consciência de que o trabalho na 

paisagem nunca corresponderá a uma imagem estática e imutável, o que procuramos é 

uma dinâmica apoiada numa estratégia clara e objectiva» (NUNES, 2010, p. 9). 

«A evolução dos sistemas ribeirinhos, ribeira de Bicesse» 

A intervenção nesta ribeira é um desafio, por se tratar de um curso de água de caráter torrencial, cuja 

importância é subestimada neste século em que a sustentabilidade ambiental, socioeconómica e a melhoria da 

qualidade de vida são objetivos principais das intervenções em espaço público, bem como a preservação do 

elemento vital que é a água. Esta linha de água ainda providência, ao longo do seu curso, espaços vazios que 

permitem a reintegração e manutenção dos valores ecológicos e sociais associados às linhas de água, 

traduzindo este estudo num exemplo do aproveitamento e reconhecimento dos elementos naturais e identifica 

ferramentas para «tratar» a paisagem, o ambiente e a qualidade de vida dos habitantes. O fundamental será a 

utilização desta ribeira como contributo à estruturação de um elemento unificador, de um «corredor verde e 

cultural» que permita ligar a faixa litoral ao interior rural. Ao longo da ribeira e das zonas adjacentes há 

elementos arquitetónicos e culturais que podem assumir-se como referenciais, verdadeiros landmarks deste 

corredor, como o Forte de Santo António da Barra, as grutas da Alapraia, a Quinta da Carreira, o Parque do 

Bosque dos Gaios, entre muitos outros, que potenciam ainda mais este elemento, enquanto espaço de recreio e 

lazer.  

Na bacia hidrográfica da ribeira de Bicesse, a intervenção do Homem foi, em alguns troços, sobreposta 

por novos layers temporais, sendo, por isso, importante a pesquisa bibliográfica e cartográfica que permita 

reconhecer os antigos modos de aproveitamento das aptidões territoriais e contribuir para uma melhoria das 

continuidades naturais desta paisagem. Uma intervenção global e integrada ao longo do seu percurso acarretará 

um grande investimento energético e financeiro. A forma como os edifícios «enclausuram» a linha de água e a 

maneira como esta foi ao longo do seu percurso «cortada», quer por autoestrada, estradas, caminho-de-ferro e 

estrada «marginal», marcam indiscutivelmente este território, mas também, por existirem, criaram uma 

oportunidade única de reestabelecer uma ligação através de um corredor verde de utilização urbana (no 

verdadeiro sentido da palavra), permitindo a relação entre o natural e o urbano.  

A importância das linhas de água na paisagem é um capítulo que recorrendo a uma extensa pesquisa 

bibliografia, através de livros, revistas, artigos e elementos cartográficos se faz uma abordagem ao tema (desde 

as linhas de água, a ocupação do território e o despertar da consciência). Promove-se ainda a uma análise de 

casos de estudo concretizados e com diferentes abordagens. Estas permitem o desenvolvimento de uma 

proposta, onde haja uma visão predominantemente associada à engenharia hidráulica, onde é descorado o 

desenho, que tanta importância tem na paisagem, utilizando-os como exemplo do que se deve ou não fazer, nas 

intervenções e valorizações dos espaços naturais em ribeira, e em espaços vazios do meio urbano.  
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A evolução da paisagem da ribeira de Bicesse é um capítulo que se divide na análise, diagnóstico e 

estratégia, possibilitando uma melhor compreensão do funcionamento da bacia hidrográfica. Através de 

descrições e análises da evolução do concelho e da ocupação da ribeira ao longo do tempo, é possível realizar 

uma abordagem abrangente de intervenção que responda à situação com os problemas que se manifestam na 

atualidade. A pesquisa bibliográfica e cartográfica sobre o concelho permite uma análise cuidada sobre todas 

estas dimensões relativamente à ribeira. A bibliografia sobre o concelho tem uma variedade imensa, sendo 

através da leitura e tratamento de dados uma ajuda na perceção da relação dos acontecimentos ao longo do 

tempo.  

As tipologias de estratégia para valorizar a paisagem resultam das saídas de campo para interpretação, 

observação e recolha de dados e constituíram um passo indispensável para o reconhecimento e localização das 

áreas da bacia hidrográfica e ribeira de Bicesse a intervir. Mas mais do que a recolha de informação afiguram-se 

imprescindíveis entre vários elementos a consultar, o Plano Diretor Municipal (P.D.M) por permitir uma 

aproximação às disposições legais vigentes na área de estudo. Antevendo a fase de proposta, recorreu-se a 

metodologias e à aplicação de conceitos e abordagens maturados nos capítulos anteriores. Apresentar-se-ão 

peças desenhadas, resultado da justaposição de cartas antigas com elementos cartográficos recentes, como 

forma de sintetizar a experiência de procura de respostas aos problemas identificados, apoiando o processo de 

criação de soluções projetuais concretas, suportados numa visão estratégica, com medidas e objetivos a integrar 

no capítulo seguinte.  

 

A proposta de valorização paisagística apresenta-se como objetivo principal, a interpretação, análise e 

síntese dos processos dos capítulos anteriores. O esboço final será a proposta projetual para a área em estudo, 

correspondendo e respondendo às necessidades inventariadas. Será apresentado um elenco de cartas 

desenhadas, elucidativas da proposta a nível de estudo prévio sendo apresentadas em várias escalas.  

Em suma, pretende-se chegar à obtenção de uma proposta de intervenção coerente que responda às 

necessidades presentes e futuras, e que seja passível de reprodução, por contágio, a outras áreas com potencial 

de intervenção elevado. A discussão de futuros desenvolvimentos e acontecimentos possíveis na ribeira 

proporcionará uma continuação a todo este processo. 

 

O último capítulo das conclusões, pretende que se interprete o desenvolvimento de todo o trabalho. 

 

Para que as soluções de projeto funcionem, é necessária a existência de uma metodologia e abordagem 

conceptual (bem) estruturada. A criação de espaços com um desenvolvimento pioneiro de manutenção e 

reposição da dinâmica da linha de água é um verdadeiro desafio, proporcionando ambiências diversas ao longo 

dos percursos perpendiculares ao mar.  
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O diagrama que se segue sintetiza graficamente a metodologia de trabalho adotada. 
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2. A IMPORTÂNCIA DAS LINHAS DE ÁGUA NA PAISAGEM 
 
 

 

Figura 2 - Carreiro de formigas. 
Fonte: autora. 
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2.1 Abordagem ao tema 

AS LINHAS DE ÁGUA  

«Os sistemas fluviais têm um papel fundamental na paisagem mediterrânea, constituindo 

ecossistemas complexos, diversificados e dinâmicos» (MOREIRA, et al., 1999 p. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As linhas de água percorrem o território, das cotas mais altas, a montante, para as mais baixas, a jusante. 

Ao longo do seu percurso, desenvolvem-se ecossistemas sensíveis, moldados às diferentes topografias. Da 

linha de água fazem parte diversos sistemas complexos e fatores naturais (Figura 3) que a caracterizam e que, 

por vezes, são imprevisíveis. A variabilidade sazonal do clima mediterrânico faz com que os pequenos cursos de 

água de regime torrencial, bem como algumas ribeiras ou charcos, só tenham caudal na estação do inverno ou, 

praticamente, logo após uma precipitação intensa, encontrando-se, nos meses de verão, frequentemente secos, 

sem caudal. Nas margens das linhas de água, a vegetação, apesar de ter características particulares em cada 

local, reforça e define a sua morfologia, pois estabelece uma inter-relação com a água (quando esta existe) e o 

solo. 

Estes sistemas naturais representam uma riqueza extraordinária, sendo o conhecimento das 

características do território um passo fundamental para a orientação favorável de qualquer tipo de decisões a 

tomar numa intervenção em linhas de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquisso da linha de água natural.  
Fonte: autora. 

galeria ripícola        margem elástica                               linha de água                                 margem elástica                           galeria ripícola 
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OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

«O rio constitui uma paisagem natural e cultural que tem servido de referência para o 

homem ao longo de toda a sua existência» (SARAIVA, 1999 p. 1). 

A fixação do Homem junto às linhas de água ocorreu, entre outros fatores, devido às condições propícias 

ao desenvolvimento da atividade agrícola (clima e solos férteis - várzea, aluviões) e também à facilidade de 

escoamento da produção. 

As populações cresceram a um ritmo acelerado, não tendo, por vezes, as infraestruturas gerais 

acompanhado este desenvolvimento. Como testemunho deste desfasamento, surgem vários exemplos de 

construções desorganizadas, muitas vezes próximas das linhas de água (Figura 4), que alteraram e/ou 

influenciaram as suas características estruturais, nomeadamente interferindo no seu percurso original. Quando, 

para construir, se aterraram e canalizaram as linhas de água ou impermeabilizaram as áreas de máxima 

infiltração, uma das consequências visíveis foram, e são, as cheias, resultado da negligência associada à 

urbanização desregrada. 

 

 

 

As características naturais das bacias hidrográficas e as modificações dos usos dos solos que se foram 

desenvolvendo determinam, deste modo, a necessidade do reconhecimento destes sistemas como corredores 

ecológicos2, enquanto potenciais espaços verdes urbanos, por representarem e promoverem uma relação que 

proporciona uma melhor qualidade de vida, vivência social e cultural.  

 

                                                           
2 Estabelecem a conectividade, possibilitam a conservação da biodiversidade, proporcionam a integração da paisagem e dos habitats 
naturais, que por vezes são distintos devido ao contexto geográfico onde se inserem. O caráter de continuidade dos corredores 
ecológicos assume assim uma enorme relevância, (que deve ser tomada em conta) pois a intervenção e/ou transformação num pequeno 
troço de uma linha de água, provoca inevitavelmente alterações nos restantes troços.  

área impermeabilizada                  linha de água                            ocupação inapropriada 

Figura 4 - Esquisso da ocupação do território.  
Fonte: autora. 
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DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA 

«A educação do olhar e do ouvido, a da inteligência das coisas e dos laços que 

estabelecem entre si, é actualmente bem diferente das gerações anteriores. Todavia o 

interesse não é reconhecê-lo sob que forma seja (nostalgia ou triunfalismo), mas 

reconhecer que, se os conteúdos mudaram, a experiência do mundo, essa, passa sempre 

pelos mesmos caminhos (…)» (CAUQUELIN, 2008, p. 13). 

De entre os diversos autores3 que, na primeira metade do século XX, aludiram à degradação progressiva 

dos sistemas naturais, sobressai, em 1962, a publicação do livro Silence Spring, de Rachel Louise Carson, 

alertando toda a comunidade para a indiscriminada utilização do tóxico inseticida D.D.T. 

(Diclorodifeniltricloroetanos), o qual, na altura, era usado na produção agrícola, descrevendo os efeitos da 

aplicação do químico na saúde pública e ambiental em Long Island. No ano de 1972, o Clube de Roma 

frequentado desde a sua fundação, em 1968, por pessoas ilustres, contratou uma equipa do Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (M.I.T.), coordenada por Donella Meadows4, para analisar problemas relacionados 

com o ambiente e o futuro do desenvolvimento da Humanidade. Com a publicação do relatório do M.I.T., 

baseado em modelos matemáticos, Os limites do Crescimento5, permitiu concluir que o planeta Terra não iria 

suportar o crescimento populacional devido à pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos e o 

aumento da poluição, mesmo tendo em conta o avanço da tecnologia. 

 

Nas décadas seguintes, a Comunidade Europeia e outras instituições de relevo internacional procuraram 

desenvolver várias estratégias tendo em vista a consciencialização da sociedade mundial para estas questões e 

a adoção de modelos económicos aplicáveis a tal mudança de paradigma. Surgem assim o Relatório 

Brundtland6, a Agenda 217, a Carta de Aalborg8, a 3ª Conferência Pan-Europeia das Cidades e Vilas 

Sustentáveis9, a Convenção de Joanesburgo10, a Nova Carta de Atenas11, a Carta de Leipzig ou a Rio + 2012, 

dentro da temática da sustentabilidade, da proteção ambiental, da justiça social e da competitividade económica.  

 

                                                           
3 Edward Goldsmith, The Blueprint of Survival (1972); Ernst Schumacher, Small is Beautiful (1973), entre outros. 
4 Equipa e autores do livro: Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, and William W. Behrens III.  
5 Graham Turner, publicou em 2008 «A comparison of the limits to growth with thirty years of reality» artigo onde analisou os últimos trinta 
anos com as previsões feitas em 1972 para o século XXI.  
6 A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987, elaborou o protocolo “Our Common Future” numa perspetiva 
de desenvolvimento sustentável (na base deste modelo, estão os pilares da sustentabilidade ambiental, económica e social).  
7 A Organização das Nações Unidas (O.N.U.), em 1992, no Rio de Janeiro, realizou a conferência com a participação de 179 países que 
se comprometeram em promover um padrão de «desenvolvimento sustentável» como instrumento de construção de sociedades do 
século XXI.  
8 A Campanha Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis, que surge em 1994, em Aalborg, deu origem a um compromisso político com 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 
9 Elabora em 2000, na Alemanha, a Declaração de Hannover com a participação de presidentes de municípios europeus. 
10 Originou, em 2000 a declaração de Joanesburgo, com diversos desafios e compromissos gerais associados ao desenvolvimento 
Sustentável e também o Plano de Implementação (P.I.), que identifica como meta a erradicação da pobreza, a alteração de padrões de 
consumo e de produção e a proteção dos recursos naturais. 
11 Elaborada em 2003, dirigida ao planeamento estratégico do território e ao urbanismo de forma a garantir a gestão do espaço comum. 
12 O documento mais recente, elaborado em 2012 pretende que os países assumam o compromisso de adotar uma economia verde 
(modelo de crescimento económico baseado na baixa emissão de carbono e no uso inteligente dos recursos naturais) e a cooperação 
global. 
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Em Portugal, «uma das principais alterações nesta área de actuação, que resultou da instauração do 

regime democrático, em 1974, foi a institucionalização do Poder Local, com a definição, em 1976, de novas 

atribuições e competências. Em 1982, foram estabelecidos os instrumentos de planeamento integrado do uso do 

solo municipal, através da legislação que cria os Planos Directores Municipais (P.D.M.), revista, posteriormente, 

em 1990.» (SARAIVA, 1999 p. 109). 

 

Em simultaneidade com a introdução dos P.D.M.s surgem a Reserva Ecológica Nacional (R.E.N.) e a 

Reserva Agrícola Nacional (R.A.N.) na legislação portuguesa (não sendo consequência uma das outras, mas 

completando-se). Da R.E.N.13 salientam-se, entre vários objetivos, a salvaguarda de áreas de maior 

sensibilidade ecológica e paisagista (Figura 5), sendo impostos fortes condicionalismos à edificação em diversas 

áreas, destacando-se as «(…)zonas ribeirinhas, água interiores e áreas de infiltração máxima ou de receção, 

reconhecendo o papel destas áreas na proteção da água e do solo, bem como de outros recursos a eles 

associados, estas áreas devem ser reservadas para a agricultura e, nos aglomerados urbanos, para recreio de 

utilização mais intensa» (MAGALHÃES, 2001 p. 394 alinea b)). 

 

 

 

A crescente tendência para a reabilitação ambiental de rios e cursos de água deriva dos instrumentos 

normativos da União Europeia (U.E.) que vão sendo transpostos para a Lei portuguesa, como, por exemplo, a 

Diretiva Quadro da Água (D.Q.A.) que foi transposta para o Direito nacional pela da Lei da Água14. 

As intervenções que têm sido efetuadas nestes sistemas particularmente frágeis são necessárias quando 

«a nossa vontade, é efetivamente, existirmos nestas paisagens de água» (PROAP, 2011 p. 142). 

 

A presença de água levanta questões de dimensões adicionais na gestão do ambiente urbano, às quais 

se torna indispensável dar resposta, não apenas pela vulnerabilidade às cheias, como também pela necessidade 

de criar acessibilidades/travessias, e reconhecer a importância do valor paisagístico e estético e ainda pela 

                                                           
13 A primeira legislação da R.E.N. no Decreto-Lei n.º 321/83 de 5/7. 
14 A Diretiva 2000/60/C.E. do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, foi transposta para a Lei nacional portuguesa pela 
Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que estabelece as bases para a gestão sustentável dos recursos hídricos, tendo em vista alcançar o 
bom estado de todas as águas até 2015. 

estabelecer relação                                                             ponte de ligação                             caminhos de passeio na Natureza 

Figura  5 - Esquisso das novas intervenções.  
Fonte: autora. 
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contribuição para as atividades e identidades urbanas de forma a proteger este recurso natural tão importante. 

