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RESUMO 
 
 

Numa época em que as questões relacionadas com a imagem e a sustentabilidade 
das cidades ganham cada vez maior relevância, a regeneração das frentes de água libertas 
da actividade portuária e industrial torna-se um imperativo. 

Estes espaços obsoletos apresentam-se agora à cidade como uma oportunidade de 
dar resposta às necessidades do século XXI através da criação de áreas atractivas para a 
população, onde o espaço público se torna protagonista na reaproximação com a água. 

O trabalho apresentado tem como objectivo estimular a utilização do espaço 
público da frente ribeirinha de Lisboa, assumindo-o como lugar de prática de actividades 
recreativas, através do desenvolvimento em projecto do Centro Ribeirinho de Apoio a 
Actividades Lúdicas (CRAAL), que resulta da reconversão de antigos armazéns portuários 
localizados no Cais do Gás. 

Partindo da contextualização histórica das cidades portuárias e da compreensão 
dos factores que contribuíram para a realidade actual, com particular enfoque no caso de 
Lisboa, o trabalho vai desenvolver-se com um carácter de relatório justificativo das opções 
de projecto. Assim, reflecte-se acerca dos princípios inerentes à intervenção sobre um 
edificado de natureza industrial, com a análise da envolvente e da pré-existência, dos 
diferentes modos de operar sobre esta e das características que o programa deve apresentar 
para que se torne capaz de cumprir o seu objectivo.  

Estas reflexões são formalizadas no acto de projectar, onde se procura que a 
arquitectura, como factor de influência sobre a acção humana, se torne impulsionadora de 
novas dinâmicas de apropriação do mesmo espaço e de novos comportamentos que 
contribuam para  uma população mais saudável e uma cidade mais sustentável.  
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ABSTRACT 
 
 

In a time when issues related to the image and the sustainability of cities are 
becoming more and more relevant, the regeneration of waterfronts freed of port and 
industrial activity becomes mandatory. 

These obsolete spaces are now presented to the city as an opportunity to meet the 
needs of the 21st century through the creation of attractive areas where public space 
becomes the main character in the reconnection with water. 

This research  aims to stimulate the use of public space in Lisbon riverfront, 
assuming it as a place to practice recreational activities. Thus, it was developed the project of 
Centro Ribeirinho de Apoio a Actividades Lúdicas (Riverside Support Center for Recreational 
Activities), resulting from the conversion of old port warehouses located in Cais do Gás. 

Beginning with the historical context of port cities and the understanding of the 
factors that have led to its current situation, paying special attention to the case of Lisbon, 
this work will be developed as a justifying report of the project options. Therefore, it 
presents reflections about the principles of intervention in pre-existing structures, with the 
analysis of the surroundings, the building and the different modes of operation on it, as 
well as about the characteristics that the program needs to respect in order to meet its goal. 

These considerations are materialized in the project, where it is intended that 
architecture, as a factor of influence in human action, inspires new ways of appropriation of 
the same space and new behaviors that contribute to a healthier population and a more 
sustainable city. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

“Buildings and cities are instruments and museums of time. They enable us to see and 
understand the passing of history, and to participate in time cycles that surpass 

individual life.”1  

 

 

A água tem desempenhado, no decorrer da história, um papel fundamental 
na evolução das sociedades. As frentes de água, como locais promotores de 
aglomeração humana, seja por motivos de defesa ou resultado de actividades 
agrícolas, piscatórias, comerciais ou industriais, têm proporcionado até hoje um 
conjunto de oportunidades e benefícios que  as cidades têm explorado.  

Importantes símbolos identitários e culturais, às frentes de água  têm sido 
impostas consecutivas alterações em função do seu desenvolvimento. Ao longo do 
tempo, a relação entre cidade e frente de água atravessa diversas fases de 
aproximação e afastamento sendo o século XIX o período mais marcante na história 
das cidades portuárias.  

Com o progresso industrial, a necessidade de recepção de matérias-primas e 
escoamento de produtos aumenta. Esta situação vai fazer com que as indústrias se 
instalem na frente de água e que o porto, procurando dar resposta às suas 
necessidades, amplie as infra-estruturas, provocando um impacto no tecido urbano e 
levando à quebra de relações entre cidade e frente de água. 

O século XX traz consigo mudanças nos modos de operar do porto. O 
desenvolvimento da aviação transatlântica, as novas redes de transporte que suportam 
as cidades, o aumento da capacidade dos navios, bem como a alteração da forma de 
acondicionamento das mercadorias, passando a utilizar-se contentores, ditaram o 
progressivo abandono dos portos ditos tradicionais, incapazes de fazer frente ao 
progresso. Com o abandono dos portos, também a indústria que dependia da sua 
proximidade se vai deslocar, dando origem a um grande número de espaços obsoletos 
nas frentes de água.  

Desafectas de função, estas áreas desarticuladas do tecido urbano  passam a 
apresentar-se como uma oportunidade para o desenvolvimento de projectos de 
requalificação que procuram a sua reintegração na vida das cidades e dos seus 
habitantes.  

Ao mesmo tempo, o reconhecimento de que as infra-estruturas que resultam 
da antiga actividade industrial e portuária incorporam em si valores que devem ser 
preservados vai originar uma reflexão acerca do seu futuro. 
                                                                            
1 PALLAASMA (2005), p.52 – Edifícios e cidades são instrumentos e museus do tempo. Eles permitem-nos ver e 
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A reutilização apresenta-se na maioria dos casos como resposta. Mantendo a 
sua memória, estes edifícios são devolvidos às cidades com novos usos que permitem 
fazer face às necessidades do século XXI.  

Lisboa, como exemplo de cidade portuária, nasce do Tejo e a sua evolução 
resulta da relação de convivência entre ambos. Uma relação que nem sempre foi 
pacífica.   

Também aqui, as questões relacionadas com a frente de água se têm 
revelado uma prioridade. Ao longo da margem são já visíveis diversas áreas onde os 
projectos de requalificação permitiram a consolidação do tecido urbano e uma 
melhoria da imagem da cidade e onde a reconversão de espaços industriais obsoletos 
se apresenta como um atractivo para as populações.  

A revitalização está em curso com uma estratégia definida no Plano Geral de 
Intervenções na Frente Ribeirinha de Lisboa onde, identificados os seus problemas e 
potencialidades, se promove a criação de uma frente ribeirinha predominantemente 
dedicada ao uso público que, entre áreas verdes e espaços recreativos, procura uma 
reaproximação entre os habitantes e o seu rio.  

É neste contexto que se desenvolve o Centro Ribeirinho de Apoio a 
Actividades Lúdicas (CRAAL), um projecto de reconversão de antigos armazéns 
portuários localizados no Cais do Gás. 

O projecto procura integrar estes armazéns na nova frente ribeirinha que se 
pretende para Lisboa, através da criação de condições que potenciem a apropriação do 
espaço público para a prática de actividades recreativas de carácter cultural e 
desportivo. Procura-se ainda promover a adopção da bicicleta como meio de 
transporte alternativo, contribuindo para a construção de uma cidade mais animada e 
sustentável. 

O presente trabalho foi concebido como espaço de investigação e reflexão 
prévia ao desenvolvimento deste projecto, assumindo-se como relatório justificativo 
das opções tomadas, onde os fundamentos teóricos enunciados se articulam com a 
sua prática. Assim, no final deste percurso, a sua conclusão será o resultado do próprio 
acto de projectar. 
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QUESTÕES E OBJECTIVOS 

 

O propósito do trabalho é o desenvolvimento em projecto do Centro 
Ribeirinho de Apoio a Actividades Lúdicas através da reconversão de antigos armazéns 
portuários situados no Cais do Gás, em Lisboa. 

A proposta tem como objectivo a integração nos projectos de requalificação 
da frente ribeirinha de Lisboa, actualmente em desenvolvimento, contribuindo como 
pólo dinamizador da prática de actividades desportivas e culturais realizadas no espaço 
público. Pretende-se explorar a sua utilização e valorizar o investimento económico 
que a sua construção representa, integrando-o na vida dos utilizadores pela sua 
polivalência.  

A frente ribeirinha de Lisboa apresenta já equipamentos dedicados ao 
desporto ao ar livre como é o caso do circuito de manutenção em Belém ou da 
passadeira pedonal e ciclável que percorre esta área. Contudo, apesar do potencial que 
revelam, não estão constituídos os meios necessários para a generalização da sua 
utilização devido à falta de infra-estruturas de apoio. Desta forma, a prática de 
desporto torna-se restrita aos utilizadores que ai se deslocam com esse propósito 
específico, condicionando a sua integração nas rotinas diárias da população. 

Questiona-se assim se um programa pode ser desenvolvido e formalizado de 
forma a fomentar a integração destas actividades na vida quotidiana, contribuindo 
para a dinamização do espaço público.  

Por se localizar no Cais do Sodré, uma zona de interface de transportes 
públicos da Grande Lisboa, a área de intervenção é muitas vezes encarada como “zona 
de passagem” onde as vivências de espaço raramente se caracterizam pela 
permanência. Deste modo, questiona-se ainda se a implementação de um programa 
de ocupação de espaço com especificidades distintas poderá promover uma nova 
dinâmica de sociabilidade e novas formas de habitar o mesmo lugar. 

O projecto de reconversão servirá ainda como meio para reflectir sobre as 
questões da identidade e memória colectiva da história da cidade e da sua ligação com 
o rio Tejo, bem como dos valores de que se reveste o legado da sua actividade 
industrial portuária.  

Uma vez que a área de intervenção estabelece uma relação directa com o 
Tejo, é também objectivo do projecto tornar esta relação não só visual mas contribuir 
para que o rio se torne cada vez mais num elemento participativo da vida da cidade e 
da sua população. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

O trabalho organiza-se em seis partes distintas. A primeira diz respeito à 
Introdução, onde se expõe o tema a tratar, as questões que estão na origem da 
reflexão apresentada e os objectivos que se pretende atingir com o seu 
desenvolvimento.  

A esta, segue-se um primeiro capítulo intitulado “Cidades de Água” onde é 
apresentada uma contextualização histórica global da relação entre cidade e frente de 
água a partir da evolução do seu porto. Este capítulo subdivide-se em três sendo o 
primeiro dedicado ao início desta relação – “Cidade e Porto: um desenvolvimento 
integrado”; o segundo às importantes transformações que ocorreram como 
consequência da Revolução Industrial – “Porto Industrial: um reflexo do progresso”; e 
o terceiro - “Frente de Água Pós-industrial: uma oportunidade de intervenção”, à 
situação actual das frentes de água. 

Esta análise geral vai particularizar-se no capítulo seguinte intitulado “Lisboa 
e o Tejo”, onde são descritas as diferentes fases da relação entre a cidade e o rio em 
três subcapítulos – “Contextualização Histórica”, “Situação Actual” e “O Futuro da 
Frente Ribeirinha de Lisboa”.  Procura-se neste capítulo compreender os factores que 
contribuíram para a realidade actual da cidade onde intervenção proposta tem lugar e 
qual o rumo a tomar com vista à sua integração na frente de água do futuro.   

Tal como referido, neste trabalho propõe-se uma articulação entre princípios 
teóricos e opções de projecto. Deste modo, o terceiro capítulo “Centro Ribeirinho de 
Apoio a Actividades Lúdicas” é dedicado ao estudo e reflexão de conceitos inerentes ao 
desenvolvimento de um projecto com estas características formais e programáticas. 
Dividindo-se em seis partes, na primeira abordam-se as questões da envolvente, na 
segunda analisa-se a pré-existência como exemplo de património industrial portuário 
e na terceira enunciam-se as diferentes formas de intervir sobre esta, justificando-se a 
opção escolhida; a quarta parte é dedicada ao fundamento do programa, a quinta aos 
projectos que serviram de referência no decorrer do trabalho e, por fim, procede-se à 
descrição formal do projecto. 

 A este capítulo seguem-se as “Considerações Finais” e por último os 
“Anexos” onde se materializam as reflexões que emergem do desenvolvimento do 
trabalho. 
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METODOLOGIA 

- Pesquisa bibliográfica para o enquadramento teórico 

- Análise histórica do contexto global das cidades portuárias, 
particularizando-se o caso de Lisboa 

- Análise do Plano Geral de Intervenções para a Frente Ribeirinha 

- Análise histórica, sociológica e arquitectónica da área de intervenção, o Cais 
do Sodré, com o propósito de compreender as suas características e necessidades e 
traçar um programa capaz de suprimir lacunas existentes 

- Análise da pré-existência bem como das relações estabelecidas com a 
envolvente 

- Estudo de algumas referências relevantes para o trabalho 

- Utilização de processos gráficos e modelos tridimensionais com a finalidade 
de explorar as relações entre os espaços e os elementos sensoriais que o constituem 

- Avaliação crítica dos resultados obtidos 

- Formulação de conclusões 
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1. CIDADES DE ÁGUA 
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“Os mares que num tempo foram um elo de ligação, foram, noutros, a ameaça donde 

vinham as investidas dos corsários e povos invasores. As mesmas margens, às vezes praias, enseadas, 

espaços abertos, já tiveram também muralhas, fortes, atalaias, já foram barreiras defensivas de 

cidades-fortaleza. Os mesmos rios ou lagos que umas vezes separaram, defenderam, marcaram os 

limites da expansão dos assentamentos urbanos, foram, antes ou depois, o elemento de ligação entre 

as duas margens ou a origem e o destino de relações longínquas. 
De tudo isto ficaram marcas no tempo longo da evolução das cidades. Umas, de que apenas 

há memórias ou nomes de sítios, outras, mais materiais, persistem e resistem na sua forma, função ou 

símbolo. (…) 

No início, a enseada ou o estuário abrigado onde facilmente entravam e saiam 

embarcações; o areal onde se sentia o martelar dos estaleiros; os portos de acostagem da faina da 

pesca ou do movimento das mercadorias; a terra firme onde se erguiam os armazéns, os arsenais e as 

feitorias. Depois, os embarcadouros e as docas; as atalaias e a muralha que defendiam do inimigo, os 

faróis que orientavam os pescadores e os marinheiros; a cidade que pulsava ao ritmo das trocas, que 

afirmava a sua condição mercantil. Mais tarde a chegada do comboio ou o ronco dos motores; a 

azáfama das fábricas que ali mesmo, transformavam matérias-primas ou produziam energia. 

Entretanto, a “outra” cidade que se separava, empurrada pela necessidade de expansão; os novos 

complexos portuários e industriais, vedados por vias, muros ou pilhas de contentores, afastados por 

aterros que avançavam sobre a água. 

De tempos curtos ou súbitas mudanças, porque um porto se assoreou, porque os barcos, 

agora de maior calado, exigiam outras localizações ou porque outros portos ou outras cidades 

ganharam protagonismos que esvaziaram antigos esplendores de que ficaram marcas monumentais, 

mas também vazios, formas sem função, ruínas. 

É de tudo isto que se fala quando se fala de frentes de água.” 
PORTAS,1998 (pp 6-7) 
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1.1 CIDADE E PORTO: UM DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
 

“A memória de cidades portuárias reporta a tempos em que um dos principais 

elos de ligação entre cidades era a água através da qual se fomentavam as trocas 

comerciais, o movimento de populações e a partida para novos territórios.”2 

 

Nas cidades portuárias, a simbiose entre porto e cidade estabelece-se num 
sistema de interacção e complementaridade sujeito à influência das dinâmicas 
produtivas, tecnológicas, sociais e urbanas. As transformações dos portos e cidades, ao 
longo da história, traduzem-se numa relação caracterizada por diversas fases de 
aproximação, afastamento e isolamento.  

