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Resumo 

 

Como tema de projecto final, esta tese incide sobre uma temática importante na situação 

actual, urbanística e arquitectónica, que se vive na cidade de Lisboa. Deste espaço resulta um 

processo cíclico inerente à evolução das cidades: a reabilitação do património edificado, excepcional ou 

não, o qual, devido à passagem do tempo, carece de intervenção de maior ou menor profundidade. 

Com o envelhecimento da população e a grande expansão imobiliária das últimas décadas, assistiu-se 

a uma dilatação do espaço urbano para fora do núcleo central. Este apresenta-se carenciado de uma 

intervenção e reinvenção, a nível de estruturas, de construção, de planeamento e de programática. 

Devido ao seu crescente abandono e às mudanças da dinâmica social, verifica-se uma crescente 

necessidade de voltar a olhar para o interior das cidades, realizando um planeamento global e 

pensado, de forma a resolver as variadas problemáticas desta complexa questão. 

O trabalho irá, assim, centrar-se na questão da História da Arquitectura, do seu papel na 

cidade moderna e da memória das estruturas do passado. Mais especificamente sobre os testemunhos 

de arquitectura militar que outrora existiam na zona de Alcântara, na área compreendida entre o antigo 

Tribunal Marítimo e o Palácio das Necessidades. Estes exemplos de arquitectura defensiva do Período 

da Restauração, constituíram, em tempos, marcos da paisagem, definindo o limite da cidade e a 

entrada em Lisboa. Esta parte do seu passado, desconhecido por muitos, constitui um aspecto de 

elevado interesse, e os seus vestígios arqueológicos e históricos são merecedores de saírem da 

obscuridade do esquecimento e de serem trazidos à luz do dia. 

Esta intervenção incidirá numa análise e projecto de reabilitação da antiga fábrica SOL, da 

CUF, adjunta ao edifício e plataforma do antigo Tribunal Marítimo e às áreas de armazéns, viradas para 

a Avenida 24 de Julho, assim como do espaço urbano envolvente e da área de estacionamento da 

Marinha. Esta reformulação passaria assim por estabelecer uma ligação com o lado oposto da linha de 

comboio, a frente de rio e a sua vertente de cultura e lazer, em particular com o Museu do Oriente, se 

não a nível físico, pelo menos do ponto de vista conceptual.  

O programa será de cariz cultural, tomando no entanto em consideração a situação 

socioeconómica da capital e do país, procurando criar um espaço rentável e auto-suficiente, que atraia 

e responda aos interesses e necessidades da sociedade contemporânea, mas em constante diálogo 

com a criação de um pólo educativo, e tendo em vista o respeito pela sua memória e valores 

patrimoniais. O programa incluirá um espaço expositivo e de eventos, associado a um centro 

interpretativo arqueológico dedicado às pré-existências, ao passado do local de implantação e à sua 

vertente militar. Este aspecto seria transposto para o espaço público, fazendo com que este valioso 

espólio e a sua memória fizessem parte intrínseca da vivência diária. As restantes áreas incluirão 

igualmente uma biblioteca, espaços de ateliers e oficinas, recintos industriais, galerias de arte, espaços 

comerciais e de restauração.  

O objectivo deste exercício passaria pela preservação dos valores do passado, através da sua 

aplicação na vida e arquitectura contemporâneas, integrando-os na morfologia arquitectónica do 

edificado e no espaço público, alertando para estes conhecimentos e para o seu contributo na 

concepção do restauro e intervenção na cidade de Lisboa e na cidade moderna.  
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Abstract 

 

The theme of this project will focus on a problem of the utmost importance, affecting today’s 

urban and architectural environment, in the built space of the city of Lisbon. It is a cyclical process, 

inherent to the evolution and expansion of any given city: the rehabilitation of historical heritage, 

exceptional or otherwise, which, due to the passage of time, requires a larger degree of intervention. 

The increased aging of the general population and booming real-estate business resulted in a dilation of 

the urban areas, growing outside of their internal core. These urban centers are lacking an intervention 

and reinvention of their basic structures, planning, program and activities. Due to its increasing 

abandonment and the change of social dynamics, there is a growing need to look back at the inner city, 

deprived of a proper intervention, conducting a comprehensive and planned thought process, in order to 

solve the various problems which are a part of this complex issue.   

The work will therefore focus on the question and subject of Architectural History, its role in the 

modern urban space and the memory of the past and its structures. More specifically, the project will 

center itself on the testimonies of military architecture that once existed in the area of Alcântara, in the 

space between the old Maritime Court and the Palace of Necessidades. These defensive structures, 

from the XVII century, where once significant landmarks in the landscape of the city of Lisbon, defining 

one of the edges and entrances into the city. This aspect of Lisbon’s past, unknown by many, is of great 

importance, and the archaeological and historical remains of the Forts of Alcântara should not be 

forgotten and remain in dark oblivion, and should be brought onto the light of day. 

This intervention emphasizes on an analysis and rehabilitation project of the old SOL factory, 

belonging to the CUF industrial conglomerate, next to the Maritime complex and warehouses, facing the 

Avenida 24 de Julho, and the Navy’s parking area. This plan would establish a connection between the 

city and the riverfront on the opposite side of the railway line, linking its cultural and leisure properties, 

namely the Museu do Oriente, if not physically, at least conceptually. 