As operações de manutenção e limpeza das linhas de água devem, então, ter em conta as suas dinâmicas 

naturais e os diferentes ecossistemas, assegurando uma coexistência equilibrada entre os sistemas 

humanizados e naturais, sobre o qual o Homem se implantou, repercutindo-se tal sensibilização em ações que 

orientem a dinâmica para um perfil de equilíbrio. 

É necessário dar resposta a todos os problemas que têm que ser rapidamente resolvidos, com sistemas 

de tipologias de intervenção que se adaptem ao conjunto de resoluções de problemas com as estratégias para o 

espaço, para que se replique, assegurando um “open ended process”15 e recorrendo à educação ambiental para 

garantir que a sociedade, no seu todo, ganhe uma consciencialização das problemáticas e das mais-valias que 

os sistemas ambientais podem gerar para todos nós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Casos de estudo  

Os critérios para a escolha dos casos de estudo que se seguem, nascem da preocupação em demonstrar 

situações práticas, exemplificando diversos conceitos de intervenção em vários contextos.  

«Aprender com os erros e observar os bons exemplos16.» 

A intervenção em segmentos das linhas de água pode alterar o seu funcionamento hidrológico global de 

forma benéfica ou prejudicial na sua bacia. É imprescindível e premente atuar, não só nas linhas de água, como 

também na sua envolvente, sendo, por isso, relevante a recolha de informação in loco com vista a interpretar e 

avaliar as intervenções, quer ao nível de abordagem conceptual, quer ao nível das soluções projetuais 

escolhidas no processo, recolhendo, para o efeito, provas documentais (pré-existências à intervenção, 

levantamentos fotográficos, projetos, reconhecimento de fenómenos extraordinários, entre outros).  

Ao contextualizarem-se as ocorrências dos casos de estudo, constata-se que estes revelam pistas de 

intervenção, contribuindo para o processo de aprendizagem que culminará no capítulo da proposta de 

valorização paisagista (capítulo 4), da qual fará parte um projeto de intervenção para um dos afluentes da ribeira 

de Bicesse, no concelho de Cascais.  

                                                           
15 Este conceito é utilizado muito recentemente e refere-se à intervenção que pode, e deve, continuar, e a qual deverá manter-se sempre 
correspondente às necessidades. 
16 Conversa com os orientadores.  
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2.2.1 Ribeira das Vinhas, Cascais  

ENQUADRAMENTO 

A bacia hidrográfica deste caso de estudo ocupa, aproximadamente, uma área de 2620 ha (Figura 6), 

intercetando os concelhos de Cascais e Sintra, ambos do distrito de Lisboa. A ribeira das Vinhas escoa no 

sentido norte/sul e tem uma extensão de aproximadamente 27,2 km. Esta linha de água principal nasce na 

encosta sul da Serra de Sintra e desagua na Praia da Ribeira (em frente ao Hotel Baía). Este troço final está 

atualmente canalizado desde o Mercado Municipal de Cascais até à foz. É conhecida, a jusante, por ribeira das 

Vinhas e a montante por ribeira dos Marmeleiros, ribeira da Penha Longa ou por ribeira da Mula, sendo esta 

última toponímia utilizada para designar o nome da albufeira da barragem onde se acumula a água para o 

abastecimento de Cascais.  

 

 

 

 

Figura 6 - Delimitação da área da bacia hidrográfica da Ribeira das Vinhas. 
Fonte: Fotomontagem de imagem retirada do Google Earth. 

CASCAIS 

SERRA DE SINTRA 
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Tendo em conta o âmbito da bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas (assim estará nomeada neste 

trabalho), integrada no Parque Natural de Sintra-Cascais, esta apresenta um elevado grau de biodiversidade que 

importa preservar.   

A ribeira das Vinhas, em alguns troços, pode ser percorrida por caminhos de pé posto, nos quais se 

podem observar diversos vestígios de uso dos solos para a agricultura. Nas encostas, foram construídos 

socalcos de muros de pedra seca para a agricultura e algumas margens do leito encontram-se consolidadas 

também por este tipo de estrutura (em elevado estado de degradação, fruto do seu abandono). 

 
 

 

Junto à foz, em Cascais, o troço encontra-se canalizado há alguns anos, devido à pressão urbanística 

que se intensificou dentro do casco urbano da vila. Em meados do século XX, a ribeira já se encontrava com um 

elevado grau de artificialização, como se verifica na Figura 9. Mas foi por volta de 1924 que se deu início à 

canalização do troço final da ribeira Figura 10. 

 

  

Figura 10 - Aspetos da obra de canalização (1924). 
Fonte: Arquivo Histórico de Cascais.  
   Ref.: PT/CMSC-AHMCS/AFTG/CAM/A/213 

Figura 7 - Socalcos de muros de pedra seca. 

Fonte: autora. 

Figura 8 - Margens da ribeira com muros de pedra seca.  
Fonte: autora. 

Figura 9 - Ribeira das Vinhas (1920). 
Fonte: Arquivo Histórico de Cascais.  
  Ref.: PT/CMCSC-AHMSC/AESP/CMBP/055 
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Após a canalização do troço final, verificaram-se 

algumas cheias em Cascais, sendo a mais grave a que 

ocorreu em 1983, com a subida das águas a 9 m acima do 

leito normal da ribeira e a trágica morte de dez pessoas.  

 

 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO 

Após as cheias de 1983, foram várias as investigações integradas no Projeto de Controlo de Cheias da 

Região de Lisboa, da responsabilidade do Instituto das Águas (I.N.A.G.), com o objetivo de dar resposta a este 

problema. 

 

O Centro de Estudos de Hidrossistemas (CEHIDRO)17 realizou um relatório preliminar, em 1985, com o 

título «O reconhecimento dos leitos de cheia dos pequenos cursos de água da região de Lisboa», analisando a 

cheia histórica de Novembro de 1983. A PROCESL engenharia hidráulica e ambiental18 efetuou, em 1998, um 

Estudo Prévio de Regularização da Ribeira das Vinhas, onde concluiu que existia a necessidade de uma solução 

mista, entre a construção de albufeiras a montante (na Atrozela e Marmeleiros) e a ampliação do troço final 

canalizado, em Cascais, de modo a comportar um caudal superior. O troço já canalizado não tinha capacidade 

de escoamento suficiente para os grandes caudais, associados a precipitações intensas, tendo, inclusivamente 

sido já executada uma ampliação deste troço canalizado.  

 

Com base no relatório e no estudo efetuados, para além da solução mista, alguns pontos críticos da linha 

de água necessitam de retificações mais profundas como, por exemplo, a reconstrução de taludes do leito menor 

e dos muros de alvenaria antigos; a regularização de alguns declives do talvegue; a limpeza e desobstrução da 

linha de água devido à vegetação densa das margens; a regularização da seção transversal em troços que 

necessitem e a punição pelas descargas indevidas de águas residuais efetuadas principalmente perto do troço 

canalizado junto à foz.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 A CEHIDRO é uma unidade de investigação do Instituto Superior Técnico (I.S.T.).   
18 A PROCESL engenharia hidráulica e ambiental, é uma empresa de consultoria.  

Figura 11 - Situação de cheia em Cascais (1983). 
Fonte: (M.I.V. 2012). 
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CARATERIZAÇÃO ATUAL  

 

 

Sendo a intervenção numa linha de água, inevitavelmente, uma resposta dentro de um enquadramento 

temporal preciso, o desenvolvimento das dinâmicas de transformação da paisagem permite revelar a 

necessidade de ajustamentos e de retificações que possibilitem aos sistemas intervencionados adaptarem-se ao 

fator tempo.  

 

 

 

Na bacia hidrográfica da ribeira das Vinhas, com especial incidência na foz, verifica-se um elevado grau 

de impermeabilização do solo, consequência direta de processos de urbanização consecutivos. Mais a 

montante, podem ainda encontrar-se alguns terrenos cultivados (hortas), compartimentados por muros de pedra 

e sebes arbóreas na separação de talhões (apesar de bastante deteriorados, fruto do abandono a que se 

encontram sujeitos). A vegetação associada à galeria ripícola presente no curso superior e médio é praticamente 

inexistente e muito fragmentada, apresentando alguns exemplares de freixos (Fraxinus ssp.), salgueiros (Salix 

sp)., choupo-negro (Populus nigra), pilriteiro (Crataegus monogyna), tendo-se verificado a proliferação de 

Figura 12 - Princípio da canalização na foz (mercado). 
Fonte: Filipe Amaral. 

Figura 13 - Pilares do viaduto da autoestrada (A5) que 
atravessa o vale da ribeira. 
Fonte: autora. 

Figura 14 - Imagem atual da ilustração 9 com troço canalizado. 

Fonte: autora. 

Figura 15 - Hortas. 
Fonte: Filipe Amaral. 
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espécies com comportamento invasivo, destacando-se a cana (Arundo donax19) e o caniço (Phragmites 

australlis). 

A utilização deste caso de estudo para o caso da ribeira de Bicesse resulta do facto de a proximidade 

entre ambas e as metodologias já propostas serem vistas como guias para a realização de um benchmarking20 

destinado a encontrar soluções. As ilustrações que se seguem são bons exemplos de metodologias utilizadas 

que permitem a aproximação da população à linha de água (Figura 16), o aproveitamento dos socalcos de pedra 

seca para agricultura (Figura 17), a fruição da paisagem com a integração de estruturas (vale da ribeira) (Figura 

18), a construção de um espaço lúdico na área urbana utilizado pela população residente e pelos alunos da 

escola básica e Jardim de Infância de Murches (Figura 19). 

  

  

 

                                                           
19 Decreto-Lei n.º565/99 de 21 de Dezembro (espécie introduzida em Portugal Continental). 
20 Avaliação comparativa e sistemática de vários fatores de sucesso e insucesso noutros locais, adotando medidas concretas de 
intervenção. O conceito surge no final dos anos 80, segundo Wagner Cardia e Zaniel Grings, tendo a sua metodologia sido desenvolvida 
na década de 90. Este termo surge associado à necessidade das empresas avaliarem de uma forma comparativa e sistemática, 
procurando sempre conquistar superioridade face às restantes. O processo de benchmarking inclui parâmetros de identificação de 
objetivos, comparação de resultados, reunião de dados e posterior monitorização do processo. 
 

Figura 16 - Acesso do vale da ribeira ao Parque dos Marmeleiros.  

Fonte: Filipe Amaral. 

Figura 17 - Socalcos de pedra seca. 

Fonte: autora. 

Figura 18 - Miradouro para o vale da Ribeira das Vinhas. 
Fonte: Filipe Amaral. 

Figura 19 - Parque dos Marmeleiros (Murches). 
Fonte: autora. 
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Figura 20 - Delimitação da bacia hidrográfica do Rio Seco. 
Fonte: Fotomontagem de imagem retirada do Google Earth. 

2.2.2 Rio Seco, Faro  

ENQUADRAMENTO  

A bacia hidrográfica do Rio Seco ocupa, aproximadamente, uma área total de 8300 ha (Figura 20), 

estando incluída nos concelhos de Faro e São Brás de Alportel, ambos no Distrito de Faro. O Rio Seco escoa no 

sentido norte/sul e tem uma extensão de, sensivelmente, 19 km. A linha de água principal desagua na Ria 

Formosa, próximo do aglomerado urbano de Faro. 

 

 

 

 

 

 

 

RIA FORMOSA 

FARO 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O âmbito da bacia hidrográfica do Rio Seco faz com que a linha de água apresente um regime torrencial, 

com caudais reduzidos ou inexistentes nos períodos do ano sem precipitação. Estando perante solos de aluvião, 

fruto da acumulação de sedimentos nas cotas mais baixas, sendo esta área propícia ao desenvolvimento da 

atividade agrícola. 

 

Numa visita à área em causa, foi possível constatar a existência de muros antigos construídos sobre 

afloramentos rochosos, desempenhando estes a função de redirecionamento das águas, (na altura em que 

foram construídos) para a prevenção de inundação dos percursos de serventia dos talhões de agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta de reabilitação hidráulica do troço no Rio Seco resulta da Declaração de Impacte Ambiental 

(D.I.A.) da obra de requalificação da E.N. 125 (particularmente na construção da variante de Faro/Pechão), a 

qual teve parecer favorável condicionado e pressupôs a execução de um conjunto de medidas compensatórias e 

de mitigação, do qual se destaca a obra de reabilitação do Rio Seco, objeto de análise nesta dissertação. Há que 

ter em consideração a condição excecional de biodiversidade desta linha de água, resultado da sua proximidade 

em relação a um dos ecossistemas mais produtivos do nosso país, o sistema lagunar da Ria Formosa, onde 

desagua.  

Figura 21 - Abandono dos campos agrícolas para a construção da nova estrada e começo da intervenção no Rio Seco. 
Fonte: autora. 

Figuras 22 e 23 - Muro de encaminhamento das águas do Rio Seco. 
Fonte: autora. 
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PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO 

O projeto assume como principal preocupação o escoamento de um caudal de ponta de referência 

(período de retorno de 100 anos), tendo adotado soluções construtivas que respondessem exclusivamente a 

esse mesmo programa, recorrendo à engenharia hidráulica como suporte único da intervenção realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequentemente, a obra executada baseou-se em soluções construídas que garantissem um perfil tipo 

com uma maior estabilidade possível e um dimensionamento hidráulico que permitisse o escoamento do caudal 

de ponta em causa, isto é, uma seção de vazão de 9m constatados in loco. 

 

 

Figura 24 - Estrada Nacional 125, sentido Faro/Olhão (futuramente desativada) e intervenção no Rio Seco. 
Fonte: autora. 

Figura 25 - Artificialização das margens do Rio Seco. 
Fonte: autora. 

Figuras 26 e 27 - Diferentes larguras na ponte da antiga estrada (ao fundo) e da nova estrada.  
Fonte: autora. 
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Em conclusão, constata-se que a obra previne fenómenos naturais potencialmente lesivos para a 

ocupação humana, mas descura fatores naturais e ambientais, ignorando conceitos básicos como o corredor 

ecológico, a margem elástica e a utilização de um conjunto de espécies vegetais que devem estar de acordo 

com as séries de sucessão ecológica do local como fator qualificador das comunidades vegetais das galerias 

ripícolas. Tais conceitos são necessários ao equilíbrio deste ecossistema, podendo também gerar vantagens 

sociais, tal como referido anteriormente no caso de estudo da ribeira das Vinhas.  

 

 

 

ABORDAGEM CRÍTICA  

  

Fruto da referenciada produtividade e biodiversidade decorrente na área de intervenção, teria sido, no 

mínimo, prudente a consideração, salvaguarda e valorização de tal património intemporal.  

A eventualidade de uma cheia foi salvaguardada através da supra referida retificação do perfil-tipo e pela 

implantação de descarregadores de superfície, solução a que a engenharia recorre para substituir a «margem 

elástica» que os sistemas naturais apresentam, ignorando ainda o papel que as galerias ripícolas desempenham 

no retardamento das cheias. A inexistência de vegetação faz com que este ecossistema tenha verificado uma 

Figuras 28 e 29 - Descarregador de superfície para os caudais excedentários. 
Fonte: autora. 

Figura 30 - Rio Seco em Agosto de 2012. 
Fonte: João da Costa Rodrigues. 

Figura 31 - Rio Seco em Novembro de 2012. 
Fonte: autora. 
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abrupta redução do índice de biodiversidade, assinalando-se, deste modo, a redução do grau de atratividade 

visual e social. 

Passado aproximadamente um ano após o arranque das obras de execução (a empreitada foi 

interrompida a meio da obra, por força da renegociação da Parceria Público-Privada que coordenava a 

requalificação da E.N.125). É possível, neste momento, identificar uma degradação genérica dos trabalhos 

realizados, com a proliferação do caniço (Phragmites australis), verificando-se, em alguns enrocamentos, 

realizados o risco de desmoronamento.  

 

 

  

Figura 32 - Degradação e abandono da obra. 
Fonte: autora. 
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3. EVOLUÇÃO DA PAISAGEM DA RIBEIRA DE BICESSE  

  

Figura 33 - Bacia hidrográfica da Ribeira de Bicesse.   
Fonte: Adaptado do GoogleEarth 
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3.1 Análise  

3.1.1 Breve enquadramento histórico  

 

«Das linhas férreas mais afamadas 

Sou, eu, sem dúvida a mais taful. 