Contribuindo para a compreensão desta dinâmica, Brian Hoyle, apresenta em 
“The port-city interface: trends, problems, and exemples”, de 1989, um modelo 
cronológico de análise da evolução cidade-porto estruturado em cinco fases distintas. 3 

 

 

ETAPA SIMBOLO PERÍODO CARACTERÍSTICAS 
CIDADE 

 

PORTO 

 
I  

Porto-Cidade 
Primitivos 

 
Antiguidade/ 
Medieval até 
ao Século XIX 

Íntima associação espacial e 
funcional entre cidade e porto 

II 
Porto-Cidade 
em Expansão 

 

Século XIX – 
Início do 

Século XX 

Rápido crescimento comercial e 
industrial. O porto e as suas infra-
estruturas desenvolvem-se para 

além da cidade 
III 

Porto-Cidade 
Industrial 
Moderno  

1ª Metade do  
Século XX  

O crescimento industrial e a 
introdução de contentores 

impõem ao porto a necessidade 
de mais espaço 

IV 
Retirada da 

Frente de Água 
 

1960-1980 

Deslocação das instalações 
portuárias para espaços mais 

amplos fora das áreas centrais da 
cidade.  

V 
Reestruturação 

da Frente de 
Água  

A partir de 
1980 

Desafectação de instalações 
portuárias. Reconversão urbana 

promovendo a integração do 
porto na vida da cidade. 

                                                                            
2 GUIMARÃES (2008), p.25 
3 Interpretação do modelo referenciado por MONIÉ (2012) e no Plano Geral de Intervenções para a Frente Ribeirinha 
de Lisboa, p.11 
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Encontrando na tecnologia uma aliada, os portos têm vindo a ajustar-se 

consoante as necessidades que lhes são impostas, levando à sua evolução, ampliação 
ou mesmo abandono. Apesar da mutabilidade da relação cidade-porto, os portos 
sempre se afirmaram como elementos primordiais no desenvolvimento das suas 
cidades, mediando a transição entre estas e a água.  

Até ao séc. XIX, o porto era parte integrante da cidade, assumindo-se como 
principal meio de comunicação com outros locais.  

As estradas de água eram estradas que levavam ao oceano, e que por aí uniam 
terras longínquas. No código genético das cidades e da urbanização, este efeito 
relacional é da maior importância. Sem trocas não existe sociedade, nem, muito 
menos, cidade e porto.4 

O mar Mediterrâneo foi fundamental para a expansão de impérios, servindo de 
via às rotas comerciais fenícias, como elemento estruturante do Império Grego, 
assente numa rede de cidades-porto, ou como suporte do Império Romano 
estabelecido com base no domínio do mare nostrum. Estas cidades marítimas, 
colónias de grandes impérios, serviam como porta de entrada para o interior do 
território, ajudando à expansão para a Europa Central e Norte de África. Os seus portos, 
com as suas estruturas comerciais e defensivas foram-se transformando em grandes 
centros urbanos, dependentes das trocas comerciais e com uma necessidade constante 
de mão-de-obra para a construção naval, fornecimento de mercadorias e protecção 
militar.  

Contudo, o desenvolvimento destas frentes de água vai estagnar consequência 
da queda do Império Romano, no século V e das invasões bárbaras durante a Idade 
Média que levaram à formação de um sistema social, político e económico adaptado 
às novas condições - o feudalismo. Com a instabilidade gerada pelas guerras, a 
diminuição das trocas comerciais e o centrar da vida nos campos e na produção 
agrícola, as cidades portuárias vão perder parte da sua relevância.  

A partir do século X, a Europa deixa de ser ameaçada por invasões. A paz 
medieval da Baixa Idade Média vai trazer mudanças, assistindo-se ao declínio do 
feudalismo e ao recuperar do comércio e do artesanato, com o aparecimento da 
burguesia.  Ao mesmo tempo ressurge o interesse pelas terras distantes. No século XII, 
a Igreja Católica dá início às Cruzadas, fazendo-se acompanhar por nobres e 
comerciantes em busca de novas oportunidades. Inicia-se assim a expansão comercial 
na Europa e, com esta, o crescimento das cidades e a decadência do trabalho servil, 
próprio do feudalismo.    

                                                                            
4 Álvaro Domingues in SARAIVA (2009), p.101 

Fig. 1 – Império Grego sob o domínio de 
Alexandre, o Grande. 

Fig. 2 – Império Romano (150 a.C.) 
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Com a reabertura do Mar Mediterrâneo, Génova e Veneza conhecem o seu 
apogeu comercial, estabelecendo trocas com os portos orientais de Constantinopla, 
Alexandria e Trípoli, e revendendo os produtos no mercado europeu. Também no 
Norte da Europa, a  Liga Hanseática, aliança composta por cidades mercantis como 
Lübeck, Colónia ou Amesterdão, vive um período notável conquistando o 
monopólio comercial da Europa do Norte e do Mar Báltico. Surgem assim novas rotas 
marítimas que enriquecem as grandes cidades e aumentam o fluxo de transporte de 
mercadorias e passageiros, originando uma crescente valorização dos portos.  

Como resultado do desenvolvimento do comércio internacional, sobretudo 
devido aos Descobrimentos, os portos do Mediterrâneo e do Norte da Europa 
adquiriram, a partir do século XV, uma dimensão mundial, constituindo-se como 
verdadeiras praças portuárias, alicerces do sistema de capitalismo mercantil em 
emergência. O processo de trocas de média e longa distância, a convergência de 
funções comerciais, financeiras e artesanais e o desenvolvimento de actividades de 
logística marítima e portuária, consolidam a vida do porto, contribuindo para a 
formalização urbana das próprias cidades. Praças como a de São Marcos, em Veneza, o 
Damrak, em Amesterdão, a Praça Caricamento, em Génova ou a lisboeta Praça do 
Comércio, funcionalmente destinadas ao uso portuário, vão afirmar-se no tecido 
urbano como centros de vitalidade da vida pública da cidade, atraindo instituições 

religiosas e cívicas5. 

 

  

                                                                            
5 GUIMARÃES (2008), p.74 

Fig. 3 – Porto de Génova (1561). 
Pintura de J.Massys, presente no 
Museu Nacional de Estocolmo. 

Fig. 4 – Praça de São Marcos (1690). 
Pintura de Luca Carlevarijs, presente 
na Sanssouci Picture Gallery, em 
Potsdam. 
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Com a conquista de novos territórios e a formação de colónias, os estados 
europeus tornam-se grandes impérios. Os seus portos, ponto de união entre a capital e 
as terras além-mar, vão ser palco de chegadas e partidas, entreposto comercial dos 
produtos vindos das Américas, África e Ásia e dos para lá enviados.   

Assim acontece até ao século XIX, altura em que estes portos tradicionais, 
abertos à cidade, vão conhecer importantes alterações consequência da transformação 
e desenvolvimento da indústria. O emergir de uma economia suportada pelas novas 
tecnologias  vai trazer consigo, no decorrer deste século, a necessidade de repensar as 
cidades e o seu contexto.  

 

 

1.2 PORTO INDÚSTRIAL: UM REFLEXO DO PROGRESSO 

 

“O porto do século XIX é o elemento de ligação com os grandes oceanos, é a 

imagem do poder industrial e comercial da cidade, cheia de gentes e mercadorias e 

movimento para novos destinos, repleta de pessoas, naturais e imigrantes, que 

habitavam na frente portuária esperando o chegar e o mastear de barcos antes da 

partida.”6 

 

 A industrialização que teve início em meados do século XVIII, em Inglaterra, 
vai, no decorrer do século XIX, estender-se ao resto da Europa e, posteriormente aos 
outros continentes.  

 

                                                                            
6 GUIMARÃES (2008), p.63 

Fig. 5 -  Vista do Victoria 
Embankment. O aterro foi 
construído em 1872 para albergar 
a actividade industrial londrina.  
Pintura de John O’Connor (1874), 
presente no Museu de Londres. 
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A transição entre métodos de fabrico artesanais,  para a produção por 
máquinas, originada por um conjunto de inovações tecnológicas, como o 
aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt ou o tear mecânico de 
Catwright; o uso crescente da energia a vapor e do carvão, mais tarde substituídos pela 
electricidade e petróleo, e as novas técnicas de emprego do ferro e posteriormente do 
aço, levaram ao progresso ímpar da indústria, tornando-a no sector dominante da 
economia mundial. 

Anteriormente de base agrária, artesanal e comercial, a economia e toda a 
sociedade vão reestruturar-se em função do desenvolvimento industrial. Esta 
reorganização vai impor às cidades uma radical transformação sócio-económica e uma 
drástica transformação das suas paisagens.  

A cidade transforma-se num local onde as velhas tradições e hábitos eram 

confrontados continuamente com o desenvolver das novas tendências económicas, 

culturais e sociais.7 

  O florescimento da vida moderna do século XIX traz consigo profundas 
alterações na forma e função da realidade portuária. A era do Porto-Cidade em  

Expansão, momento identificado no modelo de Brian Hoyle, prefigura uma dinâmica 
de distanciamento do porto em relação à cidade.  

Antes da Revolução Industrial os portos eram o palco principal das redes de 
negociação comercial. Com o progresso da indústria, passa a dar-se primazia à função 
de transporte consolidando-se o afastamento entre a cidade e o porto. 

 O aumento das instalações industriais, permitiu a ampliação da sua 
capacidade produtiva, tornando crescente a necessidade de recepção de matérias-
primas e o escoamento da produção, motivo pelo qual as indústrias vão instalar-se 
junto das áreas portuárias. Aos poucos, estas áreas foram ficando reservadas às 
indústrias que dependiam directamente da actividade do porto, aumentando o seu 

                                                                            
7 GUIMARÃES (2008), pp.18-19 

Fig. 8 – Fábrica de enlatados nos EUA. 
Fotografia de 1908, presente no Senator 
John Heinz History Center. 
 
 

Fig. 6 – Fábrica de seda em Manchester. 
Fotografia de 1880, presente no Dodd 
Center. 
 

Fig. 7 – Fábrica de sapatos. 
Fotografia de final do séc. XIX, presente 
no Museu de Northampton. 
 

Fig. 10 – Nova Iorque, South Street 
Seaport no séc. XIX. 
Gravura presente no Museu South 
Street Seaport. 
 

Fig. 9 – Antuérpia (1877). 
O comboio como elemento de transição 
de carga.  
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movimento de cargas e passageiros e solicitando, de dia para dia, uma maior 
capacidade de resposta às suas demandas. O porto vai, assim, ampliar as suas infra-
estruturas, provocando um  impacto no tecido urbano da cidade. Sobre as águas 
constroem-se molhes, docas, barras, cais flutuantes; em terra assiste-se ao multiplicar 
de armazéns e à construção de novas vias.  

 
 O mundo moderno e vanguardista vai formalizar-se no porto. Reflexo da 

evolução tecnológica, com os seus barcos movidos a vapor e com uma capacidade cada 
vez maior, com as gruas de carga e descarga e com a grande novidade que é o 
comboio, o porto vai exercer um fascínio sobre a população do século XIX que ai se 
acerca, não só pela necessidade de transporte, mas pela curiosidade de assistir ao 
fervilhar da actividade portuária.    

As áreas portuárias vão, deste modo, torna-se num núcleo de junção de 
diferentes actividades, funções e pessoas. E, apesar do encantamento que a 
implementação de novas infra-estruturas provoca na cidade, este não consegue 
esconder o seu lado negro. Com o progresso do porto e da indústria, o número de 
trabalhadores cresce diariamente e com eles nascem os bairros operários nos 
arredores. A fraca qualidade das construções e a falta de condições de vida dos 
moradores, associadas às actividades marginais, de contrabando e prostituição, que se 
desenvolvem em torno do porto, vão contribuir para a criação de uma imagem 
estereotipada de degradação social, que favorece o afastamento entre “vida da cidade” 
e “vida do porto”.  

O século XX vai trazer consigo novas alterações nas dinâmicas portuárias. Na 
década de cinquenta, o transporte de passageiros por via marítima perde importância 
com o desenvolvimento da aviação transatlântica fazendo com que o porto se torne 
num espaço exclusivamente vocacionado para o transporte de mercadorias. Voltado 
completamente para a actividade portuária, vai acabar por excluir os habitantes e 
acentuar a ruptura entre este e a cidade. Deixando de se constituir como um elemento 
de transição, o porto passa a apresentar-se como uma barreira, intensificada pela 
construção de massas edificadas, vias ou linhas férreas. Duas realidades separadas, 
cidade e porto, administradas por entidades diferentes, as locais e as portuárias, 
seguem objectivos e políticas distintas, aumentando o fosso entre elas.    

A partir da década de sessenta, a adopção de contentores como forma de 
transporte de cargas vai introduzir importantes alterações na dinâmica portuária. 

Fig. 11 – Porto de Dunkirk (Séc. XIX) 
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Anteriormente as mercadorias eram movidas dos barcos para os armazéns e só 
posteriormente escoadas para o destino. Este processo moroso e dispendioso obrigava 
os navios a atracar por longos períodos para cargas e descargas. A utilização de 
contentores vai tornar todo o processo mais rápido e económico, sendo que, na 
maioria dos casos, as mercadorias são directamente movidas dos navios para outros 
meios de transporte que procedem à sua distribuição.  

Com o início do uso de contentores, os antigos equipamentos portuários 
tornam-se incapazes de dar resposta ao novo volume de cargas. A necessidade de 
territórios maiores para o seu acondicionamento, assim como de uma maior eficiência 
na sua movimentação, vai fazer com que muitos portos, alguns com séculos de 
história, deixem de ter capacidade territorial e aquática para fazer frente ao desafio.  

Ao mesmo tempo, começa também a verificar-se uma pressão por parte da 
cidade, para que o porto se desloque para áreas mais periféricas, fora do centro do 
tecido urbano, libertando a sua frente, procurando restabelecer-se a relação entre a 
cidade e a água. 

Na busca por soluções, as autoridades portuárias vão ocupar territórios amplos 
e vazios de construção para a criação de novas áreas portuárias, mais modernas e 
eficientes, surgindo assim os portos actuais, onde passa a ser possível operar com 
navios de grande escala e assim aumentar a sua produtividade e competitividade no 
mercado internacional. Com o abandono dos portos, também a indústria que 
dependia da sua proximidade se vai deslocar, aumentando o número de espaços 
desocupados nestas áreas. 

Todas estas alterações vão provocar a libertação do território da frente de água 
permitindo que este se constitua novamente como parte da cidade. Contudo, 
desactivado e desqualificado, este território só poderá integrar-se efectivamente na 
vida da cidade se sofrer alterações. Assim, as cidades passam a ter em mãos a 
necessidade mas também a oportunidade de redefinir um território que “volta a ser 
seu”, requalificando-o e devolvendo-o aos seus habitantes.  