The program will comprise uses of a cultural nature, however taking into account the socio-

economic situation of the capital and the country, seeking to create a profitable and self-sufficient space 

that attracts and meets the interests and needs of contemporary society, yet in constant dialogue with 

the creation of an educational center, in respect for its memory and heritage. It will include several 

exhibition and event areas, associated with an archaeological interpretive center, dedicated to the pre-

existing structures and history of the site, as well as its military aspect. This would be transposed into 

the public space, guaranteeing that this heritage’s memory lives on as an intrinsic part of daily life. The 

remaining areas will also include a library, workshops, industrial sites, art galleries, commercial areas 

and restaurants. 

The purpose of this exercise would be to preserve the values of the past, by exploring and 

pursuing their application in contemporary life and architecture, integrating them in the architectural 

morphology of the building and public space, raising awareness to the contribution of restauration and 

rehabilitation in the intervention in the city of Lisbon, and, in a broader sense, the modern city, building a 

concept for the construction of future urban and built environments. 
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crescente sucesso é devido ao empresário responsável pela sua gerência, Alfredo da Silva, o qual realiza a fusão entre a companhia 
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utilizado devido à sua eficaz aplicação em condições extremas e de difícil adaptação. 
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Guerra da Aclamação ou da Restauração – Conflito armado que opôs as forças dos reinos de Espanha e Portugal, aquando da 

separação das duas coroas em 1640, após 60 anos de união das mesmas. Após a coroação do rei D. João V, seguiram-se cerca de 30 

anos de recontros intermitentes, no final dos quais a nação portuguesa recuperou a sua independência. 

 

Leal Legião lusitana – LLL, foi um corpo voluntário de portugueses, exilados em Inglaterra, que no contexto da Guerra Peninsular e das 

Invasões Francesas combateram as tropas de Napoleão Bonaparte com valor em numerosos confrontos. 

 

Linha Fundamental de Fortificação – Plano desenvolvido por diversos engenheiros e arquitectos com vista a modernizar a defesa da 

capital lisboeta no contexto da Guerra da Aclamação. Este previa um pano de muralha abaluartado que envolveria a totalidade do recinto 

da cidade, com alguns pontos fortes de maior fortificação. Este, no entanto conformou-se com a elaboração de um conjunto de fortes em 
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menor dimensão que funcionam independentes umas das outras, permitindo uma diferente climatização de um compartimento para outro. 

 

Reconquista Portuguesa – Conjunto de campanhas militares, desenvolvidas ao longo de vários séculos, iniciadas no reinado de D. Afonso 

Henriques, e terminando com a conquista de Silves no reinado de D. Afonso III em 1253. Com o objectivo de retornar as terras 

conquistadas pelos árabes ao domínio cristão, estes empreendimentos de cariz religioso são responsáveis pela formação do território que 

compreende hoje em dia a nação portuguesa. 

 

Render – Um desenho e interpretação de uma determinada estrutura. Em termos de computação, associado à prática de arquitectura e 

outras áreas gráficas, significa a criação de uma imagem ou conjunto de imagens, que têm como base um modelo tridimensional 

elaborado através de um programa computacional. 

 

Revolução Industrial – Transição de períodos de manufactura, de processos de fabrico e industrialização de actividades produtoras, na 

segunda metade do século XVIII, que desencadearam uma série de mudanças sociais e culturais, marcando uma transição entre 

períodos históricos.  

 

Self-contained – Estilo de sistema de controlo climatérico constituído por uma unidade interna e outra externa de ventilação e extracção 

do ar. Este estilo de sistema permite o controlo da temperatura de uma unidade ou volume de maior dimensão. 

 

SIDUL – Sociedade Industrial do Ultramar. Inicialmente Sena Sugar Estates Ltd, criada em 1890 por John Peter Hornung, e mais tarde 

conhecida como Companhia do Assucar de Moçambique, foi uma empresa agro-industrial dedicada à produção de açúcar a partir da 

cana-de-açúcar. De origem britânica, esta desenvolveu actividades nas colónias portuguesas do Ultramar. 

 

SOL – Complexo fabril da CUF situado na zona de Alcântara. Com diversas dependências, escritórios e oficinas, esta centrava-se em 

actividades de produção de óleos e químicos variados. 

 

Talibãs – Movimento terrorista responsável por diversos crimes e atentados contra alvos humanos, patrimoniais e culturais, sediado no 

Afeganistão e Paquistão. 

 

Terramoto de 1755 – Catástrofe natural que arrasou a cidade de Lisboa, provocando incêndios e inundações que devastaram o 

património edificado. Este evento chocou e sensibilizou as diversas cortes europeias, nunca se tendo verificado na sociedade da altura 

semelhante desastre. 

 

WC/IS – Do inglês Water Closet, é uma sigla comummente utilizada para referir-se às áreas húmidas de lavabos, regra geral de cariz 

público. Instalações Sanitárias. 

 

Viroc – Viroce Cement Bonded Particle Board. Painel compósito por uma mistura de partículas de madeira e cimento, combinando a 

flexibilidade da madeira com a resistência e durabilidade do segundo, com uma vasta gama de aplicações para interiores e exteriores. 
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