Mesmo em curvas apertadas 

Vou à beira do mar azul21»  

 

A ocupação humana de Cascais remonta à Pré-História, como atestam os vestígios arqueológicos 

encontrados, provenientes do período Paleolítico22. No entanto, o estabelecimento dos primeiros povoados 

ocorreu no Neolítico23, facto que se confirma devido à descoberta de grutas artificiais24 e naturais25, de culto aos 

mortos.  

Mais tarde, a presença dos romanos é atestada pelos testemunhos de artifícios encontrados, pela 

toponímia, nas inscrições lapidares e nas necrópoles (villa de Freiria26 e villa do Alto da Cidreira27) descobertos 

no princípio do século XX e estudadas desde então.  

O domínio árabe que se seguiu à romanização da Península Ibérica foi muito importante para o concelho 

pelo que contribui para o desenvolvimento da agricultura de regadio, verificando-se o cultivo nos vales e nos 

solos de aluvião ao longo das ribeiras, em pequenas parcelas. A abundante toponímia28 de raiz muçulmana 

confirma uma colonização intensa (sobretudo nas freguesias de Alcabideche e São Domingos de Rana) como, 

por exemplos, em nomes como Alapraia, e Alcabideche, entre muitos outros.  

No período medieval29, o rei D. Pedro I, a sete de Julho de 1364, retira a Sintra30 o domínio da aldeia de 

Cascais, e eleva-a a vila, conforme decretado na «Carta de vila», autografada pelo próprio. Alguns anos mais 

tarde, sobe ao trono o rei D. Fernando, filho de D. Pedro I, e na carta régia, datada a oito de Abril de 1370, 

determinam-se os limites do concelho31 e aparece referenciado, pela primeira vez, o Castelo. Nesta época, 

Cascais era uma pequena localidade, mas já concentrava uma população com condições económicas de 

                                                           
21  (COLAÇO, 1943, p. 356).  
22 Abrigava-se em grutas (nómada) e alimentava-se do que a Natureza lhe dava. Os utensílios descobertos de pedra lascada (no 
Guincho, Talaíde e parte Alta do Estoril) eram utilizados para a caça.  
23 Desenvolvia a agricultura para subsistência da comunidade, procurando terras férteis para se instalar, tornou-se sedentário.  
24 «A Necrópole de Alapraia é formada por um conjunto de 4 grutas artificiais» (Gonçalves, 2005, p. 29). Encontra-se localizada na carta 
de Património (Figura 51 na página 39)  
25 Cascais (Poço Velho), entre outras. 
26 Foi declarada Imóvel de Interesse Público, pertence à atual freguesia de São Domingos de Rana. Descobriram estruturas agrárias para 
produção de azeite e locais de culto. Na área envolvente encontraram vestígios de cerâmica do período Neolítico.  
27 Localiza-se na Carrascal de Alvide, freguesia de Alcabideche (d'Encarnação, Cardoso, & Nolen, 1982, p. 10). 
28 «No concelho de Cascais, a par de alguns de explicação evidente, há topónimos resultantes da ocupação muçulmana, outros de 
origem botânica; outros tirados da fauna da região, e outros, ainda, (…) provenientes da fixação de colonos estrangeiros» (CORREIA, 
1964, p. prefácio). 
29 A partir da segunda metade do século XIV. 
30 O rei D. Afonso Henriques tinha concedido a Sintra o poder da aldeia de Cascais. 
31 Seguindo uma linha limite relativamente próxima da atual. 
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pagar32 ao rei, e reunia largas possibilidades de desenvolvimento, como base estratégica, portuária e piscatória, 

tirando proveito da sua posição geográfica (baía de Cascais e proximidade a Lisboa). Desde a sua 

independência administrativa, sempre houve, por parte de todos os Reis, preocupação em proteger e beneficiar 

os pescadores e camponeses desta vila, pois a sua baía constituía um ponto estratégico de paragem antes de 

alcançar o estuário do Tejo (Lisboa). 

 

Em 1488, o rei D. João II mandou construir a torre exterior à 

muralha e ao castelo (Figura 34), para defender a vila, 

devido ao grande movimento na baía, consequência do 

período inicial dos Descobrimentos e da Expansão que se 

vivia. As principais fontes de rendimentos dos habitantes 

eram a pesca, as colheitas do cultivo dos campos e o 

pastoreio. «Pelo interior do concelho, a população 

continuava na sua economia tradicional e aglomerava-se em 

aldeias» (CAVACO, 1983, p. 14). 

 

Em meados do século XVII, as habitações 

construíam-se para a outra margem da ribeira, aumentando 

a vila (Figura 35). «(…) uma nova urbanização viria imprimir 

a Cascais uma fisionomia diferente. O rio que, segundo nos 

descreve em 1758 o padre Leandro dos Santos Gusmão, 

último pároco da freguesia da Ressurreição, vinha da Serra 

de Sintra meter-se na Vila e fenecer no mar, desaparecera 

para sempre. (…) Atravessava como nome de rio Doce 

Alcabideche e corria por um vale onde se erguiam (1858) 

dois moinhos de pão e vicejavam pomares de árvores de 

espinho. Tomava então, na Vila o nome de ribeira das 

Vinhas. Com o desaparecimento do rio demoliu-se a ponte …» (Câmara Municipal de Cascais, 1969, p. 62).  

 

No trágico dia 1 de Novembro de 1755, o terramoto que abalou a região, destruiu quase todo o edificado 

medieval da vila de Cascais33, «as improvisadas barracas foram pouco a pouco, substituídas por moradias (…) 

Nessas casas modestas continuaram a habitar os homens do mar e, para além da zona ribeirinha, os 

                                                           
32 Os habitantes assumiram a obrigatoriedade de pagar à Coroa 200 libras por ano, como pagamento da independência da vila. Nos 
reinados seguintes os habitantes (pescadores) da vila, tiveram regalias como a isenção dos pagamentos de imposto do pão e do vinho, 
concedida pelos poderes públicos.  
33 «Contida a villa duas freguezias, denominadas – Nossa Senhora da Assumpção e Resurreição de Christo, mas arruinada a egreja da 
segunda pelo terremoto de 1755, existe então somente a primeira, que uniu ambas as invocações e freguezes, a qual, juntamente com as 
de S. Vicente d’Alcabideche e S. Domingos de Rana, compõem o concelho de Cascaes» (Barruncho, 1873, p. 56). 

Figura 34 - Cascais na segunda metade do século XVI. 
Fonte: (CAVACO, 1983, p. 13).  

Figura 35 - Cascais nos meados do século XVII. 
Fonte: (CAVACO, 1983, p. 15). 
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trabalhadores do campo, arreigados ao agro prometedor ou servindo nas quintas da gente grada do concelho» 

(Câmara Municipal de Cascais, 1969, p. 59). 

No reinado de D. Luís I, em 1870, a família real escolhe Cascais como local de veraneio e a Cidadela da 

vila como residência oficial, abandonando Sintra. Esta mudança teve grande influência no desenvolvimento 

urbanístico da vila e dos arredores (caso de S. João do Estoril), pois a realeza fazia-se acompanhar da 

aristocracia que rapidamente deu a boa fama a Cascais, devido às praias e ao bom clima, tendo-se construído 

as primeiras vivendas na proximidade das praias. A maravilhosa brisa marítima, os banhos de mar e as águas 

termais da Praia da Poça34 possuíam efeitos terapêuticos, motivo pelo qual tal localização era alvo de uma 

utilização frequente pelas classes mais abastadas.  

 

«Passavam pelo concelho duas «estradas» principais de grande circulação, a que o ligava a Lisboa e 

seguia paralela à costa e a que ligava a Sintra passando por Alcabideche» (Cascais, 1987, p. 23). Havia também 

uma via, por terra, até Lisboa, que «atravessava as secções terminais das ribeiras com pontes de pedra35» estas 

viagens faziam-se em coches e ómnibus36. Por mar, o transporte marítimo era efetuado nos célebres «vapores 

de rodas» entre Cascais e Belém que, inicialmente, só faziam a carreira entre o Terreiro do Paço e Belém e daí 

se apanhavam as chars-à-bancs rumo a Cascais. Tal meio de transporte perdurou até ao século XX.  

 

Até finais do século XIX era notória a distinção entre a ocupação urbana (litoral) e o espaço rural 

(interior), mas com a inauguração da linha de caminhos-de-ferro, em 1890, encurtando as viagens, verificou-se 

um aumento dos passeios à vila, bem como do número de habitantes. O primeiro troço da linha férrea foi de 

Pedrouços37 a Cascais mas logo no ano seguinte foi construído o troço até Alcântara e, em 1895, até ao Cais-

do-Sodré38. 

 

Na segunda metade do século XX, a eletrificação da linha de caminhos-de-ferro (1926) e a remodelação 

da «estrada marginal» (1940) tornaram os acessos a Cascais ainda mais rápidos, disparando o fluxo da elite da 

capital até à Costa do Estoril.  

Estas modernizações e obras públicas deram, então, origem a um período de expansão e 

desenvolvimento bastante acelerado, associando-se-lhe a proliferação de construções desregradas com que nos 

deparamos nos dias de hoje.   

  

                                                           
34 «(…) águas da Poça são assim chamadas por estarem n’uma baixa junto ao sitio da Cadaveira, que fica á esquerda da estrada de 
Lisboa, vindo de Cascaes d’onde dista quasi três kilometros» (Barruncho, 1873, pp. 66, 67). 
35 (CAVACO, 1983, p. 35). 
36 «(…) ómnibus, que tinham começado a circular em Lisboa (… )Tratava-se de carros puxados por parelhas de cavalos e muares, 
semelhantes às diligências e com capacidade para duas dezenas de pessoas» (CAVACO, 1983, p. 35).  
37 «Até Pedrouços ia-se de barco, havendo carreiras regulares ...» (COLAÇO, 1943, p. 31). 
38 «(…) principalmente com a anterior ligação ao Rossio, em 1891, através do túnel de Campolide. Possibilitando que o Sud-Expresso, 
comboio de luxo de ligação à Europa, alcançasse directamente a futura Costa do Sol, tornando-a particularmente acessível às suas 
elites» (COLAÇO, 1943, p. 36). 
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3.1.2 Localização 

O concelho de Cascais pertence ao distrito de Lisboa e tem, aproximadamente, 9900ha, sendo os seus 

limites administrativos definidos pelo concelho de Sintra (a norte), Oeiras (a este) e o Oceano Atlântico (a oeste). 

Atualmente, é composto por seis freguesias: Alcabideche, Carcavelos, Cascais, Estoril, Parede e São Domingos 

de Rana, sendo as principais vias de comunicação terrestre com outros concelhos a E.N.6, mais conhecida por 

«Estrada Marginal» e a autoestrada (A5). O único transporte público direto para Lisboa é o comboio que percorre 

o troço entre Cascais e o Cais-do-Sodré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da dissertação, interessa referenciar apenas as freguesias (2 e 3, Figura 36) que a ribeira de 

Bicesse (letra a na Figura 36) atravessa. As duas freguesias distinguem-se pela posição geográfica (Estoril, no 

litoral, e Alcabideche, no interior), não apenas pela história da ocupação do território mas também pela diferente 

vivência do lugar e período histórico de criação.  

A freguesia de Alcabideche é interior e corresponde ao número 2, na Figura 36, tendo atualmente 

3970ha. É uma das freguesias mais antiga do concelho, datando de 1841, como se comprova pela criação da 

paróquia de S. Vicente39. Esta freguesia sempre se destacou pela intensa atividade agrícola e, já no século XI, 

Ibn Mugãna descreveu, em poesia, a sua vida rural, quando se referiu a moinhos e campos cultivados em 

Alcabideche.  

Atualmente, a delimitação da freguesia do Estoril corresponde ao número 3, na Figura 36, sendo a mais 

pequena do concelho, com 879 ha. Num contexto totalmente diverso, foi fundada a paróquia civil do Estoril, no 

princípio do século XX, mais propriamente em 1915, encontrando-se, nesta época, em grande expansão 

urbanística e com o desenvolvimento das suas infraestruturas, pelo facto de se localizar perto das praias na 

zona litoral, tendo sido alvo de maior interesse imobiliário.  

  

                                                           
39 No mais antigo livro de actas da Junta de Paróquia que deve remontar ao final do século XIV, conservado no cartório da Igreja. 

a  área da Bacia Hidrográfica da Ribeira de Bicesse  
1Cascais 2Alcabideche 3Estoril 4São Domingos de Rana 5Parede 6Carcavelos  

 Figura 36 - Localização das freguesias do concelho de Cascais. 
Fonte: Elaborada e adaptada do Google.Earth.  
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3.1.2.1  Localização das ribeiras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascais caracteriza-se por pequenas colinas e vales poucos acentuados, sendo o caráter desta 

paisagem marcado pela presença de ribeiras, (nascendo apenas só algumas dentro dos limites administrativos 

do concelho), e percorrendo o território no sentido norte/sul, relativamente à linha de costa, até ao mar. No 

concelho, existe um considerável número de linhas de água, como se apresenta na Figura 37, todas com 

diferentes potencialidades. Devido ao regime torrencial característico do clima mediterrâneo (com variações no 

caudal consoante a intensidade de precipitação), a vegetação e o caudal relativamente uniforme no inverno, dão 

lugar à ausência de água e, consequentemente, à vegetação amarelada mais caraterística do período estival. 

A ribeira de Bicesse (11 e 11.1) tem, a este, a ribeira de Cadaveira (10) e, a oeste, a ribeira de Manique 

ou Caparide (12) as quais apesar da proximidade, apresentam, entre si, particularidades que as distinguem.  

 

 

 

delimitação da bacia hidrográfica  

linha de água (ribeira) 

1rib do assobio 2rib da grota 3rib da praia 4rib do amieiro 5rib da foz do guincho 6rib dos mochos 7rib das vinhas                  

7.1rib dos marmeleiros 7.2rib da penha longa 8rib da castelhana 9rib da amoreira 10rib da cadaveira 11rib de bicesse          11.1rib 

de atibá 12rib manique ou caparide 13rib marianas 14rib sassoeiros 15rib dos arneiros 16rib de polima 17rib das lajes 

Figura 37 - Delimitação das bacias hidrográficas e localização das linhas de água do concelho de Cascais. 
Fonte: Adaptada da Carta de Recursos Hídricos (02-01-03 do P.D.M. de Cascais). 
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3.1.3 Clima 

O clima de Cascais é único pela «… proximidade do mar, a exposição ao Sul, a serra de Sintra que 

abriga o Estoril dos ventos Norte, as elevações que abrigam dos ventos Leste e Oeste, e a corrente do Golfo que 

passa perto» (FERREIRA, 1941, p. 3). O extremo oeste apresenta um microclima devido à proximidade da faixa 

costeira Atlântica, mais seco e ventoso, (vento Norte, o mais frequente no Verão) diferenciando-se da encosta 

sul da serra de Sintra, onde o clima é um pouco mais frio e nublado. No entanto, de uma forma geral, as 

variações do clima (Quadro 1) são pequenas dentro do território e, segundo a última revisão (em 1936) da 

classificação de Koppen-Geiger Cascais pertence à região do tipo Csb, que corresponde a um clima temperado 

com verões secos e suaves40. 

 

Quadro 1 - Parâmetros climáticos41 e 42. 