 

  

Fig. 12 – Os novos portos do século XXI. 
Roterdão e Nova Iorque que 
transferiram a sua actividade portuária 
do centro da cidade para a periferia, e 
Shangai, um exemplo de novo país 
industrializado. 
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1.3 FRENTE DE ÁGUA PÓS-INDUSTRIAL: UMA OPORTUNIDADE DE 
INTERVENÇÃO 

 

 “A cidade que outrora suportava o seu dinamismo mercantil e comercial na 

faina portuária e industrial, pretende agora afirmar-se ou participar nas redes globais da 

economia informacional. A metrópole dos eventos teve que exorcizar os traços da sua 

antiga identidade e criar as novas formas e símbolos da pós-modernidade, tornando-os 

legíveis e atractivos para os novos actores da economia-mundo.”8 

 

A cidade actual é composta por diversas dinâmicas, aliadas a diferentes culturas 
e actividades. As técnicas de produção, os meios de transporte, as relações sociais e 
económicas e a forma de encarar e vivenciar os espaços da cidade têm sofrido grandes 
mutações. Cidades portuárias de diferentes realidades como a mediterrânica, 
britânica, do noroeste europeu e da América do Norte já não estão exclusivamente 
dependentes de um porto de trocas. São centros económicos mundiais, núcleos de 
cultura, destinos turísticos. 

No século XIX, a forma urbana era definida pelas diferentes funções e usos 
atribuídos a cada local. O porto, hoje obsoleto, é um exemplo do que era a cidade 
concebida desta forma. Este planeamento urbano funcional vai sendo abandonado 
dando lugar ao aparecimento de “visões pós-modernas” onde conceitos como 
qualidade de vida, valor cultural e questões ambientais são temas recorrentes de 
discussão nos dois lados do Atlântico. 

Na era pós-industrial, o sector terciário vai ganhar cada vez mais importância 
conquistando o seu lugar como principal motor da economia mundial. O acesso à 
informação, cultura, lazer, ou turismo vão tornar-se imperativos na sociedade pós-
industrial que, liberta do trabalho fabril e beneficiando de novas políticas sociais, vai 
ganhar mais tempo e capacidade económica.  

O emergir de uma sociedade, onde o ideal de bem-estar físico e mental, antes 
reservado às elites, se vai generalizar, vai gerar uma crescente valorização do espaço 
público, da qualidade ambiental e da própria cidade.  

A degradação dos espaços urbano-portuários é, deste modo, um fenómeno 

                                                                            
8 PORTAS (1998), p.11 
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imposto pela decadência do modelo económico baseado na produção industrial. O 
que em tempos definia pólos de movimento e negócio nas cidades foi-se isolando da 
vida urbana, que se desenvolve agora noutras áreas.  

Vacant harbor areas are some of the most visible exponents of the Western 

transition from the Industrial to Post-Industrial Age.9  

São territórios vastos repletos de infra-estruturas que compunham a realidade 
portuária, armazéns, silos, terminais de passageiros, mas também docas, estaleiros, 
piers ou molhes. O que fazer com esse legado era a questão que se impunha. 

A partir de meados do século XX, algumas cidades vislumbraram na 
remodelação da frente de água a possibilidade de implementar usos destinados à 
melhoria da qualidade de vida da população. As primeiras iniciativas foram voltadas 
para a criação de espaços verdes e recreativos - como passeios, esplanadas e pequenos 
parques à beira da água, que visavam revalorizar o elemento aquático no imaginário 
colectivo. 

Este processo de revitalização das frentes de água vai iniciar-se nos EUA. Os 
portos americanos são, na sua maioria, fruto da Revolução Industrial. Sem a longa 
tradição marítima dos portos mediterrânicos e a relação histórica com as suas cidades, 
estes nascem e desenvolvem-se em prol das necessidades industriais e por isso são 
também os primeiros a ser abandonados e substituídos por outros mais modernos e 
com maior capacidade de resposta.   

As antigas áreas de porto e indústria, agora inúteis para a cidade, vão ser 
recuperadas para receber novos usos, maioritariamente dedicados ao sector terciário e 
equipamentos de lazer. Tirando partido da sua localização estratégica entre a frente de 
água e o Central Business District, vão constituir-se como fronteiras de acumulação 
para o capital imobiliário.  

A partir dos exemplos pioneiros de Baltimore, Boston ou São Francisco, a 
refuncionalização dos espaços tradicionalmente dedicados à actividade portuária 
ofereceu às autoridades locais a oportunidade para construir um modelo de cidade 
pós-industrial. O lucro obtido com os empreendimentos iniciais e a aceitação da 
população, facilitaram o processo de difusão dos projectos de regeneração de frentes 
de água dos Estados Unidos para a Europa, a partir dos anos 80, e daí para o resto do 
mundo.  

                                                                            
9 MEYER (1999), p.13 – Áreas portuárias vazias são um dos expoentes mais visíveis na transição Ocidental da era 
Industrial pra a Pós-industrial.  (Tradução livre) 

Fig. 13 –  Baltimor, Inner Harbor, 
desenvolvimento de 1940 a 2000 
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As estratégias de intervenção vão tornar-se cada vez mais ambiciosas no que 
diz respeito às superfícies de solo urbano a ser revitalizado e ao leque de actividades 
chamadas a reerguer a economia local. Os novos projectos adquirem cada vez mais 
uma feição multifuncional. A par de espaços verdes, habitação, comércio e serviços; 
equipamentos desportivos, culturais e recreativos, como museus ou aquários, tornam-
se elementos de referência programática na reconversão da frente portuária. Com o 
propósito de criar uma ligação mais directa com a água, a construção de marinas, 
terminais de cruzeiros ou espaços dedicados à náutica de recreio torna-se também 
numa prática recorrente. 

Ao mesmo tempo que se configuram como uma vantagem para a cidade, 
transformando espaços desajustados noutros capazes de dar resposta a carências da 
população, e contribuindo para a criação de um tecido urbano mais coeso e 
qualificado, estes projectos de actuação em frentes de água podem também trazer 
consigo alguns aspectos negativos. 

A procura de usos mais rentáveis com vista ao retorno financeiro do 
investimento na transformação e recuperação das áreas obsoletas leva, em alguns 
casos, ao excesso de edificação na frente portuária.  

Por outro lado, ao mesmo tempo que vão funcionar como pólos de atracção de 
habitantes e turistas, estas frentes de água renovadas, vão dar origem a um processo 
de “gentrification”. Com um espaço público de utilização livre, verifica-se contudo uma 
segregação social no acesso aos espaços de consumo e residenciais, muitas vezes 
ignorada pelo sucesso que estas operações representam, enquanto geradores de 
receitas para a cidade. 

Entre os excessos e os insucessos, encontram-se cada vez mais exemplos 

positivos da recuperação ambiental das frentes de água e, com ela, de “contaminações 

positivas” dos centros e da periferia adjacentes. Esses exemplos estão onde o discurso 

estratégico encontrou eco na melhoria da imagem e da competitividade da cidade ou 

da região urbanizada, e onde o sucesso das primeiras intervenções justificou a sua 

extensão e diversificação, tomando finalmente a Água num elemento indissociável do 

novo imaginário da cidade alargada.10 

Os exemplos sucedem-se e têm como objectivo comum a reintegração da 
frente de água na vida da cidade, restaurando a relação que está na base da sua 
origem. Contudo, as estratégias de actuação diferenciam-se dando origem a diferentes 
modelos de frente de água consequência das características da cidade mas também 
das motivações que levaram à intervenção.  

 

                                                                            
10 PORTAS (1998), p.5 
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The ‘urban waterfront’ became an international formula for success.11 

A ambiciosa operação das Docklands foi concebida para marcar a saída 
definitiva de Londres da era industrial e a entrada da metrópole na era do capitalismo 
neoliberal, centrando-se a atenção nas actividades financeiras e nos serviços.  

 

A transformação urbanística das áreas portuárias também resulta muitas vezes 
da realização de grandes eventos que conferem às cidades uma visibilidade mundial. 
Este é o caso de Barcelona, onde a renovação da sua frente de água está associada à 
organização dos Jogos Olímpicos de 1992. Em Lisboa, a zona do Parque das Nações é 
também disto exemplo, tendo sido alvo de reabilitação na sequência da EXPO 98. 
Nestes casos, tendencialmente a aposta recai na criação de grandes áreas de espaço 
público que melhoram a imagem das cidades e que se constituem como atractivos 
para a reaproximação entre a população e a água  

                                                                            
11 MAYER (1999), p.13 – A “frente de água urbana” tornou-se uma fórmula internacional para o secesso. (Tradução 
Livre) 

Fig. 14 – Reconversão das docas de 
Londres. 
Canary Wharf, actualmente districto 
empresarial, resulta de um plano de 
reconversão iniciado em 1888. 

Fig. 15 –  Passeig de Colom, nos anos 
70 e  nos anos 90 
 

Fig. 16 –  Port Vell - Barcelona 
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Procurando manter a memória social e cultural do lugar, algumas cidades 
optam por preservar parte da actividade portuária, de pesca ou de reparação naval 
próxima dos seus centros urbanos e frentes de água requalificadas. Em Roterdão assim 
acontece com a construção de um sistema porto/cidade onde se associam actividades 
portuárias tradicionais, serviços, espaços residenciais, comerciais e recreativos. O 
mesmo se verifica noutras cidades hanseáticas como Hamburgo, Amesterdão ou 
Antuérpia onde o porto e os bairros adjacentes oferecem um amplo leque de 
actividades e funções articulando recursos territoriais locais e lógicas da circulação 
global. 

Outras cidades portuárias vão desenvolver estratégias de marketing urbano 
centradas num investimento âncora sem relação directa com a história local, 
apostando na construção de edifícios que se tornarão novos ícones da cidade, 
recorrendo muitas vezes a arquitectos conceituados, para a realização do projecto. 
Bilbao é disso exemplo, com a construção do Museu Guggenheim, projecto de Frank 
Gehry, que veio em muito contribuir para solucionar os problemas de atractividade do 
território, impulsionando a cidade numa trajectória de revitalização.  

 

 
 

Independentemente das soluções adoptadas, as intervenções em zonas 
ribeirinhas devem estabelecer os seus alicerces no equilíbrio entre propósitos sócio-
culturais, ambientais e económicos. Se assim se concretizar, a revitalização das frentes 
de água representará uma mais-valia para as cidades, com a transformação de espaços 
obsoletos, em áreas capazes de responder às necessidades da sociedade actual.   

A frente portuária traz consigo oportunidades únicas de desenvolvimento 
urbano, capazes de melhorar a qualidade de vida das populações, de criar uma nova 
imagem da cidade e de transformar os seus territórios em núcleos de atracção.  

Fig. 17 – Museu Guggenheim, 
inaugurado em 1997.   

Fig. 18 –  Bilbao antes e depois da 
requalificação da frente de água. 
A expansão da atividade portuária para 
a desembocadura da ria deixou livres os 
terrenos ocupados no coração da cidade, 
permitindo a sua requalificação, iniciada 
em 1993. 
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A “abertura” da cidade à sua frente de água não resulta, por isso, de um 

qualquer desígnio cósmico de reconciliação do homem com a sua matriz aquática 

ancestral, ainda que possam ser encontrados aí alguns timbres do discurso formal e 

simbólico das novas arquitecturas e dos novos usos. O mito da regeneração que 

impregna todo o simbolismo aquático, corresponde, de facto, a uma vontade de re-

fundação e de afirmação da nova condição urbana.12 

                                                                            
12 PORTAS (1998), p.10 
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2. LISBOA E O TEJO 
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“Deste espelho, colocado a seus pés, retira a cidade de Lisboa a sua claridade única. 

Do Tejo se disse que tinha prata, que tinha ouro. (…) 

Das suas águas também se disse que escondiam sereias e tritões. 

Na poesia popular, não há quadra de manjerico nem refrão de marcha de Santo António 

que não coloque «Lisboa a seus pés», ou o apresente num desfilar de lugares-comuns de variações 

mais ou menos românticas do mesmo tema: o rio será «o eterno namorado», «a chorar de amor por 

ela», ou o amante ciumento diante das brincadeiras de uma Lisboa sempre «gaiata», «namoradeira», 

«de chinela no pé»; ou ainda – embora mais raramente – o «honrado velho» a quem a filha não deve 

dar (mas dá…) desgostos. 

Lisboa é, como muito bem disse Angel Crespo, recordando-se do Egipto, «uma dádiva do 

Tejo». A seus pés nasce, cresce, se desenvolve. 

Pelas águas do Tejo («macio, ancestral e mudo», como lhe chamou Álvaro de Campos) 

vieram os que primeiro fizeram deste areal um lugar de gente. Pelas águas do Tejo partiram os que 

foram à procura de novas gentes noutros areais. 

Barcas de comércio e navegação costeira, barcaças de simples transporte fluvial, naus e 

caravelas, frotas que partem para as índias ou para as áfricas – bem cedo as margens do rio se 

transformaram em estaleiros, cais de acolhimento, docas de estada ou reparação, muralhas. A vida das 

gentes ribeirinhas anda a compasso com as marés. Alfama, Mouraria e, mais tarde, a Madragoa, 

nascem com as características que ainda hoje têm, da faina marítima que o Tejo desenvolve. A sua 

população vive, quase exclusivamente, do rio. São pescadores, carpinteiros, calafates, marinheiros, 

descarregadores, varinas, vendedores de pescado, gente do cais. 

Toda a vida se rege então ao ritmo do movimento das águas, nesta cidade que sobre elas se 

debruça.” 
VIEIRA, 1997 (pp.21-22) 
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2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

 

 

“Lisboa nasceu do rio, do largo estuário do Tejo.”13 

 

 

DA ORIGEM AO TERRAMOTO 

Fundada há mais de três milénios, Lisboa é uma das cidades mais antigas da 
Europa. Na sua origem está a localização estratégica na foz do rio Tejo, o maior da 
Península Ibérica. As condições de navegabilidade e segurança oferecidas pelo 
estuário do Tejo favoreceram, desde sempre, a presença humana na área, 
encontrando-se vestígios que datam da pré-história. 

Reconhecendo os méritos da localização de Lisboa, os Fenícios vão, em 1200 
a.C., estabelecer-se na margem norte do rio, pois o Mar da Palha era o porto natural 
ideal para o reabastecimento dos barcos que faziam o comércio entre o Mar do Norte e 
o Mediterrâneo. Das margens do Tejo, nasce assim, Alis Ubbo - “enseada amena” ou 
“porto seguro”, na língua fenícia. 

Com o desenvolvimento de Cartago, Alis Ubbo passa para o seu controlo e, 
durante séculos, fenícios e cartagineses, vão desenvolver a cidade, passando esta de 
simples entreposto comercial para um importante mercado onde produtos 
manufacturados são trocados por outros da região como peixe salgado, sal e metais.  

A importância estratégica de Lisboa não passou despercebida levando, em 
205 a.C., à conquista da cidade pelos Romanos. Baptizada como Olisipo, também 
conhecida por Felicitas Julia, em homenagem a Júlio César, a cidade, sob o domínio 
romano, vai conhecer novos desenvolvimentos urbanos, com a construção de 
equipamentos cívicos e culturais, bem como um sistema de vias e vários bairros.  

                                                                            
13 FRANÇA (1997), p.7 

Fig. 19 – Lisboa vista do Tejo 
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Com a queda do Império Romano, seguiram-se Suevos e Visigodos que 
controlaram a cidade durante cerca de dois séculos. 

Conquistada por Abdelaziz ibn Musa, em 711, Lisboa passa a ser conhecida 
pelos árabes como al-Ushbuna, transformando-se num grande centro administrativo e 
comercial. É neste período que se começa a configurar a primeira centralidade urbana 
da frente ribeirinha, a Baixa, na articulação entre as actividades marítimas e terrestres, 
que virá a ganhar importância no próprio desenho urbano da cidade. 