 ANUAL MÁXIMA MENSAL MÍNIMA MENSAL 

TEMPERATURA MÉDIA 13.1ºC 17.4ºC - agosto 8.6ºC - janeiro 

TEMPERATURA ---------- 21.4ºC - agosto 5.5ºC - janeiro 

PRECIPITAÇÃO 628mm 99mm - março 4mm - julho 

HUMIDADE RELATIVA MÉDIA43 79% 82% - novembro; janeiro 74% - julho; agosto 

INTENSIDADE DO VENTO 14km/h 17km/h - julho; agosto 12km/h - fevereiro; janeiro 

RADIAÇÃO SOLAR ---------- junho; julho dezembro; janeiro 

 

  

                                                           
40 Dados retirados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (I.P.M.A.). 
41 Dados retirados do Plano Estratégico de Cascais face às alterações climáticas, sector cenários climáticos, elaborado em 2010, por 
Ricardo Jorge Frutuoso de Aguiar, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (L.N.E.G.) Unidade de análise Energética e 
Alterações Climáticas.  
42 As alterações climáticas previstas para meados deste século: as temperaturas médias anuais vão subir cerca de 2.8-5ºC no verão e 
0.9-1.8ºC no inverno. Poderá haver uma redução significativa da precipitação, passando de 628mm para 530-600mm. A temperatura 
mínima mensal poderá ter uma subida de 1-2ºC no inverno, e o período junho-setembro tenderá a ser mais seco, sendo que o número de 
verões secos aumentará para o dobro. 
43 Valores elevados devido à proximidade ao Oceano Atlântico. 
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3.1.4 Identificação da área de estudo  

Para o caso de estudo foi necessário elaborar várias delimitações da Bacia Hidrográfica da ribeira de 

Bicesse44 através da leitura e interpretação de diversas Cartas Militares (190645, 1935, 1970, 2005, 2010 e a 

cartografia de 201046). As delimitações da bacia, nas diferentes bases, foram posteriormente justapostas para 

que fosse possível analisar a evolução da ribeira, desde do século XX até ao crescimento e consolidação dos 

aglomerados urbanos, sendo o objetivo final a confrontação das bacias delimitadas com a Carta de Recursos 

Hídricos do P.D.M. de Cascais. 

Pelas delimitações47 das cartas, confirma-se que as transformações da topo-morfologia (devido às 

construções) modificam as áreas da Bacia Hidrográfica. Sendo a delimitação da Figura 38 bastante idêntica, 

mas menos rigorosa que a Figura  40, devido ao maior intervalo entre as curvas de nível, torna-se contestável 

este traçado. Deste modo, e pelos motivos enunciados, assumiu-se, para o caso de estudo, a delimitação 

adaptada da Carta de Recursos Hídricos do P.D.M. de Cascais (Figura  40), perfazendo assim a área da bacia 

hidrográfica da ribeira de Bicesse um total de aproximadamente 540 ha. 

   

 

                                                           
44 Apesar de haver a delimitação na carta de Recursos Hídricos do P.D.M. de Cascais (Figuras 37 e 40) delimitou-se a bacia nas 
diferentes cartas (com diversas datas), para que num processo coerente de análise se justifique a escolha da delimitação que se utilizará 
para o caso de estudo. 
45 Na Figura 38. 
46 Através da planimetria e altimetria retirada do SIGWeb de Cascais obteve-se a Figura 40. 
47  A delimitação foi efetuada pela linha de festo principal. 

Figura 38 – Delimitação pela 
Carta Militar dos arredores de 
Lisboa 1906. 
Fonte: Elaborada através da digitalização 
da Carta.  

Figura  39  - Delimitação pela 
Cartografia 2010.  
Fonte: Elaborada através da junção das 

imagens da cartografia 2010 retirada de 

SIGWeb.  

Figura  40 - Delimitação pela Carta de Recursos 
Hídricos do P.D.M. de Cascais.  
Fonte: Adaptada da Carta de Recursos Hidrográficos (02-01-03 do 

P.D.M. de Cascais) e da junção das imagens da cartografia 2010 

retirada SIGWeb.  
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O comprimento da linha de água principal da ribeira de Bicesse é de, aproximadamente, 6 km. Os dois 

diferentes troços, a montante, têm cerca de 2,1 km (Figura 41) e 1,4 km (Figura 42) até se cruzarem (e formarem 

a linha principal que segue até à foz). A linha de água tem uma orientação norte/sul e as cabeceiras situam-se, a 

mais comprida junto ao bairro social de Fisgas (Figura 41), e a outra, adjacente ao bairro da Adroana (Figura 

42). A ribeira de Bicesse desagua no Oceano Atlântico, mais precisamente na praia que pertence ao Forte de 

Santo António da Barra. Os pontos mais altos estão à cota 127, com a coordenada geográfica 38º44’37.01’’N 

9º23’15.92’’O48 e à cota 125, com a coordenada geográfica 38º44’29.81’’N 9º23’03.93’’O49. Os declives a 

montante e no troço final variam entre 0% e 5% e, e em alguns segmentos do troço médio, atingem 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ribeira é atravessada, na perpendicular, pela autoestrada (A5), estando canalizada, neste troço, cerca 

de 200 m. Esta transição foi - e é - uma divisão física e visual da linha de água, pois por ela se distinguem as 

diferentes paisagens e as tipologias de ocupação do território. A norte (da A5), o território encontra-se 

                                                           
48 Retirada da imagem do GoogleEarth data 23/06/2007. 
49 Retirada da imagem do GoogleEarth data 23/06/2007. 

Figura 41 – Ortofotomapa com delimitação da linha de água e representação da secção. 

Fonte: Elaborado e adaptado do GoogleEarth. 

Figura 42 - Ortofotomapa com delimitação da linha de água e representação da secção. 
Fonte: Elaborado e adaptado do GoogleEarth. 
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descaraterizado, devido a vários fatores, como, por exemplo, a dispersão do edificado, o abandono dos campos 

agrícolas, as ocupações clandestinas do edificado abandonado e degradado, a construção desregrada de casas 

provisórias, as apropriações de terrenos para o cultivo (horta de frescos, entre outros), e, principalmente, o 

elevado estado de degradação da área industrial (Alcabideche). A sul, a paisagem assume um caráter mais 

urbano (apesar de existirem áreas expectantes), com mais travessias (pontes) e construção, nas margens, de 

muros de delimitação de propriedades (muros dos jardins de casas, entre outros). Estas retificações, com o 

tempo e as mãos do Homem, apagaram da paisagem o percurso natural da ribeira. Neste troço médio, há alguns 

espaços verdes, de utilização pública, nomeadamente o Parque Bosque dos Gaios, que assume múltiplos usos 

e funções, com destaque para o recreio, o lazer e a educação ambiental. O troço final encontra-se na área 

urbana consolidada de São João do Estoril, verificando-se uma ligação discreta à linha de água, devido à 

impermeabilização das margens, à ocupação indiscriminada e à poluição da linha de água (onde outrora se 

apanhavam vegetais frescos), originando a visível rutura entre os habitantes e este sistema natural. A foz 

encontra-se num perímetro vedado, pertencendo ao Forte de Santo António da Barra, propriedade das Forças 

Armadas Portuguesas. A ribeira apresenta paisagens diversas, ora associada à costa mais urbanizada, ora, no 

interior, relacionado com os campos agrícolas, neste momento abandonados e próximos da área industrial.   

Através da leitura da toponímia do concelho, detetou-se que um dos afluentes50 da ribeira de Bicesse tem 

o nome de Ribeiro de Atibá. «O nome deste insignificante casal, fundado há pouco mais de uma dúzia de anos, 

foi tirado do pequeno curso de água que o banha – o ribeiro de Atibá. Lembro-me de que se relacione com o 

provincianismo beirão âmbar, «enfraquecer», porquanto o Atibá é uma fraca corrente, em cujo leito apenas 

corre, na estação calmosa, um fio de água...» (CORREIA, 1964, p. 21).  

O Ribeiro de Atibá (Figura 43) tem cerca de 2,3 km de comprimento e o seu ponto mais alto está à cota 

78 coordenada geográfica 38º 43’20.61’’N 9º22’ 53.84’’O51 (junto ao bairro da Atibá), variando o declive médio 

entre 2,8% e 1,4% e o máximo entre 12,4% e 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Destaca-se este afluente pois é de uma área adjacente a esta linha de água que se intervirá com um projeto no capítulo da proposta de 
valorização paisagista (capítulo 4). 
51 Retirada da imagem do GoogleEarth data 23/06/2007. 

Figura 43 - Ortofotomapa com delimitação da linha de água e representação da secção. 
Fonte: Elaborado e adaptado do GoogleEarth. 
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O pequeno afluente nasce perto do bairro da Atibá, nas áreas adjacentes à linha de água, onde o 

território é bastante distinto, com campos agrícolas de um lado da margem e, do outro, com um tecido urbano 

bastante marcado pelos arruamentos perpendiculares à linha de água (génese ilegal). Devido à construção da 

autoestrada (A5), o ribeiro encontra-se canalizado neste troço (como se verifica na linha de água principal). Mais 

à frente, a linha de água passa a ser ladeada por muros de betão que fazem a divisão de propriedades. Na Rua 

Luís Clemente (por detrás das piscinas dos Bombeiros Voluntários dos Estoris), a margem esquerda encontra-se 

impermeabilizada (servindo de estacionamento) e a margem direita é ocupada por vegetação, arbórea, 

arbustiva, herbácea, bem como algumas invasoras e infestantes (devido à falta de limpeza e/ou obstrução das 

margens, facto que deu origem à degradação dos muros de pedra seca antigos, que ali se encontram). Nesta 

área, a mata encontra-se a cerca de 40 metros acima da linha de água e é constituída, maioritariamente, por 

pinheiros mansos (Pinus pinea). A linha de água neste troço sofreu, recentemente, uma intervenção: foram 

construídos muros de betão, tendo em consideração o caudal de ponta, reduzindo a probabilidade de ocorrência 

de cheias, tendo-se, contudo descurado a vegetação da galeria ripícola bem como o seu valor estético e visual. 

A ribeira segue, então, entre muros até à estrada da Rua Quinta das Grutas, onde se encontra canalizada, até 

se juntar à ribeira de Bicesse mais à frente, junto à ponte.  
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3.1.5 Unidades de paisagem 

O estudo das unidades de paisagem baseou-se na cartografia patente no P.D.M. de Cascais e por visitas 

ao âmbito. Tendo em conta o âmbito da presente análise, identificam-se três unidades, Outeirinho das 

Fontainhas e Vale da Ribeira, que são marcadas pela presença da autoestrada (A5), a qual constituí uma 

barreira física e visual de grande expressão. A área do Outeirinho das Fontainhas abarca toda a zona industrial 

(norte), assim como diversos bairros habitacionais (mais a sul), enquanto que a área do Vale da Ribeira se 

encontra maioritariamente classificada na R.A.N., o mesmo acontecendo a uma pequena área de mata (junto à 

Alapraia). O troço final é marcado pela presença da «marginal» e da ferrovia, as quais constituem, também, 

barreiras físicas relevantes, mas com vistas excecionais. Os dois aglomerados urbanos existentes na bacia em 

estudo pertencem a diferentes épocas. Até ao princípio do século XX, as construções eram pouco dispersas 

(urbano consolidado), mas, na segunda metade do mesmo século, começaram a erguer-se edifícios de muitos 

andares e urbanizações (urbano recente).  

 

 

  

Figura 44 - Carta de Unidades de Paisagem. 
Fonte: Adaptada da carta de unidades de paisagem (02-01-10 do P.D.M. de Cascais).  

2 

1 

3 

1    autoestrada (A5) 
2    caminhos-de-ferro 
3    «estrada marginal» 
 
      Abano-Penha Longa 
      Outeirinho das Fontaínhas – Planalto da Arca d’água 
      Vale da ribeira 
 
      Urbano recente 

      Urbano consolidado 
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3.1.6 Topo-morfologia   

A análise topo-morfológica foi realizada através da interpretação da carta de síntese geomorfologia do 

P.D.M. de Cascais. Na carta de exposições, existe uma considerável área plana, correspondendo às áreas que 

se encontram impermeabilizadas (construídas). Na carta da hipsometria verifica-se que as altitudes variam entre 

os 126 m e 0 m. Os declives são pouco expressivos ou até mesmo inexistentes a montante e jusante da linha de 

água, apresentando inclinações acentuadas no troço médio devido, em parte, aos estrangulamentos causados 

pelas construções.  

 

 

  

  

Figura 45 - Carta de exposições de 
encostas. 
Fonte: Adaptada da carta de síntese 
geomorfologia (02-01-04 do P.D.M. de 
Cascais).  
 

Figura 46 - Carta de hipsometria.  
 
Fonte: Adaptada da carta de síntese 
geomorfologia (02-01-04 do P.D.M. de 
Cascais). 

Figura  47 - Carta de declives. 
 
Fonte: Adaptada da carta de 
síntese geomorfologia (02-01-04 do 
P.D.M. de Cascais). 
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3.1.7 Solos 

Para a elaboração destas cartas foi necessária a justaposição da carta de solos do P.D.M. de Cascais 

com o Ortofotomapa de 201152, para confrontar as áreas edificadas (ocupadas) e as áreas permeáveis 

(desocupadas) a fim de se obter a carta de solos apresentada na Figura 48. Através da elaboração desta carta, 

constatou-se que parte das margens da linha de água está abandonada (solos agrícolas abandonados, sem 

coberto arbóreo ou arbustivo e com áreas expectantes), sendo, por isso, necessário restabelecer o seu 

equilíbrio. Os solos classificados na R.A.N.53 (Figura 49) ocupam, aproximadamente, 37 ha, sem que se 

identifique uma expressão formal da mesma, correspondendo na bacia às áreas adjacentes às ribeiras e 

encontrando-se, muitas vezes, enclausurada pelas construções (estradas, edificado). Não existem solos 

classificados na R.E.N. na área desta bacia em estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                           
52 Extraído do WebSIG da C.M.C. 
53  Perfazem aproximadamente 806,4 ha no concelho de Cascais. 

Figura 48 - Carta de solos.   
Fonte: Elaborada da carta de solos (02-01-
05 do P.D.M. de Cascais). 

Figura 49 - Carta de solos R.A.N. 
Fonte: Elaborada da carta de economia (03-
02-01 do P.D.M. de Cascais). 
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3.1.8 Geologia 

Esta carta foi adaptada da carta de geologia54 e, pela delimitação da bacia, pode constatar-se que 

existem falhas55, zonas de aluviões (linha de água), formações de rodízio e de caneças, entre outras, que se 

demonstram na Figura 50. 

 

 

 

 

  

                                                           
54 «Toda a região foi e é profundamente marcada pela geologia, não só na sua paisagem, como também condicionando as condições de 

ocupação, nomeadamente pelos recursos minerais e agrícolas que proporcionou ao longo dos tempos da ocupação humana» 

(ZBYSZEWSKI, 1964). 
55 «No planalto Mezozóico referido há que distinguir: o Sinclinal de Alcabideche, de orientação WSE-ENE limitado a W pelo mar e 
terminando a na região de Manique» (ZBYSZEWSKI, 1964, p. 0). 

Figura 50 - Carta geológica. 
Fonte: Realizada e adaptada da carta de geologia (02-01-01 do P.D.M. de Cascais). 
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3.1.9 Vegetação natural 

«Nas ribeiras e charcos a vegetação das margens, também em geral muito degradada, apresenta o 

predomínio do embude, acompanhado de rabaças, do agrião, de Sisymbrella aspera, da Euphorbia pubescens, 

da erva-das-escadadelas e da alpista-d’água. Nos locais mais tempo submersos figuram a junça-ordinária, o 

azevém-baboso, a Eleocharis palustris, a tanchagem-d’água, o poejo, o mentastro, o Lythrum junceum e 

submerso ou à flor da água, o Ranunculus aquatilis. Nalguns casos, porém, junto aos ribeiros e outros locais 

húmidos, ainda se encontram ulmeiros e freixos, representando vestígios da vegetação arbórea ribeirinha. Nos 

terrenos de cultura e margens dos caminhos existem respectivamente muitas infestantes e ruderais» (ANDRADE 

1969; pp.97, 98) 

 

A caraterização da vegetação existente no leito e margens da ribeira teve por base o levantamento 

efetuado in loco e o seu relacionamento com a bibliografia encontrada. A flora, nestes sistemas, é, muitas vezes, 

pouco abundante devido ao estado de degradação em que se encontra quase todo o segmento, sendo essencial 

o restabelecimento de povoamentos existentes nas margens das linhas de água e áreas adjacentes. É comum a 

existência de hortas de frescos em locais que outrora eram sujeitos a uma exploração agrícola contínua, tal 

como o que se comprova pela existência dos muros de pedra seca que dividem os talhões. O envelhecimento do 

estrato arbóreo e arbustivo é bastante notório em quase toda a linha de água, com exceção da presença de 

alguns povoamentos de zambujeiro (Olea europaea var. silvestres), Populus alba (choupo), Salix sp. (salgueiro) 

e de maciços arbustivos e herbáceos, mais jovens. Predominam, ao longo da ribeira, Smilax aspera (erva-cão), 

Lonicera etrusca (madressilva caprina), Vinca difformis (pervinca), Centaurea sempervirens (Lavapé), Rhamnus 

alaternus (aderno bastardo), Asparagus albus (estrepes), Ruscus aculeatus (gilbardeira), Quercus faginea 

(cerquinho), Quercus coccifera (carrasco), Daaphne gnidium (trovisco). A vegetação invasora56 ocupa uma 

grande parte das margens como, por exemplo, a Oxalis pes-capraea (erva canária). Identificam-se ainda 

espécies com comportamento infestante, tal como o Arundo donax (cana), o Rubus ulmifolius (silvas) e a 

Phragmites australis (caniço), entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Decreto-lei nº565/99 de 21 de Dezembro. 
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3.1.10 Património histórico-cultural  

A construção de edificações e infraestruturas de forma desordenada provocou uma secundarização dos 

marcos históricos desta paisagem, como as quintas, os poços, as grutas, entre outros, os quais se encontram 

por toda a área desta bacia. Tendo em atenção a carta arqueológica do P.D.M. de Cascais, elaborou-se a carta 

de Património presente na Figura 51, na qual se identificou pelas observações no local a presença de quatro 

áreas que se julga serem de elevado interesse, estando localizadas na carta de património pelas letras A-Parque 

Bosque dos Gaios, B-Grutas da Alapraia57, C-Quinta da Carreira e D-Forte de Santo António da Barra.  

 

 

 

 

  

                                                           
57 Perto do cruzamento do Ribeiro da Atibá e da Ribeira de Bicesse encontram-se as Grutas da Alapraia. Estas foram escavadas em 
terrenos de solos calcários no último IV milénio a.C. e foram utilizadas até ao III milénio a.C. como Necrópole. As quatro grutas contêm 
diversas tipologias de espaço (com zonas de vestibular e câmara funerária) e das várias peças encontradas é de salientar, o par de 
sandálias votivas em calcário.  
 

Figura 51 - Carta de património. 
Fonte: Realizada e adaptada da carta 

de património arqueológico (04-05-02 

do P.D.M. de Cascais).  

A     Parque Bosque dos Gaios 

B     Grutas da Alapraia 

C     Quinta da Carreira 

D     Forte de Santo António da Barra 

       Sítio Arqueológico (nível 1) 

       Sítio Arqueológico (nível 2) 

       Sítio com Interesse 
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PARQUE BOSQUE DOS GAIOS58  

O parque situa-se junto à urbanização do Alto dos Gaios, ocupando cerca de 2,5 ha. Dispõe de áreas de 

lazer, de hortas comunitárias (Figura 54), de um parque de merendas, de um miradouro, de um lago, e de 

equipamentos para atividade física. Sendo um espaço utilizado pelos habitantes locais e visitantes, este 

encontra-se em bom estado e a sua fauna e flora (vegetação autóctone) estão bem representadas, com 

excelentes exemplares adultos e jovens. A ribeira de Bicesse59 ladeia o parque a oeste e define um dos seus 

limites, carecendo de uma restruturação devido ao subaproveitamento que se verifica (Figura 52 e Figura 53) 

relativamente à conexão com a linha de água e com a sua vegetação marginal, encontrando-se também com 

uma elevada área ocupada por infestantes. Contudo, este parque representa um excelente exemplo de um 

espaço verde público de qualidade, que responde às necessidades da população, precisando apenas de um 

upgrade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Localização do Parque na Figura 51 da página 39. 

59 Guarda corpo de madeira (Figura 52), veda a relação visual e física com a margem e leito da ribeira.  

Figura 52 - Guarda corpo de madeira, Ribeira de Bicesse do lado esquerdo e 
lago artificial à direita. 
Fonte: autora. 

Figura 53 - Vista para a margem da ribeira do miradouro do parque. 
Fonte: autora. 

Figura 54 - Hortas comunitárias do parque.  
Fonte: autora. 
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Figura 56 - Elemento em pedra de retenção da água. 
Fonte: autora. 

QUINTA DA CARREIRA60  

Esta área encontra-se à mercê do tempo. Observam-se diversos elementos construídos que estão 

abandonados, de elevado valor cultural, e onde se observam também diversas espécies da flora61 e fauna62 de 

significativo valor ecológico. As ilustrações demostram o avançado estado de abandono e degradação desta 

quinta, tendo a seguinte descrição sintetizado a situação atual: 

«(…) propriedade do sr. Antonio Jose Marques Leal, no logar da Galliza. (…) e sendo, ainda, ha bem 

pouco, sitio pobre e estéril, (…) propriedade denominada – cazal e quinta da Carreira. (…) Alli plantou mais de 

oitenta mil bacellos, construiu duas excelentes estradas, todas arborizadas de um e outro lado, que vem 

entroncar na estrada real; edificou uma bella casa de habitação; procurou e descobriu água em diversos pontos; 

fez um tanque63 de trinta e três metros de comprido e dezenove de largo, e um outro para uso do publico; o 

único e mau poço64 que fornecia o logar, tornou-o óptimo e elegante; (…) quando é certo que as quintas e vinhas 

que hoje alli admiramos estão sobre rochas e pedreiras que a indomável vontade do sr. Leal tem feito quebrar e 

reduzir a óptimos terrenos de cultura (…) De trigo há colhido nove e dez sementes, tal é a vontade d’esse 

terreno que ainda há dois anos era pedreira» (Barruncho, 1873, pp. 153, 154, 155). 

 

 

 

 

                                                           
60 Localização da Quinta na Figura 51 página 39. 

61 Flora na Figuras 55 e 61. 

62 Fauna na Figura 62 (também foram avistadas garças reais e piscos de papo ruivo). 

63 Tanque na Figura 64. 

64 Poço na Figuras 58, 59 e 60. 

Figura 55 - Vista para o lado este da Quinta da Carreira. 
Fonte: autora. 

Figura 57 - Elemento em pedra no 
muro de pedra seca na margem 
da ribeira. 
Fonte: autora.  
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Figura 59 - Poço.  
Fonte: autora. 

Figura 60 - Poço. 
Fonte: autora. 

Figura 58 - Poço da Quinta da Carreira. 
Fonte: Manuel Pacheco.  

Figura 61 - Pinheiros adultos. 
Fonte: autora. 

Figura 62 - Peneireiro. 
Fonte: autora. 

Figura 63 - Dragoeiro (Dracaena draco). 
Fonte: autora. 

Figura 64 - Tanque.  
Fonte: autora. 
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FORTE DE SANTO ANTÓNIO DA BARRA65  

«(…) aninhado no alto dos penhascos, fica o forte de Santo António da Barra. O vulgo 

chama-lhe «o Forte da Rocha». Muralhas escalavradas, escuras, mas ainda sólidas, de pé, 

desafiando o tempo. Começa nesse ponto, exactamente, a chanfradura que inicia a baía de 

Cascais. A avenida marginal passa à beira do forte. Construíram-no no tempo dos Filipes, 

parece que em 1603, e foi ampliado por D. João IV. Só no século XIX foi desarmado e 

abandonado. Em 1940 serviu ao Instituto de Odivelas para instalar a sua colónia de 

férias…» (COLAÇO, 1943, p. 277). 

 

A ribeira, no percurso até ao Oceano Atlântico, desagua junto ao Forte de Santo António da Barra66 «a 

ribeira passa sob os viadutos do comboio e da avenida, encaminhada por calhas de pedra branca e lisa, que a 

levam sem desvio, sem lama, sem extravasamento, até ao mar» (COLAÇO, 1943, p. 273). Este forte é um dos 

mais antigos de Cascais, sendo também designado por Forte Velho.  

O sítio apresenta um potencial inigualável, devido à sua posição geográfica, com excelentes vistas 

panorâmicas para a baía de Cascais e também devido à proximidade e relação que estabelece com a ribeira, 

sendo, portanto, evidente a necessidade de se proceder à recuperação e valorização deste lugar, estudando um 

conjunto de usos compatíveis com o património cultural e natural existente que atualmente ainda acolhe a 

colónia de férias do Instituto de Odivelas (carecendo de espaço exterior agradável).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Localização do Forte Velho na Figura 51 página 39. 
66 Classificado como Imóvel de Interesse Público através do Decreto n.º129 de 29 de Setembro de 1977. 

Figura 65 - Túnel da Ribeira de Bicesse que atravessa a 
«marginal». 
Fonte: autora. 

Figura 66 - Ponte sobre a ribeira. 
Fonte: autora. 
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Figura 69 - Vista obstruída com uma proteção de rede 
degradada. 
Fonte: autora. 

Figura 67 - Ponte.  
Fonte: autora. 

Figura 68 - Ribeira sem galeria ripícola. 
Fonte: autora. 

Figura 70 - Muros de encaminhamento das águas da 
ribeira em elevado estado de degradação. 
Fonte: autora. 

Figura 71 - Estruturas de acesso à praia privada do Forte.  
Fonte: autora. 

Figura 72 - Ribeira de Bicesse a desaguar no Oceano 
Atlântico. 
Fonte: autora. 
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3.1.11 Evolução da paisagem 

É possível interpretar a evolução da paisagem relacionando o uso dos solos das Cartas Militares de 1906 

e de 2011 (diferença de 105 anos). A paisagem em análise evoluiu de uma forma desordenada devido ao 

aumento desestruturado do tecido urbano, ao qual se associou um abandono das práticas agrícolas, (exceção 

feita ao fenómeno das hortas de frescos, que ocupam pequenos talhões junto às margens da linha de água, 

desprovidas de vegetação). A plantação das vinhas, que representava uma mais-valia nos princípios do século 

XX, desapareceu devido à praga da filoxera. Os pinhais que ocupam presentemente uma área reduzida 

encontram-se, sobretudo, no topo do monte (junto à Alapraia) e na Quinta dos Pinheiros, representando áreas 

de potencial usufruto da Natureza. As áreas desprovidas de coberto vegetal representam espaços descampados 

encontrando-se a maioria abandonados. 

Da relação entre os diferentes entendimentos da paisagem e das transformações que se registaram 

observa-se a necessidade de converter algumas áreas em espaço público verde (junto ao tecido urbano) com o 

intuído de melhorar a qualidade de vida dos residentes. 
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Figura 73 - Uso do solo (1906). 
Fonte: autora, adaptada da Carta Militar dos 
arredores de Lisboa de 1906. 

Figura 74 - Uso do solo (2011). 
Fonte: autora, realizada e adaptada da Carta de ocupação do 
solo (04-01-01 do P.D.M. Cascais). 
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3.2 Diagnóstico 

3.2.1 Diagnóstico e possíveis soluções 

Através da elaboração de fichas de identificação (folha n.º1 no anexo 2), foi possível diagnosticar, de 

forma sistematizada, os principais problemas atuais que, direta ou indiretamente, reduzem as aptidões, 

capacidades e potencialidades presentes na área em estudo. São diversos os tipos de degradações associadas 

à linha de água e à área da bacia hidrográfica, como os observados e descritos na análise e justaposição das 

cartas do P.D.M. de Cascais. Para além da identificação dos problemas atuais, propõem-se soluções como 

possíveis medidas a adotar (os objetivos e as tipologias de intervenção desenvolvem-se no subcapítulo da 

Estratégia), a explicação das possíveis causas que despoletaram tais problemas e os atores envolvidos em tais 

ocorrências. 

Revelou-se interessante analisar a bacia hidrográfica e a linha de água, pela necessidade de melhorar os 

espaços verdes estruturantes, atualmente fragmentados, integrando-os numa estrutura verde à escala 

metropolitana, como forma de melhorar, entre outros fatores, o conforto climático e a qualidade do ar das áreas 

urbanizadas. 

A ausência de vegetação característica da galeria ripícola deve-se a alguns fatores, nomeadamente à 

falta de limpeza e desobstrução da linha de água, à presença de espécies com comportamento 

invasor/infestante e a uma ausência de estratégia de intervenção por parte dos municípios. Associadas a tal 

realidade, as margens e leito da linha de água encontram-se bastante poluídas junto aos tecidos urbanos, 

devendo ser adotadas ações de limpeza, implementando-se programas de monotorização, dando a conhecer a 

diversidade e potencialidade de uma ribeira reabilitada. No caso, dos terrenos confinantes a limpeza deverá ser 

feita pelos proprietários. Nos terrenos públicos a solução poderá passar por ações promovidas pela população 

supervisionada pela entidade que tiver a iniciativa de promover essa limpeza, que tem que ser autorizada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (A.R.H.).  

A recuperação biofísica e paisagista, bem como a unificação do elemento estruturante através de um 

corredor verde que reabilite a ribeira, devem ser associadas à já referenciada estratégia de intervenção, 

Figura 75 - Degradação da vegetação da Ribeira de Bicesse. 
Fonte: autora. 
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fazendo-se acompanhar de ações de sensibilização que permitam à população reconhecer os valores da flora 

autóctone e detetar, em fases precoces, novos povoamentos de espécies infestantes e invasoras, promovendo 

também programas de erradicação destas espécies, através de projetos de voluntariado, ações promovidas pelo 

município ou associações de moradores, entre outros. 

A proposta de criação de uma faixa non aedificandi na qual não sejam permitidas impermeabilizações ou 

alterações significativas da galeria ripícola, deve-se ao elevado grau de artificialização das margens observado 

(por exemplo, muros de contenção).  

A reabilitação destes troços deve ser feita através da definição de estratégias de plantação de vegetação 

nas margens. Devido à relação de proximidade entre alguns espaços verdes públicos e a linha de água é de 

realçar a necessidade de monotorização da galeria ripícola. 

Através do trabalho de campo efetuado, foi possível identificar algumas estruturas hidráulicas que se 

encontram abandonadas, sendo, por isso, proposto o seu levantamento, identificação e restauro, nomeadamente 

aqueles já identificados na Quinta da Carreira. Fazendo parte de um património arquitetónico a preservar, a sua 

presença em solos agrícolas revela a importância no controle e manipulação da água. 

 

Figura 76 - Artificialização da Ribeira de Bicesse. 
Fonte: autora. 

Figura 77 – Elementos identificados e troços que contribuem para a ausência da linha de água. 
Fonte: autora. 
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A degradação da paisagem rural diagnosticada deve-se ao abandono das atividades agrícolas, à falta de 

viabilidade económica (pelo fracionamento a que foi sujeito o espaço e pelo envelhecimento e consequente 

abandono da população) e/ou devido às expectativas de transformação de uso do solo, sendo, por isso, 

necessário e urgente a promoção de Bolsas de Solos Municipais que potenciem o arrendamento e partilha 

destes solos agrícolas por pequenos proprietários (eventualmente, através, das denominadas «hortas 

comunitárias» e que nestes tempos de crise apresentam bastante procura). Pretende-se desta forma dar 

resposta às necessidades atuais, estimulando ainda a educação ambiental através da sensibilização e 

valorização de áreas verdes pedagógicas e de produção, resultando num correto ordenamento destes terrenos. 

É imprescindível a gestão do coberto vegetal existente. A monocultura de pinheiros e os matos em 

declínio poderá criar situações de risco para as habitações próximas devido à falta de acessos a estas mesmas 

propriedades. Desta forma, é necessário que seja efetuada a sua limpeza e, ao mesmo tempo, ações de 

consciencialização dos atuais proprietários, que descuram a importância dessas ações de manutenção. A 

implementação de diferentes espécies vegetais, promovendo a diversificação da vegetação, com ações de 

replantação, a criação de circuitos de passeios na Natureza, com vistas singulares, que permitem a criação de 

corredores verdes perpendiculares, interligados com a linha de água são algumas das soluções propostas. 

Figura 79 – Abandono dos solos agrícolas e ocupação do solo de pequenas parcelas com hortas de frescos. 
Fonte: autora. 

Figura 78 - Áreas de mata na bacia hidrográfica da Ribeira de Bicesse. 
Fonte: autora. 
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Verificou-se igualmente que, na área industrial de Alcabideche, existem descargas de efluentes não 

tratados provenientes das fábricas, diretamente lançadas na linha de água, deteriorando o que correspondente à 

cabeceira da linha de água. Torna-se, por isso, necessária a fiscalização destas descargas convidando as 

entidades gestoras das fábricas a implementar planos de tratamento desses efluentes, tendo em vista a melhoria 

das condições ambientais da linha de água. Verifica-se ainda que esta área se encontra particularmente 

desordenada e com uso predominantemente industrial, carecendo de áreas verdes de proximidade, o que faz 

com que se torne necessária a sua recuperação através de Planos de Ação Territorial (P.A.T.). Tomou-se 

conhecimento da existência de edifícios industriais devolutos que se encontram em perfeitas condições de 

utilização e que se estão sujeitos a atos de vandalismo frequentes. Recomenda-se, pois, o aproveitamento de 

tais edifícios para a diversificação dos usos, através da implementação de atividades associadas ao sector 

terciário, e/ou a reativação e dinamização do sector industrial. 