Em 1147, D. Afonso Henriques, conquista finalmente Lisboa aos Mouros 
tornando-se esta capital do reino com D. Afonso III, em 1256.  

No século XV, é de Lisboa que partem as primeiras caravelas que dão início 
ao período dos Descobrimentos. Com os novos caminhos marítimos, a Europa vai 
abrir-se a novos mundos e a novos mercados, tornando-se Lisboa num porto-chave 
para as rotas comerciais, cais do mundo conhecido e a conhecer14.  

 

  

                                                                            
14 NABAIS (1987), p.28 

Fig. 20 – Lisboa vista do 
Tejo (1500). 
Iluminura da crónica de 
Dom Afonso Henriques, 
por Duarte Galvão. 
 

Fig. 21 – O Rossio e o Terreiro 
do Paço antes de 1775. 
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Numa época de prosperidade, fruto das riquezas vindas do comércio 
ultramarino, Lisboa vai conhecer grandes crescimentos urbanos.  

É por esta altura que se desenvolvem os aterros do Tejo, que permitiram a 
instalação de áreas residenciais e comerciais e de diversos equipamentos na sua 
margem, bem como a construção do Rossio e do Paço da Ribeira, posteriormente 
conhecido como Terreiro do Paço. Os novos aterros abriram a possibilidade de um 
ordenamento urbano racional, onde o rio se assumiu como eixo definidor 

 Em 1755, Lisboa foi fortemente atingida por um terramoto de grande 
intensidade, ao qual se seguiu um incêndio ainda mais catastrófico. Para muitos, este 
terramoto significava “o declínio da capital do Império das Áfricas e do Brasil”, mas 
para o Marquês de Pombal, encarregue dos planos de recuperação da capital, tratava-
se de uma oportunidade para estabelecer uma nova Lisboa mais cosmopolita e menos 
dominada pela opressão religiosa feudal.  

A proposta escolhida, de Eugénio dos Santos, concentra-se principalmente 
entre o Rossio e o Terreiro do Paço, renomeado Praça do Comércio, desenvolvendo um 
traçado ortogonal das ruas, com quarteirões regulares. O plano de reconstrução abre a 
cidade ao rio e ao seu porto, definindo ruas que apontam em direcção à água, onde 
vão encontrar o novo Arsenal da Ribeira das Naus, o Cais das Colunas, cais em honra 
da cidade, ou a Praça do Comércio, um admirável palco aberto ao Tejo que nobilita 

todo o plano de Reconstrução.15 

 

 

  

                                                                            
15 FRANÇA (1997), p.39 

Fig. 22 – O centro de Lisboa 
no final do século XVIII, com o 
traçado pombalino das ruas 
reconstruídas após o 
terramoto. 
Fragmento do mapa editado 
por Cadell e Davies em 1795. 
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DO PERÍODO INDUSTRIAL À CIDADE ACTUAL 

Em Portugal, a industrialização vai começar mais tarde do que no resto da 
Europa. Vários factores contribuíram para que assim acontecesse, durante a primeira 

parte de Oitocentos: as invasões dos exércitos de Napoleão, a ocupação inglesa, a 

tensão política nos anos 20, a guerra civil na década seguinte, desacertos de regime e 

dificuldades institucionais até à Regeneração da República e ao Fontismo, nos anos 

50.16 

A implementação do Regime Liberal, em 1834, alterou significativamente a 
situação em que o país se encontrava, procurando-se uma recuperação do atraso de 
Portugal em relação a outros países da Europa, com uma aposta na modernização e no 
desenvolvimento económico.  

Influenciado pelo Plano de Haussmann em Paris, onde o sucesso da 
renovação da capital francesa residia numa urbanização de conjunto em oposição a 
uma simples renovação parcial, o governo português vai também proceder à 
implementação de um plano geral dos melhoramentos da capital17. 

A construção de pontes e novas estradas, bem como outras iniciativas 
Fontistas 18 , foram fundamentais para o desenvolvimento de Lisboa, mas não 
necessariamente para a sua indústria.  

É apenas a partir de meados do século XIX que se vai iniciar a fase de 
industrialização em Portugal, em particular em Lisboa e arredores, onde se 
concentravam a maior parte das indústrias, fazendo com que a cidade comportasse um 
aumento populacional de quase 30%, consequência do êxodo rural. 

Sem cais acostáveis, oficinas metalúrgicas de construção naval ou docas 
secas, o porto de Lisboa não possuía ainda equipamentos suficientes que lhe 
permitissem dar resposta às demandas do capitalismo industrial europeu.   

Com a industrialização o seu papel vai alterar-se. O porto ganha autonomia 
em relação à cidade e a urgência em fazer frente às crescentes solicitações de 
desenvolvimento vai originar uma ocupação descontrolada da frente ribeirinha, 
refletindo-se num afastamento entre Lisboa e o Tejo.   

 (…) O lisboeta cada vez menos podia chegar ao Tejo ou, tão somente 

vislumbrar as suas margens. Tinha livre – e não nos esqueçamos que estamos a falar de 

19 quilómetros de margem! – de ocidente para oriente: parte da praia de Pedrouços, o 

                                                                            
16 FRANÇA (1997), p.51 
17 FRANÇA (1997) p.55 
18 António Maria Fontes Pereira de Melo (1819-1887), foi um dos principais políticos portugueses da segunda metade 
do século XIX. Formado em Engenharia na Marinha, foi ministro da Marinha e do Ultramar, posteriormente ministro 
das Obras Públicas e Presidente do Ministério. Desempenhando um papel fundamental nas reformas urbanísticas do 
país e na revolução dos transportes e das comunicações, a sua política de obras públicas ficou conhecida como 
Fontismo. 
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largo dos Jerónimos, a praia de Santos, a praça de Remolares, o Cais do Sodré e a Praça 

do Comércio. E o aterro da Boavista. O resto, na verdade a grande maioria da zona 

ribeirinha de Lisboa, encontrava-se ocupada, muitas vezes até à linha de água, por 

fábricas, edifícios militares, estaleiros, entre outros, além de espaços destinados ao 

serviço do porto.19 

Esta situação vai agravar-se a partir de 1856, com a inauguração da primeira 
linha de comboio, Lisboa-Carregado, concluída com a estação de Santa Apolónia em 
1865. Esta linha férrea, paralela ao rio, estabelece uma barreira física que vai tornar a 
separação entre este e a cidade ainda mais evidente. Mais tarde, com o 
desenvolvimento da construção da linha de Cascais até Belém e posteriormente até ao 
Cais do Sodré grande parte da margem lisboeta do Tejo vai apresentar um obstáculo, 
que se mantém até hoje, capaz de interditar a cidade à sua frente de água.   

A primeira metade do século XX corresponde à segunda fase de 
industrialização e à ampliação do Porto de Lisboa. Estas obras acontecem tardiamente 
pois somente em 1871 foi designada uma comissão para elaborar um plano geral de 
melhoramento do porto e imagem da cidade e apenas em 1907 se constituiu a 
Administração Portuária de Lisboa. As alterações pretendidas incluíam essencialmente 
a construção de vários quilómetros de cais e obras conexas, armazéns, doca seca e 
estações para responder aos vários entrepostos criados, sendo de destacar a 
regularização do troço entre Alcântara e o extremo da Cordoaria.	  	  

 

 

                                                                            
19 RAMOS (1991), p.8 

Fig. 23 – Cais da Rocha do Conde de 
Óbidos (1904) 
 

Fig. 24 – Planta de Lisboa de 1871 com a sobreposição dos planos para a frente ribeirinha a completar até 1911. 
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É difícil imaginar a Lisboa ribeirinha de outras eras, face à uniformização da 

linha de costa que o Porto de Lisboa lhe impôs (...) Para além das pequenas docas ou 

caldeiras de protecção fluvial e dos cais acostáveis das quintas, muitas vezes erguidos 

sobre estacas de madeira, existiam praias, algumas de grande extensão, que ainda 

serviram para banhos dos habitantes das localidades e dos bairros respectivos.20 

Os interesses industriais e comerciais falaram mais alto e as novas docas e 
aterros vão assim pôr fim à característica praia que existia no início do século, 
homogeneizar a margem do rio e levar à ocupação da frente de água na zona ocidental 
da cidade, entre Santa Apolónia e Belém, que começa a apresentar a imagem que hoje 
conhecemos.  

É em Belém, local de partida das expedições portuguesas na época dos 
Descobrimentos, que, em 1940, se vai realizar a Exposição do Mundo Português, 
como forma de propaganda dos seus feitos históricos. Desta forma, toda esta zona, 
onde anteriormente se encontravam grandes depósitos de carvão para alimentar a 
Central Eléctrica, vai ser alvo de uma renovação urbana. À reabilitação da Torre de 
Belém e criação de um passeio público, vai juntar-se a construção da Praça do Império, 
em frente aos Jerónimos, em torno da qual se encontravam alguns pavilhões que 
foram demolidos no final da exposição, restando o Padrão dos Descobrimentos e o 
Museu de Arte Popular.  

Durante a segunda metade do século XX, Lisboa vai conhecer grandes 
alterações sócio-económicas, políticas e urbanas. A aproximação das periferias ao 
centro da cidade através de auto-estradas, pontes e viadutos; o reforço da presença do 
Porto de Lisboa na margem sul do Tejo, com as áreas industriais da Quimiparque e da 
Siderurgia, e o crescente aumento populacional, exponenciado pela Revolução, a 25 
de Abril de 1974, que ditou o regresso de muitos portugueses das colónias, fazem 
com que a partir da década de 50 se comece a falar de uma “Grande Lisboa”, que ia já 
de Loures, Sintra e Oeiras, a Almada, Barreiro, Seixal, chegando quase até Setúbal.  

A democracia e a recentragem de Portugal na Europa, com a adesão à União 
Europeia em 1986, estabeleceram novas conjunturas para o país e provocaram 
transformações nos seus sistemas produtivos. À semelhança do que acontecia na 
Europa pós-industrial, também em Portugal o sector terciário ganhou maior 
importância, enquanto as áreas industriais e portuárias iam perdendo a sua relevância 
para a cidade. 

Em 1975, dois terços da frente ribeirinha tinha efectiva actividade portuária de 

passageiros e mercadorias, com enormes áreas de armazenagem de carga, granéis 

                                                                            
20 FOLGADO (1999), p.16 
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alimentares e combustível.21 Mas com a repentina ruptura das relações comerciais com 
as ex-colónias e as transformações tecnológicas no transporte marítimo, grande parte 
do porto perdeu a sua utilidade, tornando-se obsoleto. Ao mesmo tempo, as indústrias 
iniciam o processo de troca do centro da cidade pelas áreas maiores da periferia, 
deixando para trás terrenos desocupados e desprovidos de função, vazios urbanos que 
impedem uma efectiva articulação dos vários espaços que compõem a cidade.  

Esta situação vai determinar a urgência de uma reflexão urbana para Lisboa, 
surgindo, nos anos 80, as primeiras iniciativas para a revalorização do papel da água 
na cidade. Em 1993, a construção do Centro Cultural de Belém, para acolher a 
presidência portuguesa da União Europeia e posteriormente permanecer como centro 
de actividades culturais e de lazer, vai estimular a revitalização da frente ribeirinha, 
reforçando a importância do rio Tejo. 

 

No início da década de 90 o município aprova o Plano Estratégico (PE - 1992) 
e o Plano Director Municipal (PDM - 1994) dois instrumentos urbanísticos essenciais 
para o desenvolvimento da cidade. 

O Plano Estratégico define 4 unidades territoriais onde são evidenciadas as 
potencialidades e problemáticas da capital:  

I - Área Central de Lisboa – Centro da cidade e da AML;  

II - Charneira Urbana – Arco Terciário Direccional;  

III - Coroa de Transição – Periferia com articulação Metropolitana;  

VI - Arco Ribeirinho – Ligação da cidade ao rio sem perder o porto.  

 

O Arco Ribeirinho, entendido como elemento definidor da relação entre a 
cidade e a água, não se restringe à faixa marginal sob jurisdição portuária mas a todo o 
território que vai da margem à crista da primeira linha de colinas que forma o 
anfiteatro aberto do Tejo. Esta é uma área historicamente portuária, essencial para a 
identidade de Lisboa, com um papel simbólico e fulcral para a compreensão da sua 
evolução ao longo dos tempos. Reconhecendo este valor, parte destes planos é 
dedicada à implementação de uma estratégia de intervenção para a frente ribeirinha, 
procurando-se compatibilizar as diversas actividades portuárias, industriais, lúdicas e 
de transportes, e qualificar e projectar espaços de conexão, salientando-se a 
importância da devolução do rio à cidade, a bem da qualidade de vida dos cidadãos e 
da projecção internacional de Lisboa. 

                                                                            
21 Plano Geral de Intervenções da Frente Ribeirinha de Lisboa, p.18 
 

Fig. 25 – Modelo urbano por zonas 
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Assim, o primeiro grande passo para a reorganização do porto e 
requalificação da frente ribeirinha foi a abertura a novos usos dos antigos armazéns 
portuários na zona de Alcântara e a desafectação do domínio portuário da frente de 
água do Parque das Nações. 

A renovação urbana da zona oriental de Lisboa, que começou com a realização 

da EXPO’98 e a que sucedeu o projecto do Parque das Nações, é um caso de sucesso da 

recuperação de uma área brownfield, com uma localização privilegiada e estratégica na 

frente ribeirinha do Tejo, mas que possuía graves problemas ambientais, encontrando-

se totalmente desqualificada e marginal ao tecido urbano envolvente.22  

  

 Para tal foi necessário implementar um programa de regeneração ambiental 
e um projecto urbanístico que possibilitou a reabilitação de cerca de 340 hectares. Esta 
área sofreu, em cerca de dez anos uma transformação que conseguiu conciliar a 
requalificação ambiental com o desenvolvimento social e económico, devolvendo à 

                                                                            
22 José Filipe Gameiro Fernandes e Valentina Castro in SARAIVA (2008), p.81 

 

Fig. 26 – Parque das Nações antes e 
depois da operação urbana de 
requalificação 
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cidade uma frente requalificada de 5 km de rio, onde as diferentes valências - áreas de 
habitação, comércio e serviços, bem como espaços verdes e de lazer – contribuíram 
para a sua afirmação enquanto núcleo de atracção e pólo dinamizador, fomentando 
uma aproximação entre os lisboetas e o seu rio.  

Como nova centralidade urbana, a experiência bem-sucedida da intervenção 
no Parque das Nações, vai estimular a concretização de novos projectos de reabilitação 
ao longo de toda a frente ribeirinha, procurando estabelecer-se uma continuidade 
desde esta zona até Algés. 

 

 

2.2 SITUAÇÃO ACTUAL 

 

“Ao contrário de outros períodos de expansão das cidades, actualmente a 

“cidade constrói-se dentro da cidade”, através de projectos pontuais de reconversão de 

áreas mais ou menos consolidadas ou ocupadas. 

Entre estes projectos pontuais, encontram-se as operações de reconversão 

urbana em frentes de água, (…) nos quais se pretende responder a um diversificado 

conjunto de problemas, necessidades e oportunidades.”23 

 

Actualmente, ao mesmo tempo que se concentram esforços na requalificação 
das águas do Tejo, a alteração dos modos de operar do porto resultado da 
especialização funcional, da concentração de actividades ou da sua transferência para 
outros portos da região, permitiu desde já libertar extensos troços da frente ribeirinha 
para funções não portuárias.  

A desafectação de usos representa uma oportunidade de reintegrar estas 
áreas nas dinâmicas quotidianas da cidade, contribuindo para uma coesão territorial e 
para a criação de uma imagem mais atractiva. Tirando partido desta situação, assiste-se 
cada vez mais à implementação de  projectos de reabilitação urbana e reconversão de 
infra-estruturas abandonadas ao longo das duas margens do Tejo.Na margem sul, que 
vai da Trafaria até Alcochete, encontra-se a Base Naval de Lisboa e os terrenos da antiga 
Siderurgia Nacional (Seixal), da Quimiparque (Barreiro/Moita) e da Lisnave, no antigo 
estaleiro da Margueira (Almada). Áreas industriais agora obsoletas, cuja requalificação  
em curso é parte integrante do projecto de revitalização da frente ribeirinha da 
margem sul, verificando-se já um investimento em novos espaços de lazer à beira rio 
com uma forte aposta na náutica de recreio.  
                                                                            
23 PORTAS (1998), p.40 
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Contudo, é sobretudo na margem norte que se encontram as maiores áreas 
onde a desafectação de actividades portuárias permitiu a restituição da frente 
ribeirinha aos habitantes. É também aqui que se verifica a presença das maiores 
barreiras no acesso ao Tejo resultado das linhas ferroviárias que partem do Cais do 
Sodré e de Santa Apolónia e das avenidas, como a 24 de Julho, ou as Avenidas Brasília 
e da Índia, construídas paralelamente ao rio.  

A integração no tecido urbano de vias de circulação paralelas a zonas de 
água, obstruindo o seu acesso, não é uma situação exclusiva da cidade de Lisboa. In 

most cases, large infrastructural elements are conceived as a paradoxical combination 

of ballast and necessity: they are seen as barriers, as a source of inconvenience, but the 

city cannot do without them.24 

À semelhança de outras cidades portuárias, assim acontece praticamente ao 
longo de toda a margem norte de Lisboa onde, o que se apresenta como um entrave à 
vivência ribeirinha, constitui ao mesmo tempo uma imponente artéria da cidade, 
indispensável à sua circulação e por isso uma questão de complexa resolução.  

Percorrendo esta margem, a partir de Algés, Belém é um dos locais mais 
preparadas para o usufruto do rio, com espaços públicos, verdes e de passeio, e com as 
marinas que permitem a prática da náutica de recreio.   

                                                                            
24  MEYER (1999), p.381 - Na maioria dos casos, os grandes elementos infra-estruturais são concebidos numa 
combinação paradoxal entre suporte e necessidade: são vistos como barreiras, fonte de inconveniente, mas a cidade não 
consegue passar sem eles. (Tradução livre) 

Fig. 28 – A barreira criada pelas vias de 
comunicação paralelas ao Tejo   

Fig. 27 – Estaleiro da Lisnave e da 
Quimiparque na Margem Sul  
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É uma zona pautada pelo contexto monumental, com edifícios como a Torre 
de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos Descobrimentos ou a Cordoaria 
Nacional, antiga Real Fábrica da Cordoaria da Junqueira, actualmente espaço 
museológico. A Cordoaria apresenta-se como um testemunho das consequências do 
progresso da cidade que ditou o encerramento de inúmeras estruturas ligadas à 
actividade industrial e que são agora reconvertidas para albergar novas funções.  

Também aqui se instalou o recente Centro Champalimaud, com um 
programa que procura colocar Lisboa na vanguarda da biomédica. O projecto de 
Charles Correa veio devolver ao público uma importante área na zona ribeirinha, 
associando os edifícios do centro de pesquisa a espaços de fruição pública, com zonas 
de restauração, jardins públicos, um centro de exposições, um auditório ao ar livre ou 
o passeio à beira rio. 

Afirmando-se como um dos principais pólos turísticos e de equipamentos 
culturais da cidade, em Belém encontram-se ainda muitos outros museus como é o 
caso do Museu da Electricidade, que reutiliza o espaço da antiga Central Tejo, ou do 
Museu dos Coches, com novas instalações, resultantes da parceria entre o arquitecto 
brasileiro Paulo Mendes da Rocha e o português Ricardo Bak Gordon.     

Seguindo para Alcântara, uma das áreas com maior actividade portuária, aqui 
se localizam o terminal de contentores (LISCONT); equipamentos de apoio a navios de 
cruzeiro, como os terminais de Alcântara e da Rocha do Conde d’Obidos; as marinas de 
Santo Amaro e Alcântara, para barcos de recreio; assim como o serviço de Alfândega. 
Fora das funções do porto encontram-se ainda equipamentos de recreio, antigos 
armazéns reconvertidos em restaurantes, bares ou discotecas, ou o Museu do Oriente, 
instalado num antigo armazém de bacalhau. 

No sector entre Santos e o Cais do Sodré, não se identificam espaços públicos 
que potenciem o usufruto deste local. Aqui, coexistem armazéns que foram 
recuperados para restauração ou outros equipamentos de comércio e serviços, com 
zonas de estaleiro, reparação e armazenamento do porto de Lisboa, localizadas, em 
muitos casos, em edifícios degradados, que constituem uma barreira entre a cidade e 
o rio.  

Desde a estação fluvial do Cais do Sodré até à estação do Terreiro do Paço, 
têm sido concentrados esforços na recuperação das relações com o Tejo, através da 
criação de espaço público ribeirinho, com a intervenção na Praça do Comércio, do 
arquitecto Bruno Soares, com a recuperação do Cais das Colunas, ou com o novo 
espaço da Ribeira das Naus, dos arquitectos paisagistas João Nunes e João Gomes da 
Silva.  

 

Fig. 29 – Cordoaria Nacional 

Fig. 30 – Centro Champalimaud 

Fig. 31 – Museu da Electricidade 

Fig. 32 – Doca de Santo Amaro 

Fig. 33 – Museu do Oriente 
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A partir do Terreiro do Paço e até ao Parque das Nações, os lisboetas têm 
muito pouco contacto com o seu rio. A excepção é a zona próxima da  estação de Santa 
Apolónia, na Doca do Jardim do Tabaco, onde a reconversão de antigos armazéns 
portuários permitiu a abertura de espaços comerciais, de restauração e diversão 
noctura. Depois de Santa Apolónia começa o maior terreno destinado à actividade 
portuária, onde se encontram diversos equipamentos - o terminal de contentores de 
Santa Apolónia, o terminal de granéis de cereais de Poço de Bispo ou o cais de 
Xabregas -, muitos dos quais com infra-estruturas já abandonadas ou em grave estado 
de degradação. 

Esta é uma área que ocupa 5 dos 19 Km da frente ribeirinha de Lisboa, o que 
significa que só aqui, cerca de 25% desta se encontra inacessível, reflectindo o 
distanciamento que se foi consolidado ao longo dos tempos entre Lisboa e o Tejo e 
que agora se procura atenuar. 

Fig. 35 – Terreiro do Paço   

Fig. 34 – Ribeira das Naus   
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2.3 O FUTURO DA FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA  

 

“Nas intervenções em zonas ribeirinhas dever-se-á procurar um equilíbrio 

possível e desejável entre objectivos sociais, ambientais, culturais e económicos, 

assente portanto na ideia de sustentabilidade.”25 

 

Em 2008 foi elaborado um importante documento de planeamento para a 
cidade de Lisboa, o Plano Geral de Intervenções na Frente Ribeirinha de Lisboa, 26 cuja 
proposta pretende contribuir para a valorização da cidade no panorama nacional e 
internacional, privilegiando a relação desta com o rio.  

Com um horizonte temporal de 20 a 25 anos, o plano apresenta-se como 
quadro de referência para os vários projectos sectoriais que venham a ser promovidos 
no vasto território do arco ribeirinho. A sua importância reside no facto deste ser o 
primeiro, em muitos anos, a relacionar os diversos documentos existentes de gestão 
territorial e de carácter estratégico da Área Metropolitana e do Porto de Lisboa, 
concebendo uma visão global da frente ribeirinha. 27 

O Plano Geral de Intervenções na Frente Ribeirinha de Lisboa parte da 
compreensão da relação evolutiva entre a cidade e o rio, procedendo-se 
posteriormente à caracterização do território da frente ribeirinha recorrendo a uma 
análise socio-urbanística e económica, e da sua acessibilidade e mobilidade. A 
definição da estratégia de actuação vai basear-se na identificação dos problemas e 
potencialidades do local.     

Assim, como principais problemas referem-se: 

- Pouca permeabilidade da faixa marginal  

- Descontinuidade dos percursos pedonais e cicláveis ao longo da margem 

                                                                            
25 SARAIVA (2008), p.28 
26 Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/documentos-prospetivos/plano-
geral-de-intervencoes-da-frente-ribeirinha-de-lisboa (consulta 23-04-2014) 
27 Integra as linhas de orientação do Programa Nacional da Política e Ordenamento do Território (PNPOT), de 2007, do 
Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), de 2002, do Plano Director 
Municipal (PDM), de 1994, e do Documento Estratégico para as zonas de Ajuda-Belém e da Baixa Pombalina, 
elaborado em 2010 pela Sociedade Frente Tejo, empresa responsável pelas intervenções na frente ribeirinha. Integra 
ainda os objectivos definidos no Plano Estratégico para o Porto de Lisboa27 (PEPL), de 2007, onde se assume como 
fundamental a adequação do perfil do Porto ao desenvolvimento da região metropolitana de Lisboa devendo este 
acompanhar e dar resposta às suas necessidades, reforçando, ao mesmo tempo, a sua capacidade competitiva nos 
sistemas portuários nacional, ibérico e europeu. Com a inclusão do PEPL procura-se estabelecer uma forma de transição 
de um conjunto de áreas identificadas na frente ribeirinha, actualmente sem efectivo uso portuário, desafectando-as da 
Administração do Porto de Lisboa e passando a sua gestão para a autarquia.  
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- Poucas ligações da malha urbana consolidada ao rio, em consequência da 
barreira rodo-ferroviária 

- Muitos espaços públicos desqualificados 

- Desarticulação entre os equipamentos existentes na frente ribeirinha e 
entre estes e os equipamentos na malha urbana consolidada 

- Dificuldade de mobilidade na margem e no acesso aos equipamentos 

- Áreas de estacionamento por reordenar  

- Carência de transportes públicos que desincentivem o acesso através do 
transporte individual 

- Vastas áreas portuárias que apresentam sub-utilização 

 

Identificadas as dificuldades, apreciaram-se as potencialidades e com base 
nestas foram elaborados os princípios de acção abaixo expostos. 

- Identidade: Criação de uma imagem conjunta de toda a frente ribeirinha, 
onde as sete colinas e a ligação ao rio são os pontos focais. 

- Massa crítica: Melhoria da imagem do Porto de Lisboa com a transferência 
das actividades mais incómodas para áreas urbanas adjacentes, preservação do 
património histórico, implementação de novas actividades culturais, desportivas, 
lúdicas, comerciais e residenciais, e de infra-estruturas de suporte ao turismo. 

- Conectividade Física: Redução do acesso do tráfego rodoviário ao centro, 
privilegiando-se a acessibilidade por transportes públicos ou alternativos como a 
bicicleta, criando-se para isso as estruturas necessárias. Eliminação da barreira física, 
com o desnivelamento da Av. Brasília e da linha ferroviária de Cascais. 

- Conectividade Visual: Desenvolvimento de um sistema de vistas e 
promoção de enfiamentos visuais da cidade para o rio e vice-versa. 

- Escala Humana: Aproveitamento de toda a frente ribeirinha como espaço 
público, potenciando a sua utilização através da definição de uma rede de 
equipamentos de apoio articulados com a estrutura verde 

- Promoção e Marketing: Criação da imagem “Lisboa, o Tejo e Tudo”, 
organização de eventos e actividades que promovam o uso deste espaço da cidade. 

- Processo de Operacionalização: Encontrar novas parcerias público-privadas 
e potenciar o envolvimento da população, de parceiros e actores chave. 

 



CENTRO RIBEIRINHO DE APOIO A ACTIVIDADES LÚDICAS 
 
 

 53 

Definido um conceito urbano de conjunto para os 19 km da frente ribeirinha, 
o plano apresenta de seguida uma proposta de desenvolvimento parcelar. Dividindo o 
arco ribeirinho por zonas,28vão ser identificados os problemas e potencialidades 
específicos de cada área e referir-se os projectos ou modelos de intervenção já 
estipulados. 

De entre as propostas mais genéricas e transversais a todas as zonas, como a 
criação de ligações pedonais ou de espaços verdes, destacam-se algumas de grande 
escala, cujo desenvolvimento implicará mudanças na imagem da frente de água da 
cidade e na forma de vivenciar o espaço ribeirinho: 

- Reabilitação da Praia de Algés, com a expansão do areal existente para o 
Concelho de Lisboa  

- Alargamento da Doca Portuária de Alcântara  

- Ajardinamento e instalação de uma marina de recreio, na zona de Santos  

 

 

 
 
- Plano de Pormenor do Aterro da Boavista Nascente29, com traçado urbano 

do arquitecto Carrilho da Graça, onde se vai instalar a futura sede da EDP30, projecto do 
atelier Aires Mateus e Associados 

 - Reabilitação do Campo das Cebolas, também de Carrilho da Graça31 

                                                                            
28 A divisão estabelece-se entre: Pedrouços, Zona Monumental de Belém, Alcântara, Santos, Cais do Sodré/Santa 
Apolónia, Santa Apolónia/Madredeus, Madredeus/Beato, Beato/Poço do Bispo, Braço de Prata/Matinha, Parque das 
Nações Sul e Parque das Nações Norte 
29 Disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/planeamento-urbano/planos-eficazes/plano-de-pormenor-
do-aterro-da-boavista-nascente (consulta 23-05-2013) 
30 Projecto disponível em http://www.afaconsult.com/portfolio/298011/92/sede-da-edp 

Fig. 36 – Projecto para a marina de 
Santos 
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- Renovação da Praça do Cais do Sodré, projecto do arquitecto Bruno Soares32   

- Construção de um Heliporto junto à Doca do Jardim do Tabaco 

- Construção do novo Terminal de Cruzeiros, em frente à colina de Alfama, 
entre a Av. Infante D. Henrique e o Tejo, com proposta de Carrilho da Graça33  

- Construção de um equipamento recreativo na Doca do Poço do Bispo com 
praia de ondas artificiais, uma piscina flutuante e uma zona verde envolvente 

- Desenvolvimento do empreendimento “Jardins de Braço de Prata” 34 
dedicado ao uso residencial, comercial e de serviços nos terrenos da antiga Fábrica de 
Braço de Prata, com projecto de  Renzo Piano 

- Plano de Pormenor da Matinha com projectos previstos para os terrenos da 
antiga Tabaqueira e Gás de Portugal, da autoria do atelier Risco35  

Estas duas últimas intervenções pretendem estabelecer uma continuidade da 
malha urbana até à zona Sul do Parque das Nações e prosseguir com a requalificação 
da frente oriental do rio, através da construção de um parque de lazer e de 
equipamentos para a cidade. 

 O futuro da frente ribeirinha está em construção, com uma estratégia de 
actuação que, de acordo com o previsto, permitirá, a longo prazo, formar um contínuo 
urbano ribeirinho de Belém ao Parque das Nações e estabelecer uma nova ligação 
entre Lisboa e o Tejo. 