 

Figura 80 – Artificialização; edifício devoluto; canalização; área verde de enquadramento; descarga de efluentes na ribeira. 
Fonte: autora. 
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3.3 Estratégia 

3.3.1 Orientações  

«Estes vales deveriam ser conservados e valorizados como espaços verdes, assumindo 

múltiplos usos e funções, com destaque para recreio, lazer e educação ambiental, redução 

do risco de cheia, amenização dos climas locais, integração do património construído 

(quintas históricas, aquedutos, restos de casais agrícolas ou moinhos), contenção de áreas 

edificadas e ligação dos espaços abertos ao longo da faixa costeira...»(ABREU et al. 2004, 

p. 117:) 

 

Os objetivos gerais deste capítulo são apresentados através de linhas estruturantes e unificadoras da 

paisagem, dando consistência à proposta a apresentar. O conceito de intervenção previsto para a estratégia 

engloba os aspetos positivos identificados na área da bacia hidrográfica da ribeira de Bicesse, de forma a que as 

diferentes tipologias de intervenção proporcionem um efeito de contágio para as zonas semelhantes, permitindo, 

desta forma, a resolução das disfunções identificadas. Um aspeto fundamental será a utilização da ribeira como 

corredor «verde e cultural», que permita ligar a faixa litoral ao interior. É também atribuída prioridade à 

necessidade de reorganização e estruturação dos espaços, através das diferentes tipologias adotadas.  

A linha de água ainda dispõe de áreas confinantes/adjacentes sem utilização definida, constituindo assim 

«vazios» ao longo do seu curso, os quais permitem a reintegração e manutenção dos valores ecológicos e 

sociais associados a este elemento natural, traduzindo este estudo num exemplo do aproveitamento e 

reconhecimento de tais valências e identificando ferramentas para intervir à escala da paisagem, do ambiente e 

da qualidade vida dos habitantes. Ao longo da ribeira e das zonas adjacentes, existem elementos arquitetónicos 

e culturais que podem assumir-se como referenciais deste corredor, como, por exemplo, o Forte de Santo 

António da Barra, as grutas da Alapraia, a Quinta da Carreira ou o Parque do Bosque dos Gaios, potenciando o 

corredor verde proposto enquanto espaço de recreio e lazer de elevado valor cultural.  

Na área da bacia, a intervenção do Homem constituiu um processo de sobreposição de layers, tanto no 

espaço como no tempo sendo, por isso, importante reconhecer os antigos modelos de aproveitamento das 

aptidões territoriais. A maneira como a linha de água foi manipulada marca indiscutivelmente este território, mas 

também cria uma oportunidade única de reestabelecer uma ligação através do corredor verde proposto.  

A estratégia assenta, assim, numa aposta catalisadora dos fluxos entre os diversos lugares permitindo a 

regeneração da paisagem ribeirinha em articulação com as diferentes dinâmicas. As áreas das diferentes 

tipologias procuram estabelecer uma coesão do território, estabelecendo uma identidade e legibilidade claras 

para as paisagens nos seus diferentes contextos e propondo espaços flexíveis que assumam a linha de água 

como o elemento unificador da paisagem. 
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3.3.2 Tipologias de intervenção  

No sentido de delinear uma estratégia de intervenção coerente, 

adequada às carências e problemáticas existentes e orientada para as 

necessidades sociais, optou-se por analisar toda a bacia hidrográfica 

da ribeira tendo também como base a informação recolhida e tratada 

(subcapítulo 3.2), as quais influenciaram a escolha e desenho das 

tipologias de intervenção. Essas tipologias assumiram as marcas 

(legíveis ou latentes) na paisagem. A ribeira e os espaços adjacentes 

potenciam o desenvolvimento de novas estruturas que permitem 

estabelecer fluxos que unifiquem o território. A delimitação dos 

«vazios» e a adaptação do desenho às tipologias de intervenção 

tiveram em consideração as apropriações decorrentes, criando novos 

atravessamentos, pontos estratégicos e marcantes da área da bacia. 

De forma a potenciar este corredor verde (praticamente 

desestruturado), propõe-se uma rede de caminhos pedonais e 

cicláveis que interligue os diferentes espaços da bacia ao circuito já 

existente junto ao mar de S. João do Estoril até Cascais (muralha de 

Cascais), propondo-se a disseminação de pontos de estacionamento 

e aluguer de bicicletas em pontos de elevada utilização (por exemplo, 

estações da linha de Cascais, equipamentos públicos, entre outros).  

O aproveitamento da ribeira revela-se ainda uma opção com ampla margem de apropriação pela 

população, pelo potencial que encerra do ponto de vista visual e cénico, obtendo-se a partir dela, quer vistas 

alargadas, quer vistas fechadas, provocadas pelas áreas livres e pela elevada densidade do tecido urbano. As 

vistas e os elementos dissonantes que vão sendo identificados ao longo da ribeira serão visualmente 

manipulados através das intervenções locais em que a vegetação funciona como barreira visual, e ao mesmo 

tempo, como elemento de conexão entre as paisagens, possibilitando a dinamização dos fluxos entre os 

sistemas ribeirinhos. A revitalização e monotorização da vegetação da galeria ripícola garante ainda a melhoria 

do efeito de margem elástica, assinalando-se assim como uma amenização dos riscos naturais das áreas 

adjacentes à linha de água. 

Eventuais ações de sensibilização e programas de erradicação de espécies invasores promovidas pela 

população e pelo município, poderão dar a conhecer a diversidade e as potencialidades de uma linha de água 

em equilíbrio. Os «vazios» ao longo da linha de água surgem como uma oportunidade para suprir carências, 

distinguindo-se, então, quatro áreas de tipologias de intervenção que, posteriormente, serão descritas e se 

encontram esquematizadas na folha n.º 1 do anexo 2. 

 

Figura 81 – Áreas das Tipologias de 
Intervenção. 
Fonte: autora. 
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TIPOLOGIAS: 

URBANA 

Nesta tipologia, dever-se-á assumir a linha de água como elemento da estrutura urbana, garantindo e 

construindo uma interdependência de forma a aumentar as áreas permeáveis e garantir a interpenetração entre 

malhas urbanas adjacentes, dinamizando e proporcionando novos fluxos. 

A fim de valorizar o corredor verde, propõe-se, nas áreas em que tal se justifique, a criação de parques 

e/ou jardins, de modo a aproximar a população da Natureza, através de programas e projetos como as hortas 

comunitárias, o desporto ao ar livre e eventuais passeio didáticos.  

Identificam-se ainda áreas que marcam esta paisagem pelo património, possibilitando a elaboração de 

circuitos didáticos com visitas a estes locais. O reconhecimento e levantamento da história dos lugares, a sua 

preservação e a ligação com a linha de água proporcionam continuidade e acessibilidade facilitadas. Propõe-se 

a sua ligação com a linha de água e entre os seguintes locais: Quinta da Carreira, Forte de Santo António da 

Barra, Grutas da Alapraia e Parque do Alto dos Gaios, procurando, deste modo, a preservação das suas 

identidades. Os «espaços vazios» urbanos representam ainda áreas que, estando valorizadas, poderão recriar a 

ligação das pessoas à Natureza, sendo necessária a definição de uma faixa non aedificandi na qual não serão 

permitidas impermeabilizações ou alterações significativas da galeria ripícola. 

 

INDUSTRIAL  

As atividades industriais desenvolvidas foram implantadas de forma pouco prudente, tendo contribuído 

para a fragmentação do edificado e da linha de água, diminuindo a qualidade visual e ambiental destas áreas, 

que apresentam um elevado valor por se encontrarem praticamente na cabeceira da linha de água (com 

importantes funções de retenção e infiltração das água pluviais). Para esta tipologia, definiu-se a necessidade de 

delimitar os espaços vazios (correspondendo a áreas permeáveis) de forma a aproveitá-los e reconvertê-los em 

áreas verdes de proximidade, com todos os benefícios a si associados. Tais espaços deverão ser considerados 

como um sistema, potenciando e enriquecendo o corredor verde da linha de água. 

 

AGRÍCOLA 

A intervenção nesta tipologia procura recuperar a atividade agrícola que se encontra em vias de 

desaparecimento, devido ao abandono dos campos, por falta de viabilidade económica e/ou devido à 

transformação do solo. A estratégia de intervenção procura reabilitar estas paisagens degradadas através da 

promoção de uma Bolsa de Solos Municipais que potencie o arrendamento e a partilha dos solos agrícolas por 

pequenos proprietários. Os solos agrícolas deverão servir para a produção e atividade agrícola, promovendo o 

contato com a Natureza e com o meio rural. Pontualmente, poderão ser criadas áreas para viveiros de espécies 

autóctones como forma de dar resposta à necessidade de revitalização, promovendo também emprego no 

concelho. Estes espaços podem ainda adquirir caráter educacional e pedagógico.  
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MATA 

A tipologia de intervenção nas matas (predominantemente florestais) foi considerada através da 

identificação da monocultura de pinheiros e de matos com sinais de declínio. Torna-se, por isso, necessário 

proceder à gestão correta deste coberto vegetal, através de ações de replantação, de acordo com as diferentes 

necessidades proporcionando, assim, uma aproximação da população à Natureza. Esta integração é feita 

através de novos circuitos de passeios pelas matas, com vistas singulares, devido à localização nas zonas mais 

altas. 
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4. PROPOSTA DE VALORIZAÇÃO PAISAGISTICA  

 

Figura 82 - Transformações. 
Fonte: autora. 
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4.1 Condições prévias e considerações do espaço  

A área de intervenção apresenta um conjunto de características que foram identificadas e que justificam a 

escolha deste âmbito para a proposta de valorização paisagista na bacia hidrográfica da ribeira de Bicesse, 

correspondendo na tipologia de intervenção à área urbana.  

Esta localiza-se no sítio da Alapraia, que se encontra descaracterizado, revelando um enorme potencial 

por se encontrar no meio urbano, podendo ser transformado num espaço que desempenhe funções de proteção 

dos sistemas naturais, compatibilizando com atividades humanas e, que contribuía para uma melhoria da 

qualidade da paisagem e vida da população. A área encontra-se delimitada e caracterizada por um conjunto de 

elementos que se observam na Figura 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Rua Luís Clemente, a margem esquerda da linha de água encontra-se impermeabilizada, ocupando 

uma faixa de asfalto de passagem (estrada e passeio junto aos edifícios) e estacionamento automóvel. Nesta 

faixa, existe um compartimento de instalação de gás desativado que foi transformado por alguns residentes 

numa pequena horta de frescos, revelando a necessidade da utilização de pequenos espaços para produção 

agrícola em meio urbano. Os edifícios de habitação desta rua apresentam todos garagem, excetuando o edifício 

das piscinas da Alapraia. O edifício das piscinas possui uma cafetaria (que poderá servir de apoio às diferentes 

atividades lúdicas propostas). A cércea do edificado em causa está compreendida entre 12 e 15 m (4 a 5 pisos).  

O terreno da margem direita da linha de água é um descampado (sem qualquer tipo de utilização), 

ocupando grande parte da área de intervenção. A delimitação da zona sujeita a projeto é feita pelos muros das 

traseiras das casas da Rua do Poço (a oeste) que formam uma «linha» descontínua e desigual, apresentando 

diferentes alturas, materiais e cores, que os distingue, encontrando-se mais a norte muros de pedra seca que 

pertencem a uma propriedade particular. 

limite da área de intervenção. linha de água.1estrada particular - ponte de acesso.2estrada de terra batida.3Rua do Poço.4Rua Luís Clemente 

1 
2 

3 

4 

Figura 83 – Localização da área de intervenção. 
Fonte: autora. 
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Para o desenvolvimento desta proposta, efetuou-se um levantamento das árvores existentes que se 

pretendem manter (folha n.º7a no anexo 2). 
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4.2 Conceito de intervenção 

A ribeira percorre o território, devendo contribuir para o suporte de habitats, preservação e equilíbrio da 

paisagem, devendo assumir um papel importante na fixação e estruturação do tecido urbano. Este tecido 

apresenta uma arquitetura típica dos anos 60, com vários edifícios de génese ilegal e de baixa qualidade, em 

que cada casa remete para uma história intransmissível, tendo-se procurado afirmar a sua existência através 

das diferentes cores que as caracterizam. 

Em termos conceptuais, houve a necessidade de recuperar a presença da ribeira e integrar este espaço 

no meio urbano, através da proposta de diferentes cores nos elementos e estruturas (bancos e muros das 

casas). Adquirem-se, assim, a identidade e a expressão pretendidas, determinando desta forma um conceito 

inspirado na linha de água e na arquitetura. A reprodução das diferentes cores surge também da experiência em 

espaços idênticos, da qual se poderá descrever a sensação de conforto e leveza que as cores dão ao espaço. O 

conceito define-se a partir das cores da vegetação e das cores das estruturas e elementos existentes, bem como 

do projeto, que darão cor a esta paisagem urbana.  

Pretendeu-se com a proposta de valorização paisagista que, ao mesmo tempo que se reabilita a ribeira, 

se recuperem igualmente os espaços de movimentos e circulações, potenciando a revitalização da paisagem 

urbana, criando novos lugares com vivências sociais distintas de aproveitamento e exploração socioeconómica, 

garantindo, assim, a sustentabilidade ecológica e física da paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 – Habitações coloridas na Ilha de Burano, situada na laguna de 
Veneza. 
Fonte: autora. 
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4.3 Objetivos e estratégia de intervenção  

Os objetivos da proposta assentam na constituição de relações que irão permitir a integração e relação 

dos meios urbano e natural, desenvolvendo relações visuais que possam promover a criação de novas vivências 

sociais e culturais, que se traduzirá numa paisagem em constante regeneração.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera-se, então, pertinente a criação de um programa que assente na reativação dos ciclos 

ecológicos, (em especial o ciclo hidrológico), tão valiosos e essenciais para garantir a estabilidade física, 

ecológica e ambiental, conciliando-os com os objetivos do usufruto através da criação de um espaço social e 

cultural. É importante que a população reconheça a linha de água como sistema natural essencial à melhoria da 

sua qualidade de vida. Na proposta, esta importância define-se através do restabelecimento de vegetação e 

também pelo conjunto de percursos pedonais e travessias que encaminham o utente pelo espaço, tornando este 

espaço socialmente útil e apto a acolher diversas atividades que mobilizem a população para um estilo de vida 

mais ativo. A oferta programática contemplará com a criação de áreas destinadas ao cultivo (hortas 

comunitárias), uma vez que esta atividade detém um papel social de grande relevo. Para além da produção de 

alimentos, a «agricultura urbana» contribui para a regularização do microclima, do ciclo da água, do equilíbrio 

ecológico e da estabilidade física do território. A definição de extensas áreas de prado para usufruto dos utentes, 

quer seja como áreas de desporto informal, como estadia ou, simplesmente, para contemplação, delimitando 

estes espaços como um coberto arbóreo e arbustivo a que se tem acesso pelos diversos percursos.  

 

Tendo em mente a importância de disciplinar o estacionamento automóvel e de dar apoio ao novo espaço 

público, a proposta contemplará, ainda, duas áreas de estacionamento, já que este meio urbano é pequeno e se 

pode percorrer facilmente a pé, através das estruturas existentes e propostas que possibilitam este tipo de 

deslocação.   

NATURAL 

LIGAÇÕES DAS PAISAGENS 

POPULAÇÃO 

ARTIFICIAL 

Figura 85 – Esquema. 
Fonte: autora. 
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Sendo a linha de água o elemento essencial da proposta, esta é reproduzida no desenho formal pelas 

linhas diretrizes que acompanham o traçado da ribeira e, que à medida que se afastam, se vão configurando às 

formas da envolvente, estabelecendo-se, assim, uma relação espacial coerente e equilibrada entre as formas 

orgânicas da linha de água e as formas e cores retilíneas do tecido urbano.  