                                                                                                                                                                               
31 Projecto disponível em: http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/concursos/campo-das-cebolas-doca-da-marinha 
32 Projecto disponível em: http://lx-projectos.blogspot.pt/2013/05/requalificacao-do-cais-do-sodre.html 
33 Projecto disponível em: http://jlcg.pt/lisbon_cruise_terminal (consulta 23-05-2013) 
34 Projecto disponível em: http://www.rpbw.com/project/70/braco-de-prata-housing-complex/ (consulta 23-05-2013) 
35 Projecto disponível em: http://www.risco.org/pt/02_03_matinha.jsp# (consulta 23-05-2013) 

Fig. 37 – Projecto de requalificação 
da Praça do Cais do Sodré 
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A relação conflituosa entre a cidade e o rio parece assim ter um fim à vista. 
Contudo, o desenvolvimento de uma cidade planeado num horizonte temporal tão 
alargado dificilmente poderá ser totalmente controlado. O curso evolutivo da 
tecnologia e da sofisticação dos modos de vida na cidade atinge actualmente 
contornos de inegável complexidade. Persistentemente sujeita à influência de novos 
factores, necessidades e exigências, a cidade não estagna enquanto aguarda pela 
resolução dos seus actuais problemas e, às questões que agora vão sendo 
solucionadas, vêm juntar-se outras, tornando certa a necessidade de uma reflexão 
constante.  

Assim, da análise apresentada resultam algumas questões:  

- A redução do tráfego automóvel em Lisboa e a sua interdição a algumas 
zonas da cidade é um objectivo há muito discutido. Representando uma mais-valia 
ecológica e de usufruto do espaço da cidade, esta opção só é viável se existir um 
efectivo reforço da rede de transportes públicos e um incentivo à utilização de 
transportes alternativos. Caso contrário, determinadas áreas da cidade onde o acesso 
se revele demasiado dificultado correm o risco de se tornarem desinteressantes aos 
olhos dos cidadãos e consequentemente mais desabitadas.  

- A carência de espaço para a actividade portuária, ainda que algumas das 
suas funções possam ser transferidas para outras áreas, condiciona o progresso de um 
porto que pretende ser de escala mundial.  

A articulação da prática portuária com os propósitos da cidade para a frente 
ribeirinha implica uma difícil gestão dos territórios adjacentes ao rio. A actividade 
portuária na frente ribeirinha de Lisboa poderá deslocar-se para outras cidades como 
Sines ou Setúbal, no entanto, isso implicará a perda de relevância do principal porto 
português. Por outro lado, a sobreposição dos interesses económicos do porto à 
proposta de uma frente de rio sobretudo dedicada ao usufruto dos seus habitantes, 
pode inviabilizar a reaproximação da cidade ao rio.  

- O espaço público é essencial numa cidade e indispensável à qualidade de 
vida dos seus residentes. Assumir a zona ribeirinha como um espaço público contínuo 
com grandes áreas verdes, revela-se uma solução atractiva contudo traz também 
consigo algumas preocupações em relação ao limite de espaço público que uma 
cidade como Lisboa pode admitir sem que este se torne subutilizado e posteriormente 
degradado e em relação aos usos a implementar para que se promova a sua efectiva 
utilização e acesso a todos os cidadãos.   

Fig. 38 – Projecto para o novo terminal 
de cruzeiros. 

Fig. 39 – Modelo do projecto “Jardins 
de Braço de Prata”. 
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“Saí do trabalho e no rotineiro caminho até casa, onde o Cais do Sodré se tornou passagem 

obrigatória, um novo espaço veio ao meu encontro. Chama-se Centro Ribeirinho de Apoio a 

Actividades Lúdicas.  

No início não percebi muito bem do que se tratava, mas o tempo estava agradável e a 

esplanada convidativa portanto decidi parar para um café. Ali sentada, enquanto admirava os barcos 

que passavam no rio, comecei a aperceber-me da quantidade de pessoas diferentes que passava a 

correr, de bicicleta, de patins, ... e que acabava por entrar nestes armazéns. Então pensei, porque não 

ver o que se passa?  

Quando entrei, os meus olhos detiveram-se em meia dúzia de quadros expostos no átrio. 

Era parte de uma exposição que vai estar até ao próximo mês num dos museus de Lisboa. Parece-me 

interessante, vou ver se consigo lá ir. - Pensei para comigo.  

De repente uma voz dirigiu-se a mim. 

- Amanhã, se passar por aqui, já vai encontrar umas pequenas esculturas que uma 

estudante de Belas-Artes vai expor. Estas exposições nunca ficam muito tempo, gostamos de mostrar 

sempre coisas diferentes, para que as  pessoas fiquem atentas ao que acontece na cidade. 

- É uma boa forma de divulgação, sem dúvida. – Respondi eu. 

-  Sim. Mas diga-me, em que posso ajudá-la? 

- Na realidade, não sei muito bem. Entrei só pela curiosidade de perceber o que era o 

CRAAL. 

- Muito bem. Deixe-me, então, explicar-lhe.  

Foi assim que a recepcionista começou a descrever-me a programação deste espaço onde 

durante a semana há actividades de dança, música, yoga, pilates,...  e no fim de semana há 

workshops, espectáculos e conferências. A questão é saber se estas actividades vão ter lugar dentro das 

salas do CRAAL ou ao ar livre e isso é sempre uma surpresa.  

Explicou-me também que fazer exercício sem ter que participar em nenhuma destas 

actividades é possível. Para tal, posso utilizar o balneário, há material disponível e uma sala equipada 

com máquinas de desporto. 

Fez ainda questão de me acompanhar ao piso superior onde me mostrou a zona de leitura. 

Achei a combinação incrível - desporto e cultura, interior e exterior, e tudo isto com o Tejo como pano 

de fundo. 

Hoje trouxe um livro para me entreter no caminho e amanhã, já decidi, vou preparar o 

equipamento e experimentar fazer um pouco de jogging no final do dia. Afinal de contas, já não faço 

exercício há tanto tempo...” 
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3.1 A ENVOLVENTE 

Entre o Tejo e o Cais do Sodré, um lugar de memórias 

 

“Ah, todo o cais é uma saudade de pedra!”36 

  

Cais do Sodré. Um topónimo que nos evoca imediatamente a estação 

ferroviária, os escritórios das antigas companhias de navegação e os bares de má fama 

instalados nas ruas adjacentes à praça. Nem sempre foi assim, mas uma coisa é certa: o 

Cais do Sodré era tradicionalmente cosmopolita e mundano, virado para o rio e para o 

porto, mesmo quando Lisboa a ambos parecia virar costas.37 

A sua história, intimamente ligada ao Tejo, reflecte-se no carácter portuário 
desta área lisboeta, que nos remete à memória dos tempos passados. Já na época dos 
Descobrimentos esta era uma zona dinâmica, onde se construíam as embarcações que 
viriam a conhecer novas terras, povos e culturas. Conhecida como bairro “Cata-que-
farás”, associa-se o significado do nome às expressões “procura que hás-de achar” ou 
“trabalha que hás-de vencer”, com origem numa lenda acerca da areia do Tejo, 
segundo a qual, esta possuía pó de ouro, levando alguns viajantes a peneirar, ou catar, 
as areias da praia.  

Mais tarde passa a ser conhecida por Cais do Sodré, nome que na tradição 
oral se vai manter até aos dias de hoje e que se deve à importância da família Sodré, 
estabelecida neste local desde o século XV e com fortes ligações ao comércio marítimo 
e ao quotidiano portuário.  

                                                                            
36 Ode Marítima – Álvaro de Campos 
37 DIAS (2004), p.165 
 

Fig. 40 – Cais do Sodré (1808) 
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Abrangida pelos projectos de reconstrução de Lisboa após o terramoto de 
1755, a praça renasce com um novo traçado urbano e recebe a designação oficial de 
Praça dos Remolares. Etimologicamente, o nome está ligado à história do local, sendo 
o termo remolar a designação profissional dos carpinteiros especializados no fabrico 
de remos.  

 Até ao século XIX, o Cais do Sodré continuava a fazer parte dos vastos areais 
que delimitavam o sul de Lisboa. Mesmo após a construção dos primeiros quarteirões 
a nascente e a poente, o rio chegava até ao extremo sul da praça, formando uma 
pequena praia. Tomando terras ao Tejo, o aterro que se iniciou em 1855, permitiu 
estabelecer a ligação a Alcântara, a continuação da construção da linha de caminho-de-
ferro, com a abertura da estação em 1896, e a reformulação da praça, configurando-se 
na actual Praça do Duque da Terceira, com a inauguração da estátua, que substituiu o 
relógio de sol “Meridiana dos Remolares”, no dia 24 de Julho de 1887, data da 
comemoração da entrada das tropas liberais do duque em Lisboa.  

No decorrer do século XIX e até meados do século XX, para além de palco da 
vida portuária e das actividades a ela associadas, o Cais do Sodré vai tornar-se lugar de 
referência da elite lisboeta. A abertura de espaços de tertúlia, como o Café Royal ou o 
Hotel Central, auge do requinte da cidade, fizeram desta zona um dos lugares da 
moda, frequentado por reis e diplomatas, figuras mundanas, intelectuais e 
celebridades do mundo das artes.   

 
Fig. 42 – Cais do Sodré (1928) 

Fig. 41 – Praça do Duque de Terceira 
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O seu desenvolvimento continua com a construção do antigo edifício da 
Administração do Porto de Lisboa, em 1907, a obra do Jardim Roque Gameiro, 
plantado entre 1912 e 1915, sobre os últimos terrenos conquistados à praia, e, mais 
tarde, com a inauguração das estações ferroviária, da autoria do arquitecto Pardal 
Monteiro, que substituiu em 1928 uma velha gare de madeira em serviço desde a 
inauguração deste ramal da linha, e fluvial, na década de 50.  

Com o passar dos anos o Cais do Sodré foi perdendo o encanto de outros  
tempos, assistindo-se ao instalar de uma decadência protagonizada pela sordidez do 
ambiente nocturno pautado pela boémia, vícios e prostituição, próprio de um lugar 
que outrora recebia os marinheiros. Contudo, ao mesmo tempo que se verifica uma 
degradação da imagem desta área, marginalizada da vida quotidiana da cidade, esta 
vai também, graças à sua localização estratégica, consolidar-se como importante nó de 
ligação entre a margem sul, a frente ribeirinha e o centro.   

Actualmente, o Cais do Sodré, é uma das principais zonas de interface de 
transportes públicos da cidade de Lisboa, com a oferta de transporte fluvial, comboios 
urbanos, metropolitano, autocarros e eléctricos. Local de partidas e chegadas, 
caracteriza-se pelo grande número de viagens pendulares diárias, sendo muitas vezes 
encarado apenas como “lugar de passagem”,  inevitável na rotina quotidiana das 
inúmeras pessoas que aqui afluem diariamente.  

Esta situação é também consequência da reduzida diversidade de oferta 
comercial e de serviços, maioritariamente espaços de restauração, cafés e bares, 
muitos dos quais em funcionamento apenas no período da noite, bem como da 
negligência em relação ao espaço público e da degradação de alguns edifícios.  

Nos últimos anos, tem-se verificado um investimento na melhoria da 
imagem do Cais do Sodré, promovendo-se a sua requalificação. A construção da Praça 
Europa voltada para o Tejo, com o Observatório Europeu da Droga e 

Fig. 45 – “Rua Cor-de-Rosa” 

Fig. 44 – Mercado da Ribeira 

Fig. 43 – Cais do Sodré  
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Toxicodependência e a Agência Europeia de Segurança Marítima, é disso exemplo. 
Contudo, a grande aposta tem residido na abertura de novos espaços, que na 
generalidade se dedicam também à restauração e à diversão nocturna. O Mercado da 
Ribeira é um reflexo desta opção onde, ao tradicional comércio, se adicionaram 
restaurantes como atractivo  populacional que  potencia a revitalização do espaço.  O 
mesmo acontece na Rua Nova do Carvalho onde o projecto de intervenção urbana que 
deu origem à “Rua Cor-de-Rosa”, com a pintura do seu pavimento, se tem verificado 
um sucesso, trazendo cada vez mais pessoas  para esta zona.    

Este empenho permitiu tornar novamente o Cais do Sodré numa área de 
atracção da cidade, visitada por turistas e capaz de competir com outras como o Bairro 
Alto, tradicionalmente dedicado à noite lisboeta. Porém, a solução de revitalização 
encontrada, apesar dos resultados obtidos, vem acentuar a já existente dicotomia de 
vivência diurna e nocturna desta zona, constituindo-se como espaço de carácter 
transitório durante o dia, em oposição ao período da noite, especialmente no fim-de-
semana, onde se verifica uma ocupação mais permanente das ruas principais, repletas 
de pessoas em busca de divertimento. 

O Cais do Sodré aguarda agora pela colocação em prática do projecto de 
requalificação da Praça do Cais do Sodré ao Largo do Corpo Santo, que visa reduzir o 
asfalto, eliminar zonas de estacionamento e de circulação e privilegiar o espaço 
pedonal e a mancha verde. Esta intervenção, aliada aos já referidos projectos de 
renovação urbana da Praça do Comércio e da Ribeira das Naus e ao futuro 
ajardinamento e instalação de uma marina de recreio na zona de Santos, podem 
contribuir para solucionar esta questão, com a introdução de novas e convidativas 
áreas de espaço público. Contudo, para que se verifique a sua real utilização, é 
fundamental a introdução de novos usos e equipamentos que promovam uma 
ocupação mais duradoura.  

Praça do 
Cais do Sodré 

 

Marina de Recreio e 
Espaço Público Verde  

 

Ribeira das 
Naus 

 

Praça do 
Comércio 

 

Fig. 46 - Projectos  de Requalificação da 
Frente Ribeirinha 
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 É neste contexto que surge o projecto do Centro Ribeirinho de Apoio a 
Actividades Lúdicas, situado no Cais do Gás, entre o Tejo, as Estações Fluvial e 
Ferroviária e a Praça do Cais do Sodré.    

O Cais do Gás e os seus edifícios datam de finais do século XIX, por altura das 
obras do aterro e de desenvolvimento do Porto de Lisboa. O cais estende-se ao longo 
do rio desde a Praça até Santos, com duas ruas paralelas a este, uma a norte e outra a 
sul dos conjuntos de armazéns que o compõem e que criam entre si pequenas ruas 
perpendiculares.  

O Cais encontra-se bastante isolado em relação ao tecido urbano envolvente 
consequência da linha de caminho-de-ferro que o separa do resto da cidade. Situação 
exacerbada pela construção da estação fluvial cujo volume provoca a ruptura da 
continuidade dos armazéns, separando a área do CRAAL, contígua à Praça, dos 
restantes edifícios, dificultando o seu acesso. Ao longo do tempo o edificado do Cais 
foi sofrendo diversas alterações formais e funcionais e actualmente albergam o Clube 
Naval de Lisboa e alguns espaços de restauração e diversão nocturna, encontrando-se 
outros abandonados e degradados, condição que fomenta mais ainda a desvalorização 
de uma área com tão grande potencial.  

  

Fig. 47 – Cais do Gás 
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3.2 A PRÉ-EXISTÊNCIA 

Um Legado da Actividade Industrial Portuária 

 

“Todo objecto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem 

ter tido por isso na sua origem um destino memorial”38 

 

O Património Industrial compreende os vestígios da cultura industrial que 

possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico. Estes vestígios 

englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e 

de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de 

energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, assim como 

os locais onde se desenvolveram actividades sociais relacionadas com a indústria, tais 

como habitações, locais de culto ou de educação.39 

A Revolução Industrial representa um período de profundas alterações nas 
sociedades, influenciando quase todos os aspectos da vida quotidiana. Os vestígios 
destas mudanças, o Património Industrial, apresentam um valor humano universal, 
são importantes fontes de informação para o entendimento do passado mais recente e 
a relevância do seu estudo e da sua conservação deve ser reconhecida.  

A necessidade de preservação de certos elementos do património construído 
quando a sua função inicial se extingue ou é deslocada para outros espaços é um dado 
adquirido desde há mais de um século. Contudo, esta prática encontrava-se associada 
a objectos de alto valor histórico ou artístico, considerados fundamentais na História 
de uma determinada região, o património cultural no seu sentido mais clássico40. A 
tomada de consciência de que tal necessidade ultrapassa o âmbito do elemento 
isolado, geralmente classificado como monumento e se alarga a outros objectos, 
testemunhos de épocas recuadas, como é o caso do Património Industrial, acontece 
apenas em meados do século XX.  

Herdámos um vasto, múltiplo, distinto, incaracterístico legado material 

resultante desta actividade produtiva do Homem nestes últimos duzentos anos, 

aproximadamente. Na segunda metade do século XX, os processos técnicos, os 

equipamentos, os edifícios produtivos adquiriram os mesmos privilégios e os mesmos 

                                                                            
38 CHOAY (2013), p 25 
39 Em 2003, o TICCIH - The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, organização 
mundial consagrada ao património industrial, sendo também o consultor do ICOMOS – International Council on 
Monuments and Sites, para esta categoria de património, redige a Carta de Nizhny Tagil, onde é apresentada a mais 
recente definição de Património Industrial, bem como a descrição dos seus valores e aspectos relevantes a considerar 
durante o seu inventário, investigação, protecção e conservação.  
Disponível em: http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf (consulta 10-04-2013) 
40 Entenda-se por património cultural clássico os bens de valor cultural que foram inicialmente reconhecidos como valor 
patrimonial, num conceito de património anterior à década de 50 do século XX. 
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direitos de conservação que as obras-primas da arquitectura, engrossando a listagem 

de bens a defender e a legar às gerações vindouras. 41 

O movimento de defesa deste legado tem origem em Inglaterra,  berço da 
industrialização, na década de 50, consequência da devastação causada pela 2a Guerra 
Mundial e dos fenómenos de reconstrução e expansão urbana no período de 
recuperação do pós-guerra, onde o desenvolvimento tecnológico e a dinâmica de 
crescimento das cidades ditaram a destruição de vários exemplares industriais 
significativos.  

Esta situação vai atrair a atenção de investigadores e historiadores, 
conscientes do que o desaparecimento deste edificado representava enquanto perda 
de testemunhos físicos da história e evolução do país.  

Inicia-se, assim, um movimento que apelava ao estudo e à preservação dos 
vestígios do passado industrial, com a criação de uma nova disciplina científica, a 
Arqueologia Industrial, conceito apresentado pela primeira vez em 1963, por Kenneth 
Hudson, que a define como “o estudo organizado e disciplinado dos vestígios materiais 

das indústrias do passado”. 42 A definição foi-se actualizando e actualmente considera-
se que a Arqueologia Industrial é um método interdisciplinar que estuda todos os 

vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a estratigrafia e as 

estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou 

por processos industriais. A arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação 

mais adequados para aumentar a compreensão do passado e do presente industrial.43    

A adopção de uma posição de salvaguarda do Património Industrial acaba por 
se estender internacionalmente, a partir da década de 70, à generalidade dos países  
onde o seu desenvolvimento impôs o abandono das infra-estruturas industriais, 
constituindo-se diversas organizações de defesa do Património Industrial, entre as 
quais se destaca a TICCIH, pelo seu papel de relevo nesta área.  

Nas últimas décadas, a legislação internacional tem vindo a actualizar-se com 
a democratização do património e a integração de testemunhos industriais nas leis do 
património cultural e urbano, adoptando-se uma definição mais abrangente do 
conceito de Património44. 

                                                                            
41 FOLGADO (2004), p.22 
42 Armando Jorge Silva -  “Arqueologia e Património Industriais” in APAI (1990), p.72 
43 Definição presente na anteriormente referida Carta de Nizhny Tagil. 
44 “A transferência semântica sofrida pela palavra assinala a opacidade da coisa” CHOAY (2013),p11 - acerca da evolução 
da definição de Património. A definição de Património e dos conceitos a ele associados tem sofrido diversas alterações 
ao longo do tempo. Diferentes documentos têm sido redigidos com vista à actualização destes princípios, como é o 
caso das Cartas de Atenas (1931), de Veneza (1964) e de Cracóvia (2000).  Assim, neste caso e por ser a mais recente, 
adopta-se como definição de Património a presente na Carta de Cracóvia (2000) – “Património é o conjunto das obras 
do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica. 
A identificação e a valorização destas obras como património é, assim, um processo que implica a selecção de valores.” 
Disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf (consulta 17-09-14)  

Fig. 48 – Estação de Euston (séc.XIX). 
Um exemplo de património industrial 
destruído.  
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O mesmo acontece em Portugal, onde a atenção prestada ao Património 
Industrial ganha protagonismo a partir dos anos 80, consequência da influência 
internacional, num meio pouco dedicado ainda a esta questão. Em 1985, a realização 
da exposição Arqueolgia Industrial: um Mundo a Descobrir, um Mundo a Defender, na 
Central Tejo, vem dar ênfase a este tema. O sucesso desta exposição conduziu, em 
1896, à realização do I Encontro Nacional sobre o Património Industrial 45  e 
consequentemente à constituição de organizações nacionais que visam a defesa e 
análise do legado industrial português. 

Desde o final do século XX, o Património Industrial tem ganho destaque no 
âmbito do património cultural, levando, em 2001, a que a Lei de Bases do Património 
Cultural, 46 admita, pela primeira vez, a integração de objectos de índole industrial e 
técnico na esfera dos bens classificados. 

O imperativo na salvaguarda do Património Industrial reside nos valores que 
lhe estão associados, como refere  Folgado47, no seu valor arquitectónico, técnico, 
paisagístico-territorial, histórico, social e imaterial. Valores referenciados também na 
Carta de Nizhny Tagil: 

i. O património industrial representa o testemunho de actividades 

que tiveram e que ainda têm profundas consequências históricas. 

As razões que justificam a protecção do património industrial 

decorrem essencialmente do valor universal daquela característica, 

e não da singularidade de quaisquer sítios excepcionais.  

ii. O património industrial reveste-se de um valor social como parte 

do registo de vida dos homens e mulheres comuns e, como tal, 

confere-lhes um importante sentimento identitário. Na história da 

indústria, da engenharia, da construção, o património industrial 

apresenta um valor científico e tecnológico, para além de poder 

também apresentar um valor estético, pela qualidade da sua 

arquitectura, do seu design ou da sua concepção.  

iii. Estes valores são intrínsecos aos próprios sítios industriais, às suas 

estruturas, aos seus elementos constitutivos, à sua maquinaria, à 

sua paisagem industrial, à sua documentação e também aos 

registos intangíveis contidos na memória dos homens e das suas 

tradições.  

                                                                            
45 Realizado em Coimbra, Guimarães e Lisboa, este Encontro tornou-se num acontecimento de grande importância 
nacional porque reuniu a maioria dos investigadores que em Portugal se dedicavam à análise, salvaguarda e 
divulgação do Património Industrial. As Actas deste encontro vão posteriormente ser editadas pela Associação 
Portuguesa de Arqueologia Industrial, constituindo um importante testemunho das questões que se colocavam, em 
1986, a esta nova área e à sua disciplina específica – a Arqueologia Industrial. 
46 Disponível em: http://dre.pt/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf (consulta 17-09-14) 
47 FOLGADO (2004), p.24 
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iv. A raridade, em termos de sobrevivência de processos específicos 

de produção, de tipologias de sítios ou de paisagens, acrescenta-

lhes um valor particular e devem ser cuidadosamente avaliados. 

Os exemplos mais antigos, ou pioneiros, apresentam um valor 

especial.  

 

A preocupação com a análise e protecção do Património Industrial é uma 
atitude muito recente e muitas vezes negligenciada. Os edifícios industriais são os 
testemunhos mais próximos das comunidades, elementos que evocam a memória de 
um passado próximo, no entanto, estes valores nem sempre lhes são reconhecidos. 
Aliás, todo o património datado de períodos cronológicos mais próximos e com cunho 

marcadamente funcional e menos prestigiante, tem uma menor aceitação, a não ser 

que constitua um exemplar arquitectónico excepcional.48 

São diversos os motivos que dificultam a aceitação de espaços de carácter 
industrial como um património a proteger e que os distanciam daquilo que 
geralmente se entende por património cultural. Tratam-se, de edifícios com uma 
natureza estritamente utilitária, que, na maioria dos casos, se impõe na cidade pela 
sua escala ou disparidade em relação ao restante tecido urbano. Demarcam-se ainda 
pela utilização de uma estética própria e pouco valorizada, difundida através de 
diversas soluções construtivas, com a aplicação de materiais económicos de modo a 
rentabilizar o investimento – inicialmente, o tijolo, cuja produção se massificou a partir 
da revolução industrial; mais tarde exploraram-se as potencialidades do ferro, material 
que permitiu dar resposta às novas exigências de espaços industriais, como vãos 
maiores, edifícios mais altos e de diferentes tipologias como pavilhões, armazéns ou 
estações; e por fim, a utilização do betão que veio revolucionar significativamente a 
construção, conferindo uma grande versatilidade aos espaços.  

Não se constituindo como referências singulares de arquitectura, 
apresentando-se muitas vezes em ruína e não possuindo o distanciamento temporal 
próprio da maioria dos elementos culturais patrimoniais, este legado apresenta-se ao 
público como obsoleto, desprovido de qualquer encanto, promovendo-se uma 
tendência para o seu abandono ou destruição. 

Impõe-se assim a questão de como olhar, no início deste século, para este 
legado material que até há tão pouco tempo desempenhava um papel fulcral no 
contexto económico da sociedade e na formalização urbana das cidades. 

 

                                                                            
48 IGESPAR  
Disponível em: http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/itinerarios/industrial1/ (consulta 10-04-2013) 
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 O projecto do Centro Ribeirinho de Apoio a Actividades Lúdicas desenvolve-
se na área ocupada pelo Armazém A, conjunto de quatro armazéns do Cais do Gás, e 
pelo edifício da Companhia dos Vapores Lisbonenses que mais tarde se tornou Posto 
da Guarda Fiscal.  

Tal como referido o Cais surge por altura das obras do Porto de Lisboa e os 
seus edifícios são construídos com o intuito de dar resposta à crescente necessidade de 
armazenagem, consequência do progresso industrial da cidade. Dada a função para a 
qual foram concebidos, constituem-se como parte integrante do legado industrial 
portuário lisboeta. 

 

Não se tratando de edifícios que se demarcam pela excepcionalidade, o valor 
que lhes é reconhecido tem um carácter memorial, apresentando-se como 
testemunhos materiais da forma como a actividade portuária se desenrolava no 
passado e do progresso que ditou a sua desafectação. São reflexo da história de uma 
frente ribeirinha que tem sido alvo de várias acções de renovação, alteração de 
imagem e introdução de uma nova escala.  

Edifícios de pequena dimensão, evidenciam-se na paisagem vista do Tejo 
pela singularidade das suas formas e da sua materialidade em relação ao edificado 
próximo. 

Fig. 49 - Armazém A (1910). 
Fotografia de Joshua Benoliel. 

Fig. 50 – Edifício da Companhia dos 
Vapores Lisbonenses (1908) 
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“Natural materials express their age and history, as well as the story of their 

origins and their history of human use. All matter exists in the continuum of time; the 

patina of wear adds the enriching experience of time to the materials of construction.”49 

O Armazém A, à semelhança dos restantes armazéns do Cais do Gás, é uma 
construção simples e robusta, com um sistema construtivo de pilares e asnas de 
madeira que suportam uma cobertura de duas águas em telha de onde sobressai um 
lanternim. A fachada é de tijolo burro à vista, elemento que evoca a arquitectura 
inglesa do início do período industrial e cuja cor se destaca na envolvente.  

Afastados da sua actividade inicial, estes armazéns, integrados na área de 
jurisdição da Associação do Porto de Lisboa, têm sido alugados a entidades privadas, 
sofrendo pequenas alterações para a introdução de novos usos, apresentando-se 
actualmente como espaços de restauração.  

Quanto ao edifício da antiga Guarda Fiscal, tratava-se, originalmente, de uma 
construção, toda em madeira, com uma cobertura de águas com um volume mais 
elevado ao centro e alguns vãos abertos ao rio.  

O edifício, cuja posição sofreu uma alteração nos anos 40, albergou 
actividades de controlo fronteiriço e marítimo de pessoas e bens até 1993, data da 
extinção da Guarda Fiscal50. Deixado ao abandono, tornou-se “morada” de sem-abrigo 
e foi vítima de um incêndio que danificou praticamente toda a sua estrutura.  

Num estado de degradação irreversível, em 1995 foi alvo de uma 
intervenção para a instalação de um bar com esplanada. O projecto consistia na 
construção de um pavilhão que recriasse a imagem do edifício destruído, replicando a 
sua estrutura, mas utilizando aço em vez de madeira, sendo esta aplicada no exterior 
com vista a manter a imagem perdida. Trata-se, portanto, de uma réplica actual do 
edifício original.  

O novo uso manteve-se até hoje, contudo o edifício foi sofrendo sucessivas 
alterações, tendo sido a madeira substituída por vidro, e encontrando-se actualmente 
completamente descaracterizado. 

 

  

                                                                            
49 PALLASMAA (2005), p.31 - Os materiais naturais expressam a sua idade e história, bem como a história das suas 
origens e a sua história de uso humano. Toda a matéria existe no contínuo do tempo; o revestimento de desgaste 
acrescenta a experiência enriquecedora do tempo aos materiais da construção. (Tradução livre) 
50 A Guarda Fiscal foi formada a 17 de Setembro de 1885 tendo por base os Guardas-Barreiras, destacados da antiga 
Gurada Real da Polícia, posteriormente Guarda Municipal, para o serviço fiscal e aduaneiro. Em 1993, a Guarda Fiscal 
foi extinta como corpo independente, transformando-se na Brigada Fiscal, integrada na Guarda Nacional republicana. 
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Fig. 51 – Armazém A 

Fig. 52 – Antigo Posto da Guarda Fiscal 
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3.3 A INTERVENÇÃO 

Reconverter para Preservar 

 

“Intervenir equivale a actuar conscientemente en el proceso dinámico de la 

ciudad; debiendo añadirse que, en todo caso, habría de garantizarse la mínima 

estabilidad necesaria para que la forma urbana, en sus partes y en el todo, prolongue 

una identidad que ha sido conseguida lenta y trabajosamente. (...) la ciudad es un 

patrimonio del pasado a transferir hacia el futuro y, si es posible, mejorado por el 

presente.”51 

 

O bem-estar e o desenvolvimento dos cidadãos dependem da beleza dos 

lugares, do seu equilíbrio, dos monumentos, do lazer das cidades, das obras do 

passado, da circulação automóvel, do urbanismo, do silêncio, da pureza do ar, etc., de 

um modo lato de uma herança subitamente articulada com a novidade dos tempos.52 

Revitalizar a cidade, reabilitando o tecido existente e devolvendo-o à 
contemporaneidade apresenta-se como uma solução para as problemáticas urbanas 
actuais. As transformações introduzidas na cidade através destes projectos são 
determinantes não só para a qualidade de vida dos habitantes e do ambiente em que 
estes se inserem, mas também para que se assegure a manutenção da vida de 
elementos construídos que configuram um valor para a sociedade. 