O que se pretende é que o projeto ofereça coesão territorial e devolva identidade à paisagem ribeirinha 

no atual contexto urbano. Isto acontece ao permitir-se que se estabeleçam as bases para a redescoberta de uma 

paisagem que resulta da integração dos sistemas naturais e artificiais, na criação de um todo no qual a Natureza 

e o Homem coexistam, e se possam desenvolver e repercutir. 
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4.4 Organização geral da proposta  

A proposta ao nível de Estudo Prévio incide na resolução técnica das situações identificadas e na 

organização espacial dos usos e funções que se pretende implementar na área de intervenção (folha n.º3 

anexo2). 

A organização do espaço estrutura-se através dos caminhos que formam áreas definidas pelas diferentes 

cores, formas e densidade do coberto vegetal, que contrastam com as distintas cores dos elementos inertes, que 

se reproduziram pelo espaço.  

A proposta visa a criação de um espaço amplo, onde o utente poderá circular livremente, sem a definição 

ou atribuição de zonas específicas, apostando deste modo, na multifuncionalidade, adequando-se às alterações 

do meio urbano e às necessidades da população. Desta forma, foi importante a escolha e definição da 

vegetação nas diferentes áreas, pelo facto, de estas apresentarem diferentes funções como, por exemplo, a 

vegetação da linha de água como eixo estruturante e valorativo do espaço e protetora do sistema ribeirinho. As 

áreas de vegetação com coberto arbóreo e arbustivo denso permitem, formalmente, a proteção das moradias 

que se encontram muito próximas deste espaço que se pretende tornar público. As áreas de recreio e lazer com 

vegetação rasteira (prado regado) surgem como uma forma de potenciar fluxos e estabelecer ligações 

proporcionando espaços multifuncionais, através da vegetação e dos elementos construídos. As diversas áreas 

serão amplas e fluídas, formalmente definidas pela vegetação e permitem que o utilizador usufrua, da melhor 

forma possível, do espaço.  

 

LINHA DE ÁGUA  

A intervenção na ribeira pressupõe a manutenção das cotas existentes, pretendendo-se uma 

regularização dos taludes das margens. É proposta a limpeza geral do leito e margens da ribeira a montante e a 

jusante da área da proposta. Para a redefinição das margens da linha de água, existe a necessidade de retirar 

da margem a faixa asfaltada existente, para que seja melhorada a forma do talude e o seu escoamento. É 

proposto, para esta faixa, um caminho pedonal paralelo à linha de água com áreas plantadas. A intervenção na 

ribeira traduz-se na introdução de uma galeria ripícola, reforçando o seu efeito de corredor verde contínuo. 

 

MATERIAL VEGETAL67  

A escolha do material vegetal proposto foi baseada na vegetação autóctone adaptada às características 

edafoclimáticas do local e do sistema, devendo as plantações obedecer à organização do desenho (folha 7a,b e 

c no anexo 2) e os Perímetros à Altura do Peito (PAP) das árvores. É proposta a plantação de pequenas 

árvores, de forma a que estas cresçam e se adaptem ao longo do tempo. Os pinheiros-mansos propostos 

deverão ser plantados com uma maior dimensão a fim de se estabelecer uma relação com os pinheiros da mata 

próxima do local. 

                                                           
67 A informação referente aos prados foi retirada da sebenta de Material Vegetal II (2009-2010) do Professor Nuno Lecoq. 
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O coberto sub-arbóreo proposto será composto por espécies arbustivas e herbáceas na galeria ripícola 

como faixa de proteção e enquadramento ao longo da linha de água, afirmando ao mesmo tempo uma zona de 

transição entre o urbano e o natural. É proposta a plantação de sementeiras de prado florido na maioria do 

espaço, de sementeiras de prado regado, que suportam uma maior capacidade de carga, ocupando as áreas de 

clareira de recreio informal e de uma sementeira com uma mistura diferente para as margens, de maneira a que 

as espécies suportem as condições de humidade. A clareira surge, então, delimitada por vegetação arbustiva e 

arbórea e bancos de betão colorido com a distribuição das cores conforme a folha n.º 9b no anexo 2 e tendo 

como objetivo, para este espaço, um parque para cães devido à já existente utilização deste espaço para este 

fim.  

 

HORTAS COMUNITÁRIAS 

Pretende-se que as hortas comunitárias funcionem como um meio de integração da população no 

espaço, promovendo a convivência entre estas e a Natureza. Deverão também servir como forma de dar 

resposta às necessidades de pessoas ou famílias carenciadas, através da cedência de algumas das parcelas a 

estas. Estas serão vedadas e a compartimentação e atribuição de parcelas deverão estar sob alçada da 

associação desportiva da Costa do Estoril (folha n.º2 no anexo 2), que deverá fazer a gestão deste espaço, sob 

supervisão do município através da inscrição no programa de Hortas de Cascais desenvolvido pelo gabinete da 

Agenda Cascais 21 da C.M.C., em parceria com a associação «Criativa». 

 

ELEMENTOS E ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS  

A proposta passa pela utilização de soluções construtivas, associada à escolha de materiais que 

garantam um desempenho adequado relativamente às utilizações a que serão sujeitos, dando garantias de 

permeabilidade e durabilidade. Em parte, a configuração deste espaço em áreas resulta da necessidade de 

multifuncionalidade. O desenho dos caminhos foi efetuado de modo a integrar a estrutura de mobilidade na 

paisagem não constituindo, assim, uma barreira aos fluxos vigentes, ao mesmo tempo que constituem uma 

forma de ligação entre as duas margens. A preocupação com a acessibilidade e a mobilidade foi um fator 

relevante, uma vez que se pretende que este seja um espaço acessível a todos e com ligações entre as diversas 

partes. Os percursos funcionam numa lógica de continuidade formal, como peças de unificação do espaço que 

estabelecem um sistema circulatório, relacionando-o e articulando os espaços pelas ligações transversais.  

Os caminhos apresentam diferentes aspetos formais e materiais. Com o percurso principal, pretende-se 

«conduzir» o utente através do espaço, de forma direta, e que, num caso específico, se transforma num espaço 

mais amplo, permitindo a introdução de equipamentos necessários. O pavimento a utilizar deverá ser betão 

poroso (contribuindo-se assim para ter um pavimento semipermeável mas confortável, de fácil manutenção e 

duradouro, contribuindo também, face às suas características, para atenuar os inconvenientes de um pavimento 

impermeável).  

Os percursos secundários asseguram o atravessamento de áreas e estão associados aos passeios de 

calçada, de modo a estabelecer continuidade com a envolvente. Neste caso, pretende-se que estes sejam 
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pavimentados por calçada de calcário, material existente na envolvente, permitindo ainda a diferenciação da 

rede primária de circulação através dos diferentes materiais. Apesar de não estar definida uma faixa exclusiva 

para a utilização da bicicleta pelo espaço, o uso desta é possível, uma vez que os percursos são suficientemente 

amplos. Propõe-se a manutenção dos pavimentos da estrada e do passeio existentes, junto às garagens dos 

edifícios. Os atravessamentos pedonais sobre a ribeira surgem com a criação de três pontes de aproximação e 

atravessamento da linha de água, estabelecendo acessibilidades confortáveis e didáticas, com a inclusão de 

painéis informativos e explicativos associados aos novos espaços de recreio e estadia e também à valorização 

do ecossistema ribeirinho. O pavimento, nas pontes, será uma grelha metálica do tipo recasol (folha n.º 9b no 

anexo 2), tendo-se adotado por erigir toda a ponte numa estrutura metálica, por se considerar um material 

resistente e durável, e simultaneamente permite a afirmação da intervenção. A escolha da grelha resulta também 

do facto da mesma possibilitar a visualização do leito e a identificação de espécies sob si. A definição dos 

lugares de estacionamento é clara e fácil, permitindo dar apoio ao espaço (quarenta e cinco lugares, no total). O 

pavimento é feito em grelha de enrelvamento com revestimento dos espaços vazios com material inerte local, 

granulometria bago de arroz (conforme folha 9a em anexo) (as grelhas de enrelvamento, para além de 

contribuírem para uma melhor integração na paisagem envolvente e fazerem a transição entre o «espaço 

natural» da ribeira e o espaço construído, contribuem também para uma menor impermeabilização do solo, 

melhorando a infiltração das águas da chuva). 

A proposta procura a coerência dos materiais, objetivo extensível à escolha do mobiliário urbano e da 

iluminação, estando todos relacionados com o espaço e com os materiais utilizados. O sistema de iluminação 

pretende valorizar os elementos que compõem o projeto e estruturam o espaço. Deverá ser composto por 

iluminação L.E.D., uma vez que esta apresenta um conjunto de vantagens significativas em comparação com os 

sistemas convencionais e oferecem uma atmosfera urbana que contrasta com os elementos naturais propostos. 

São propostas também papeleiras nas entradas do espaço e junto aos estacionamentos, bebedouros perto das 

áreas de horta comunitária e áreas de estadia/lazer recreio, bem como todo um sistema de vedação que será 

aplicado nas hortas (folha n.º 10 no anexo 2).  

Os bancos propostos são executados em betão pigmentado de cores variadas in situ, estando estes 

representados e distribuídos conforme a folha n.º 8 no anexo 2. Aos muros existentes, é proposta também a sua 

pintura, de acordo com as cores utilizadas para os bancos, com distribuição a decidir em obra. 
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4.5 Discussões dos cenários de desenvolvimento 

No atual contexto, os espaços urbanos os seus espaços deverão ter um caráter contemporâneo, e que se 

traduz em espaços multifuncionais, reversíveis e facilmente adaptáveis às mudanças sociais e económicas. Ao 

programar o desenvolvimento de hortas comunitárias (devido à necessidade demonstrada pelos habitantes em 

converter alguns espaços em hortas de fresco), poderá potenciar-se a reabilitação de outros espaços vazios, 

junto da linha de água, para estas práticas, integrando-se, desta forma, a matriz agrícola no perímetro urbano. 

Pretende-se também estabelecer uma ligação de fluxos através da proposta de caminhos que possibilitem ao 

utilizador a oportunidade de o percorrer, integrando-o e articulando-o com o território envolvente.  

Longe de constituírem simples estruturas hidráulicas, como muitas vezes foram, e são, considerados, os 

sistemas ribeirinhos são um dos mais ricos e específicos ecossistemas, mas também um dos mais perturbados e 

sensíveis, estando sujeitos a variadíssimas pressões que põem em causa a sua perenidade.  

No atual contexto de frequentes alterações climáticas, com situações extremas de cheias e secas, a 

prevenção e mitigação dos riscos naturais deverão ser assumidas como uma prioridade, havendo que promover 

a reabilitação com soluções que viabilizem estas estruturas verdes. É nesta perspetiva que a valorização das 

linhas de água deverá surgir, como uma condição para a estabilidade física e equilíbrio biológico do território. 

Além dos fundamentos técnicos e teóricos, as intervenções nos sistemas ribeirinhos estão dependentes 

de decisões políticas e sociais. Em Portugal, as diretivas que obrigam à requalificação das linhas de água, 

deverão funcionar a partir de equipas multidisciplinares, para que, no planeamento e estratégia de gestão haja 

diversas perspetivas, resultando, assim, um aproveitamento e reconhecimento dos elementos naturais. 
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5. CONCLUSÕES 
 
 

  

Figura 86 - Criança de bicicleta a transportar água num garrafão. 
Fonte: autora. 
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«Os projectistas são “problem-solvers”. A nossa prática necessita de uma avaliação do 

problema com análise detalhada, uma variedade de alternativas, uma solução aceite por 

todos e um projecto para a sua implementação. A teoria oferece processo, conhecimento, 

encorajamento e consolo para os projectistas, que transmite a ideia de uma profundidade 

de pensamento para os problemas do projecto que encontramos e que, dentro deste 

framework, permitem chegar a ideias e soluções. A teoria ilustra como o projecto evoluiu ao 

longo do tempo com as suas formas e materiais, tanto no sucesso como nos falhanços. Os 

teóricos prestam um vasto serviço para os projectistas, na medida em que quantificam, 

qualificam, compilam, organizam e interpretam os resultados finais e ideais - funções 

necessárias que, infelizmente, a maior parte dos projectistas não está vocacionado por 

questões de tempo e custos. Enquanto a prática chegou ao acto de projectar, ainda 

necessita de teoria. A teoria define objectivos e suporta os problemas que os projectistas 

encontram» (Palazzo, et al. pp. forword XXI, XXII). 

 

A Arquitetura Paisagista surge como instrumento para produzir as transformações nas comunidades, 

compatibilizando-as com o dever de conservar e proteger os sistemas naturais. Nesta perspetiva, esta 

dissertação desenvolveu-se de forma a intervir na paisagem, reconhecendo a importância da relação entre os 

sistemas naturais e o Homem, fornecendo múltiplas dinâmicas de ocupação do território e proporcionando novas 

vivências. A questão primordial consiste em contribuir para uma nova e diferente forma de entendimento destes 

espaços pela população, de forma pedagógica, demonstrando-lhes benefícios aquando a valorização e 

reabilitação destes sistemas ribeirinhos. 

 
A necessidade de orientar as diferentes e possíveis estratégias para a área em estudo, surgiu de forma a 

que se contribua para a coesão territorial e se devolva a identidade a esta paisagem ribeirinha, facto que se 

tornou um imperativo. Procurou-se alcançar a sustentabilidade ambiental, socioeconómica e a melhoria da 

qualidade de vida, respondendo, desta forma, a várias preocupações da população e em que o elemento central 

é a água, recurso indispensável à vida. 

A primeira direção parte da escolha e utilização dos exemplos de intervenções, já executados e, por isso, 

onde se identificam e verificam diferentes abordagens e técnicas, que devem, ou não, ser aproveitadas para 

uma intervenção. 

Posteriormente, e numa perspetiva de continuidade, desenvolveu-se o estudo da evolução da paisagem 

que possibilitou uma melhor compreensão do funcionamento da bacia hidrográfica da ribeira de Bicesse, através 

da recolha de informação, com o subsequente reconhecimento e interpretação deste território, o qual teve como 

base o trabalho de campo e a bibliografia/cartografia da área. Foi também imprescindível o contacto direto com a 

população envolvida nesta unidade de paisagem (bacia hidrográfica), facto que permitiu obter um excelente 

contributo para diversos aspetos ao longo da elaboração da dissertação. 
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A adopção de diferentes tipologias de intervenção na bacia deve-se à necessidade de dar resposta a 

várias formas de vivência da área, de maneira a que a estratégia valorize a paisagem na sua globalidade. As 

diferentes áreas foram classificadas em quatro tipologias, que deram assim apoio ao processo de criação de 

soluções de projeto concretas, suportados por uma visão estratégica, com medidas e objetivos a integrar na 

proposta final de valorização. Pretende-se, desta forma, que o projeto contribua para a consciencialização e 

reconhecimento da importância da água na paisagem como um «corredor verde», dinâmico e gerador de fluxos, 

apostando numa visão de contágio de intervenções ao longo da ribeira. Sendo o objetivo principal a 

interpretação dos processos estudados através de uma proposta projectual, foi selecionado um âmbito que se 

enquadrou nas necessidades descritas. 

A proposta de valorização paisagista é apresentada através de um conjunto de cartas desenhadas, 

elucidativas do projeto a nível de estudo prévio. 

Numa perspetiva de valorização da linha de água, esta proposta poderá ser o caminho a seguir, 

constituindo, deste modo, um exemplo de aproveitamento e reconhecimento destes espaços como 

«ferramentas» para «tratar» a paisagem, e dando-lhe o merecido valor ambiental e lúdico. 

 

Tendo em conta a significativa complexidade estrutural e funcional das intervenções em linhas de água, 

foram sintetizados, como forma de concluir esta dissertação, alguns princípios que deverão orientar as 

intervenções, tendo em conta o objetivo de proteção e valorização deste sistemas: 

>Estas intervenções deverão basear-se numa perspetiva integrada de gestão, devendo partir de uma 

abordagem da bacia hidrográfica, uma vez que o caráter e funcionalidade das linhas de água, depende 

diretamente das características morfológicas da bacia e dos processos que nela ocorrem; 

>Devem ser protegidas e/ou reabilitadas as características funcionais e morfológicas das linhas de água, 

valorizando e preservando a vegetação da galeria ripícola e potenciando a biodiversidade; 

>Deverão criar-se espaços verdes que melhorem a qualidade do ambiente, da paisagem e do espaço em 

que se inserem, mas também deverá proporcionar a convivência entre a população e estes sistemas naturais, 

reconhecendo que a consciencialização para a preservação destes sistemas está relacionada com a identidade 

e valorização destes espaços para a população; 

>Será necessária a preservação das funções de articulação entre os «espaços vazios» e os elementos 

construídos, o que poderá potenciar o desenvolvimento de corredores verdes. 

 

Pretende-se com esta dissertação estabelecer bases para a redescoberta das paisagens reconstruindo-

as, como é demonstrado, pelo resultando da interligação dos sistemas naturais e artificiais, na criação de um 

todo, onde a Natureza e a sociedade coexistam, se possam desenvolver e repercutir. 
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ANEXO 1 

FICHA Nº1 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Degradação da vegetação característica da galeria ripícola, devido à 

proliferação de espécies com comportamento invasivo. 

Ausência de vegetação nas margens da linha de água em vários troços da 

ribeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Reabilitação e reorganização: poda, plantação de vegetação autóctone. 

Recuperação biofísica paisagística e unificação do elemento estruturante (linha de água) através de um 

corredor verde que reabilite toda a ribeira. 

Programa de erradicação de infestantes e invasoras no leito e margens, quer através de programas de 

voluntariado, como por ações promovidas pelo município.  

Ações de sensibilização que permitam à população reconhecer os valores da flora autóctone e detectar em 

fases precoces novos povoamentos de espécies infestantes e/ou invasoras.  

 

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Falta de limpeza, com a desobstrução das linhas de água e respectivas margens. 

Introdução indesejada de espécies com comportamentos nocivos para os habitats existentes. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Ocupação dos habitats (galeria ripícola) pelas espécies invasoras.  

ACTORES ENVOLVIDOS 

C.M.C.; Associação de moradores; Natura Observa (focado para o Parque Sintra Cascais, mas que também poderia intervir) 
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FICHA Nº2  
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

As margens e leito da linha de água encontram-se com detritos e poluídas 

junto ao tecido urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO  

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Ações de limpeza promovida pela população através da implementação de programas de monotorização dos 

habitantes, integrando-os em equipas de limpeza e desobstrução da linha de água, dando a conhecer a 

diversidade e as potencialidades de uma ribeira reabilitada. 

Recuperação biofísica e paisagística das áreas afectadas, numa perspectiva de melhoramento de qualidade de 

vida e saúde pública junto ao tecido urbano. 

Adopção de políticas que fomentem a educação ambiental com sensibilização ecológica e valorização 

sócio/cultural. 

Realização de eventos culturais para angariação de fundos, para o equipamento de manutenção e limpeza 

destes espaços. 

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Carência de programas de educação ambiental. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Poluição da linha de água a jusante.  

ACTORES ENVOLVIDOS 

C.M.C.; Associação de moradores; Junta de freguesias 

FICHA Nº3 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Elevado grau de artificialização: margens impermeabilizadas, muros de 

contenção/estrangulamento do leito e destruindo as margens e a 

vegetação da galeria ripícola. Acessos (pontes) degradados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Definição de uma faixa non aedificandi onde não são permitidas impermeabilizações ou alterações 

significativas da galeria ripícola.  

Reabilitação do leito nestes troços, com a plantação de vegetação nas margens e recuperação das estruturas 

de acesso. Minimização da artificialização das margens e leito.  

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Falta de conhecimento e ausência de equipas multidisciplinares nos projetos e obras de requalificação 

executados. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

A construção de limites físicos (muros de contenção), «apaga» a relação visual e auditiva com este meio e a 

meandrização. Destruição do ecossistema (vegetação, flora, fauna). Abandono da possível relação do homem 

com a linha de água. 

ACTORES ENVOLVIDOS 

C.M.C.; Associação de moradores. 

 

 

 

FICHA Nº4  
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Espaços verdes públicos de lazer e recreio muito dispersos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

SOLUÇÕES A ADOPTAR  

Dar a conhecer os espaços verdes públicos através da criação de uma estrutura ecológica e social a qual 

utilize a linha de água como corredor estruturante de unificação e ligação.  

Estabilização das margens e plantação de vegetação característica. 

Identificação e localização de um espaço que possibilite a criação de um parque público de referência.  

Melhoramento da relação entre a ribeira e os espaços verdes (quando a linha de água passa por eles). 

Melhoramento da relação e proximidade do Parque do Alto dos Gaios como a linha de água e monotorização 

da galeria ripícola. 

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Pouca articulação entre os espaços verdes e dispersão do edificado.  

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Carência de infraestruturas e parques na área. 

ACTORES ENVOLVIDOS 

C.M.C.; Associação de moradores 

 

 

 

FICHA Nº5 
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Património construído ligado à utilização da água da ribeira em elevado 

estado de degradação (poço e comportas) na Quinta da Carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Levantamento, identificação e restauro, dos elementos em pedra (poço, comportas, muros de contenção de 

pedra seca). 

Recuperação biofísica e paisagística da Quinta da Carreira (elementos construídos, pinhal, vegetação).  

Revisão do plano de urbanização previsto para a Quinta da Carreira. 

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Com o abandono da atividade agrícola, estas estruturas entram num processo de degradação que tem sido 

potenciado pela ausência de um levantamento e caracterização do mesmo. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Degradação do património cultural existente e degradação deste troço da ribeira 

ACTORES ENVOLVIDOS 

Associação de moradores da Quinta da Carreira; C.M.C. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  80 

FICHA Nº6 
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Áreas urbanas de génese ilegal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO 

 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Reconversão das áreas expectantes, e requalificação da galeria ripícola, dando a conhecer as diversidades e 

as potencialidades de uma ribeira reabilitada.  

Aplicação das políticas territoriais restritivas ao nível de construção em zonas de máxima infiltração e 

contenção dos perímetros urbanos. 

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Construção e crescimento indiscriminado. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

A ausência de sensibilização ecológica. 

Abandono e desvalorização do espaço público. 

ACTORES ENVOLVIDOS 

C.M.C.; Associação de moradores; A.M.L.  
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FICHA Nº7  

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Troços canalizados da linha de água, que contribuem para uma ausência 

de visibilidade dos ciclos hidrológicos locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 
 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Marcação no pavimento, indicando por onde passa a ribeira com palavras que deem a entender a sua 

existência de forma a minimizar este desaparecimento visual (pela necessidade de unificação desta estrutura e 

pela intenção de esbater o impacto por se apresentar interrompida e canalizada). 

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Construção do bairro Oliveira do Conde (ribeiro da Atibá juntava-se à ribeira de Bicesse na quinta da Carreira, sendo o atual 

cruzamento duas linhas de água, mais a montante). 

Construção da autoestrada A5, da marginal, entre outras construções que transpuseram a ribeira. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Falta de conhecimento da existência e importância da linha de água. 

ACTORES ENVOLVIDOS 

Moradores do bairro Oliveira do Conde; Associação de moradores; C.M.C.; Estado Central (Ministérios 

diversos) 
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FICHA Nº8 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Abandono de áreas com potencial agrícola (Reserva Agrícola Nacional).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Promoção de uma Bolsa de Solos Municipais que potencie o arrendamento e partilha de solos agrícolas por 

pequenos proprietários.  

Ordenamento destes terrenos de maneira a facilitar a sua utilização. 

Educação ambiental com sensibilização para a valorização de áreas verdes pedagógicas e de recreio, 

produção de frescos (hortas comunitárias).  

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Atividade agrícola em vias de desaparecimento, devido à ocupação urbana, abandono por falta de viabilidade 

económica e/ou devido às expectativas de transformação do uso do solo. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Incremento de áreas abandonadas na bacia e degradação da paisagem rural. 

ACTORES ENVOLVIDOS  

Habitantes residentes; Associação de moradores; C.M.C.; M.A.M.O.T. 
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FICHA Nº9 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Monocultura de pinheiros e matos com sinais de declínio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Gestão do coberto vegetal, com ações de replantação de acordo com as necessidades identificadas. 

Medidas que aproximem a população da mata. 

Integração destes espaços em circuitos de percursos na natureza, com vistas privilegiadas por se encontrarem 

em zonas com cotas mais elevadas relativamente à linha de água. 

Implementação de diferentes espécies, promoção da diversificação do coberto arbóreo e arbustivo. 

Implementação de políticas de proteção das matas, contra incêndios. 

Enriquecimento e diversificação dos matos, de forma a melhorar o nível biológico, recuperando a vegetação. 

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Abandono, degradação e envelhecimento da mata. 

Falta de equipamentos e infraestruturas que aproximem a população da natureza.  

Inconsciência dos atuais proprietários, que desconhecem a importância das ações de manutenção. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Risco de incêndio.   

Fragmentação da propriedade florestal. 

ACTORES ENVOLVIDOS 

Habitantes; Associação de moradores; C.M.C.; M.A.M.A.O.T.; C.C.D.R. Lisboa e Vale do Tejo 
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FICHA Nº10  

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Descarga de efluentes não tratados provenientes das fábricas na 

linha de água. 

Área desordenada com uso predominantemente industrial 

(Alcabideche) carecendo de espaços verdes de enquadramento e 

melhoramento da área a nível ambiental e estético. 

Existência de edifícios devolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

SOLUÇÕES A ADOPTAR 

Obrigar as fábricas ao tratamento dos efluentes.  

Melhorar as condições de drenagem da linha de água.  

Recuperação paisagística da zona industrial.  

Reconverter os edifícios devolutos (com infraestruturas em bom estado) em edifícios associados ao sector 

terciário (feiras) e/ou reativação e dinamização do sector industrial.  

CAUSA DOS PROBLEMAS 

Falta de fiscalização das descargas de efluentes industriais.   

Encerramento de fábricas, com o abandono do perímetro industrial. 

RELAÇÃO COM OUTROS PROBLEMAS 

Má qualidade ambiental e visual desta área. 

Edifícios abandonados passíveis a atos de vandalismo.  

ACTORES ENVOLVIDOS 

C.M.C.; Proprietários das fábricas; C.C.D.R. Lisboa e Vale do Tejo 
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ANEXO 2 



UNIVERSIDADE DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITETURA PAISAGISTA
EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS RIBEIRINHOS, RIBEIRA DE BICESSE

EVOLUÇÃO DA PAISAGEM DA RIBEIRA DE BICESSE
SUBCAPÍTULO 3.3

 FASE ESTRATÉGIA

EXEMPLOS DE TIPOLOGIAS DE
INTERVENÇÃO

DISCENTE
ROSA ÁVILA N.º 19898

FOLHA N.º

     1

MARÇO 2013

ESCALA NO DESENHOORIENTADORES
MIGUEL NAVAS E JOÃO DA COSTA RODRIGUES

LOCALIZAÇÃO TIPOLOGIAS DE ESTRATÉGIA EXEMPLOS DE TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO
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UNIVERSIDADE DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA  FASE ESTUDO PRÉVIO

DISCENTE
ROSA ÁVILA N.º 19898

FOLHA N.º

     2

MARÇO 2013

ESCALA NO DESENHOORIENTADORES
MIGUEL NAVAS E JOÃO DA COSTA RODRIGUES

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITETURA PAISAGISTA
EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS RIBEIRINHOS, RIBEIRA DE BICESSE

PROPOSTA DE VALORIZAÇÃO PAISAGISTA
PLANTA DE
ENQUADRAMENTO

EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO
COM GARAGEM

ESTRADA TERRENOS PRIVADOS ESTRADA
DE SENTIDO ÚNICO

PEQUENA HORTAMARGEM
IMPERMEABILIZADA

PISCINAS
DA ALAPRAIA

CLUBE DESPORTIVO
DA COSTA DO ESTORIL

APROXIMADAMENTE
1,5 ha

MORADIAS

RIBEIRA

BACIA HIDROGRÁFICA DA RIBEIRA DE BICESSE

ZONA INDUSTRIAL
DE ALCABIDECHE

ATIBÁ

ALTO DOS GAIOS

CEMITÉRIO

QUINTA DA CARREIRA

FORTE DE SANTO ANTÓNIO DA BARRA

ÁREA DA PROPOSTA DE VALORIZAÇÃO PAISAGISTA

ALAPRAIA

SÃO JOÃO DO ESTORIL

PAU GORDO

BICESSE

SHOPPING DE CASCAIS

ADROANA

FISGAS

LICEU DE SÃO JOÃO

N

N

RIBEIRA DA ATIBÁ
afluente da Ribeira de Bicesse
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UNIVERSIDADE DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA  FASE ESTUDO PRÉVIO

DISCENTE
ROSA ÁVILA N.º 19898

FOLHA N.º

     4

MARÇO 2013

ESCALA NO DESENHOORIENTADORES
MIGUEL NAVAS E JOÃO DA COSTA RODRIGUES

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ARQUITETURA PAISAGISTA
EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS RIBEIRINHOS, RIBEIRA DE BICESSE

PROPOSTA DE VALORIZAÇÃO PAISAGISTA PERFIS

PERFIL LONGITUDINAL. ESC 1:500

PERFIL TRANSVERSAL. ESC 1:500
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COBERTO ARBÓREO
Abrev. unidades        dimensão (PAP)

árvores existentes a manter 28 

nome científico - nome comum

Acer negundo - bordo-negro 7            20/15

Alnus glutinosa - amieiro 9            14/16

Fraxinus angustifolia - freixo 9        14/16

Pinus pinea - pinheiro-manso 9        40/45

Populus nigra - choupo-negro 14            14/16

Salix alba - salgueiro 5         14/16
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    COBERTO ARBUSTIVO

nome científico - nome comum unidades    dimensões (h)

Crataegus monogyna  - pilriteiro 83    3

Erica arborea - urze branca 105    1.5

Juniperus macrocarpa  - junípero 31    4

Laurus nobilis - loureiro 15    5

Pistacea lentiscus  - aroeira 66    4

Quercus coccifera - carrasco 105    3

Rhamnus alaternus - aderno-bastardo 102    2.5

Rosa canina - rosa-canina 53    1.2

Ruscus aculeatus - gilbardeira 37    1

Sambucus nigra - sabugueiro 113    3

Tamarix africana - tamargueira 147    4

N
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N

sementeira de relvado regado
~4130m² Festuca arundinacea 70%

Lolium perenne 20%
Poa pratensis 10%

sementeira de prado de revestimento das margens da linha de água
~3370m² Bellis perennis

Trifolium repens
Ajuga reptans

sementeira de prado florido
~1400m² Bellis perennis

Festuca ovina duriuscula
Festuca rubra rubra
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betão poroso in situ
[juntas de dilatação de 4 em 4m conforme esteriotomia]

calçada de pedra calcária branca - 0.05x0.05x0.05m

grelha de enrelvamento em betão - 0.1x0.4x0.6m

NOTA: elemento de contenção/transição aço corten

ESTRUTURAS - ver folha 9b

ponte pedonal de estrutura metálica em aço - 3unidades

banco maciço de betão pigmentado  - 18unidades

PAVIMENTOS

muros existentes
[distribuição das cores a decidir em obra]

[revestimento superficial granulometria bago de arroz de calcário ]

existente a manter
[estrada e passeio em calçada]
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~1060m²

~816m²

~1183m²
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p6 PONTE METÁLICA  [esc:1:20]
pormenor da estrutura da ponte

01    calçada de pedra calcária branca - 0.05x0.05x0.05m

02    betão poroso in situ

03   banco maciço de betão pigmentado in situ [cores distribuídas na peça auxiliar]

04    passadiço do tipo recasold

05    material vegetal ver folha 7c

06    corrimão

07    terra vegetal

08    base de brita

09    areia com traço de cimento

10    terreno natural

11    tela de geotêxtil

12    massame de betão

13    sapata de betão

14    pilar de betão

15    terreno bem compactado
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DE ESTRUTURAS

p8 plantação de arbustos | BANCO | área verde [esc:1:10]
pormenor do banco de betão pigmentado [azul]  cores distribuídas na peça auxiliar

p7  área verde | BANCO | caminho pedonal [esc:1:10]
pormenor do banco de betão pigmentado [cor-de-laranja] cores distribuídas na peça auxiliar

peça auxiliar

encarnado

azul

N
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ILUSTRAÇÕES TIPO DO MOBILÁRIO URBANO

1
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1 2       3            4 5 6 7

LOCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO

poste de iluminação - 68unidades

painel informativo -  4unidades

pilarete - 46unidades

papeleira - 27unidades

estacionamento de bicicletas -  2unidades

bebedouro -  9unidades

contentor canino -  11unidades

vedação ~272m (a decidir com Programa Hortas de Cascais da Associação Criativa)

N