Actuar sobre uma pré-existência, independentemente da tipologia do 
edificado e do método de intervenção adoptado, potencia a continuidade da imagem 
da cidade, a revalorização do seu conjunto, o reconhecimento dos valores do passado 
(valor histórico, social, técnico e memorial), e a salvaguarda da heterogeneidade dos 
espaços urbanos. 

A aceitação da dimensão temporal da arquitectura está na base dos projectos 
de intervenção sobre o edificado que procuram lidar com a passagem do tempo e com 
as suas consequentes transformações, assumindo os desafios que “construir no 
construído” representa.  

“Si, como se ha dicho, intervenir es modificar la incidencia de cada 

intervención habrá de valorarse desde una inicial crítica metodológica ya que la 

adopción de un criterio racional (método) en la práctica del proyecto es condición 

necesaria pero no suficiente. De hecho, la selección del criterio determina el alcance 

mismo de la modificación. Se pueda argüir, por tanto, que hay tantos menús de 

                                                                            
51 GRACIA (1992),  p.179 – Intervir equivale a actuar conscientemente no processo dinâmico da cidade; devendo  
52 FOLGADO (2004), p.21 
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problemas de intervención en centros históricos cuantos niveles metodológicos pueden 

definirse.”53 

A multiplicidade de objectos requer abordagens de intervenção distintas e 
cada caso possui as suas particularidades e condicionantes que conduzem ao tipo de 
estratégia a adoptar em resposta ao objectivo proposto. Considerando-se a intervenção 
como um termo geral que abrange um conjunto de procedimentos diversificados, as 
possíveis acções são tão diversas quanto a natureza do elemento a tratar, não existindo 
uma única solução correcta, mas várias respostas válidas para o mesmo projecto. 

Contribuindo para clarificar a opção a adoptar na prática de projecto, 
considera-se pertinente a compreensão de diferentes tipos de intervenção através da 
definição de alguns conceitos utilizados dentro desta temática.54 

- Conservação: conjunto das atitudes adoptadas que contribuem para 
perpetuar a identidade e os valores associados a um determinado objecto 

- Reabilitação: conjunto das atitudes adoptadas para recuperar a estima e 
consideração por um objecto, através de acções de recuperação e melhoria das suas 
condições com o objectivo de regenerar as capacidades originais e atingir uma 
revalorização social e económica 

- Restauro: consiste na restituição do objecto a uma fase anterior, 
recuperando a sua imagem e configurações originais, com o objectivo de conservar a 
sua autenticidade. Aplica-se normalmente a objectos de grande valor patrimonial e 
trata-se de um processo complexo que implica um profundo conhecimento acerca do 
objecto. 

- Reutilização :  consiste na atribuição de novos usos a um objecto sem que 
isso implique transformações profundas, apenas ligeiros trabalhos de intervenção  

- Reconversão – consiste numa operação que compreende um conjunto de 
acções mais ou menos profundas sobre um objecto destinadas a dotá-lo das 
propriedades necessárias para albergar uma nova função. É uma adaptação do objecto 
condicionada pela nova utilização mas que deve permitir manter vivos os seus valores 
originais. 

 

A mudança de escala e o enorme alargamento do âmbito do património a 
preservar vieram colocar em acuidade a questão da reutilização/reconversão – 
problema que só esporadicamente se punha na anterior visão estreita do património, 
que pelo valor histórico ou artístico que lhe era atribuído e o seu número não muito 
                                                                            
53 GRACIA (1992), p.179 
54 Alguns destes termos encontram-se enunciados em diferentes documentos internacionais dedicados à questão do 
património e aos seus padrões de actuação, bem como em algumas das obras presentes na bibliografia e que serviram 
de base para as definições apresentadas.  
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elevado, facilmente os encaminhava para novos usos mas de carácter estritamente 
cultural, quase sempre espaços museológicos.  

A introdução de outro tipo de construções menos nobres, equipamentos 
obsoletos, no conjunto de bens a preservar impõe a necessidade de uma reflexão 
acerca do tipo de intervenção a adoptar.  

É nestes casos que a questão da reutilização se coloca como imperativo para a 

sua preservação, já que, mesmo havendo recursos bastantes (e não os há), nada 

interessaria a manutenção de estruturas mortas e vazias, como que congeladas no seio 

dos espaços utilizados pelo Homem. 

É nesta perspectiva que tem que ser considerada a questão da preservação do 

património industrial.55 

Nos edifícios de carácter industrial verifica-se uma tendência para a 
reconversão e reafectação a novos usos uma vez que comportam diversas 
características favoráveis a que isso aconteça. São, geralmente, edifícios de construção 
sólida, sóbria e de manutenção pouco complicada, facilmente adaptáveis às normas 
de utilização actuais. Internamente, apresentam uma configuração formal bastante 
simples, grandes áreas em open space, vãos generosos e um sistema construtivo 
preparado para receber grandes cargas. 

O projecto de reconversão pode tanto ser resultado da vontade de preservar 
um edifício pelo seu valor cultural como da oportunidade de suplantar as 
necessidades de uma determinada área, recorrendo para isso a uma estrutura pré-
existente, solução que, para além de permitir conservar os valores do edificado, se 
verifica muito positiva também do ponto de vista económico e ecológico. 

Admite-se a reconversão de edifícios industriais para qualquer uso desde que 
a adaptação não comprometa a sua integridade estrutural, estética ou formal e não 
coloque em risco os valores que lhes são reconhecidos. As transformações introduzidas 
decorrem das exigências da nova utilização e através de uma análise prévia dos 
elementos existentes é possível compreender qual o programa que melhor se adapta 
às suas condicionantes, sem exigir grande esforço ou sacrifício dos elementos 
originais. A escolha do programa adequado a cada caso é, deste modo, crucial para 
garantir o êxito da reconversão, não colocando em causa a identidade do edifício 
original.  

Inicialmente, assumiu-se uma tendência internacional para a reconversão de 
edifícios industriais em espaços museológicos e de carácter cultural, com inúmeros 
exemplos espalhados por todo o mundo. Portugal não é disso excepção, existindo por 
todo o país várias estruturas reconvertidas nesta lógica.  

                                                                            
55 Nuno Teotónio Pereira e Vítor Mestre – “Património Construído: Reconverter para conservar” in APAI (1990),p.308 

Fig. 53 – Tate Modern 
Este museu de arte moderna, em 
Londres, foi instalado na antiga central 
elétrica de Bankside, nas margens do 
Tâmisa. Desactivada em 1981, o 
edifício foi reconvertido pelos 
arquitetos suíços Herzog e de Meuron e 
inaugurado em 2000. 
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Apresentando-se esta como função mais frequente neste tipo de intervenção, 

a integração destes edifícios na vida contemporânea pode seguir outras direcções que 
se mostram mais estimulantes, sobretudo no que respeita à oportunidade de fazer 
frente a necessidades locais, pois alterar los lugares existentes solo si justifica si los 

hacemos más adecuados para la vida del hombre56.  

Esta é uma prática que se tem verificado nos últimos tempos, com a 
implementação de programas de cariz habitacional, laboral ou comercial. As propostas 
de reutilização devem abranger um leque amplo e diversificado de actividades, que 
permita a sua plena absorção pelo mercado, assegurando-se que ao objectivo de 
preservação e prepetuação dos valores da pré-existência, se alia um real contributo 
para a sociedade.   

Do ponto de vista formal, para que o projecto de reconversão resulte em 
sucesso, é necessária uma reflexão acerca de algumas considerações. A primeira é 

aceitar a reformulação do espaço interno, de acordo com as novas necessidades – ainda 

que se procurem preservar alguns valores mais significativos desse mesmo espaço. 

Outra, é aceitar ir mais além: a reformulação da própria imagem do edifício sem que a 

original seja destruída. Uma e outra são condições de uma nova vida, sem a qual não 

haverá preservação possível. 

Para que seja possível a superação destas exigências contraditórias, há três regras a que 

chamaríamos de ouro: 

I – não destruir elementos significativos do edifício pré-existente e, se 

possível, pôr em destaque os respectivos valores; 

II – identificar com clareza a nova intervenção, demarcando-a visivelmente da 

pré-existência; 

                                                                            
56 GRACIA (1992), p. 178 

Fig.  54 – Museu d’Orsay  
Originalmente uma estação ferroviária, 
a Gare d’ Orsay, construída para os 
caminhos-de-ferro de Paris a Orleães, é 
desde 1986 um museu parisiense. Os 
arquitectos Renaud Bardon, Pierre 
Colboc e Jean-Paul Philippon foram os 
responsáveis pela adaptação da 
estação. 

Fig. 55 – Universidade da Beira Interior. 
Reconversão da Real Fábrica de Panos 
da Covilhã. 

Fig. 56 – A Casa de Brejos de Azeitão era 
um antigo armazém de vinhos que foi 
recuperado para habitação. 
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III – assumir criadoramente essa intervenção, dotando-a de força expressiva 

própria e actual, ao invés de a tornar despercebida, rejeitando ao mesmo 

tempo as tentações de mimetismo ou pasticho.57 

 

Na elaboração do projecto para o Centro Ribeirinho de Apoio a Actividades 
Lúdicas foram tidos em conta os pressupostos acima referidos. Propõe-se uma 
intervenção sobre um objecto pré-existente de cariz industrial onde se pretende 
implementar um programa distinto. Como resultado, será necessária a introdução de 
algumas alterações, tratando-se portanto de um projecto de reconversão. 

A pertinência da intervenção resulta do potencial do lugar, do valor associado 
à pré-existência e da oportunidade de dar resposta a carências da envolvente através 
da reutilização de uma estrutura do passado, mantendo-a activa. 

Com esta actuação pretende-se dotar o edificado das características formais e 
programáticas que permitam a sua real integração na vida contemporânea lisboeta e 
no tecido urbano da  frente ribeirinha do século XXI, aproximando-o da sua escala 
mais urbana.  

Assim, na prática de projecto, o primeiro passo foi a selecção do edificado a 
manter e a demolir. A esta decisão está inerente a responsabilidade sobre a memória e 
as referências do passado a perpetuar para o futuro, bem como o condicionamento da 
imagem da cidade. 

Neste caso optou-se pela preservação do Armazém A e pela demolição do 
antigo posto da Guarda Fiscal, por se considerar que desta demolição advêm mais 
benefícios do que desvantagens. Trata-se de uma réplica de um edifício, que já sofreu 
grandes alterações, encontrando-se bastante descaracterizado. A libertação da sua área 
de implantação abre espaço à possibilidade de criação de um novo volume que se 
articule com o dos armazéns e que contribua para a configuração da nova Praça do Cais 
do Sodré.   

Quanto à intervenção sobre o edificado a manter, pretende-se, por um lado, 
preservar os seus elementos mais característicos - a estrutura em madeira, a cobertura 
em duas águas e o tijolo burro à vista; por outro, minimizar o seu impacto, não 
introduzindo alterações muito profundas.  

Com este intuito desenvolveu-se uma estrutura autónoma, em aço, que 
funciona em sistema de pilar/viga, formando “caixas” autoportantes que podem ser 
introduzidas entre a estrutura original - ao nível térreo, entre os pilares, mas também 

                                                                            
57 Nuno Teotónio Pereira e Vítor Mestre – “Património Construído: Reconverter para conservar” in APAI (1990),p.310 

Fig. 57 – Estrutura da cobertura, em 
madeira. (Armazém A) 
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entre a complexa forma das asnas. Esta estrutura permite a agregação em altura e com 
isso a introdução de um novo piso, aumentando a área de espaço útil disponível. 

A estrutura não e apenas uma questão de transmissão de cargas para o chão. É 

essencialmente o estabelecimento da ordem no espaço.58 

A solução encontrada faz com que a intervenção se torne bastante reversível, 
evitando que o desempenho da estrutura original seja afectado, mas também muito 
versátil, permitindo a adaptação dos armazéns a diferentes programas e a sua 
expansão para o exterior tanto ao nível do solo como em altura. 

   

 

  

                                                                            
58 BAEZA (2013), p.67 
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Fig. 58 – Sistema de agregação estrutural 

  

Estrutura metálica  
(nova) 

Estrutura em madeira  
(pré-existente) 
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3.4 O PROGRAMA 

Mens Sana in Corpore Sano, um convite da cidade 

 

“I experience myself in the city, and the city exists through my embodied experience. 

The city and my body supplement and define each other. I dwell in the city and the city 

dwells in me.”59 

 

Nas cidades desenvolvidas de todo o mundo tem-se assistido a alterações nos 
modelos sociais e económicos. O trabalho manual foi trocado pelo estacionário, os 
automóveis tornaram-se no principal meio de transporte e actividades tão simples 
como subir escadas têm sido substituídas por mecanismos automáticos. Nos moldes 
de sociedade actual as pessoas cada vez menos têm necessidade de utilizar a sua 
energia física nas tarefas diárias. O preço a pagar pela anulação do exercício físico 
como parte integrante das rotinas quotidianas é alto – uma diminuição da qualidade 
de vida. 

A solução para este desafio passa pela consciencialização individual da 
necessidade de procurar desafios físicos diários, contudo, a prática voluntária de 
exercício requer tempo, determinação e força de vontade.  

Com o divulgar dos malefícios do sedentarismo e dos maus hábitos 
alimentares, cada vez mais pessoas se preocupam com as questões relacionadas com a 
saúde e com a manutenção de uma vida activa que lhes permita usufruir com 
qualidade do tempo que o aumento da esperança média de vida lhes oferece. 

Assim, a frequência de um típico centro desportivo, apesar dos custos que 
acarreta, ganha cada vez mais adeptos. Os próprios ginásios têm investido em 
soluções alternativas que dão resposta aos novos parâmetros da vida contemporânea, 
com o aparecimento dos chamados “ginásios 24h” horas ou dos “ginásios low cost”. 
Apesar disso, um número cada vez maior de pessoas procura alternativas e soluções 
inovadoras para que a actividade física se torne parte integrante das suas rotinas 
diárias. 

A sociedade do século XXI é dinâmica e tem cada vez mais energia para 
despender, buscando, a par do exercício físico, ocupações para os seus tempos livres 
que recaem, geralmente, nas de âmbito cultural. A criatividade está instalada, as 
pessoas ouvem música, cantam, dançam, praticam exercício,... E como alternativa aos 
locais tradicionais, o espaço público tem ganho cada vez mais protagonismo como 
palco destas actividades. 

                                                                            
59 PALLAASMA (2005), p.40 
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The invitation to people to express themselves, play and exercise in city space 

covers an important topic with the goal of creating lively, healthy cities.60 

Segundo GEHL61, as actividades exteriores realizadas nos espaços públicos 
podem dividir-se em três categorias, cada uma delas com exigências distintas em 
relação ao entorno físico: actividades necessárias, actividades opcionais e actividades 

sociais. 

As actividades necessárias são aquelas que não resultam de uma escolha, as 
pessoas implicadas são obrigadas a participar nelas para o natural curso do seu dia, 
como ir à escola ou ir trabalhar, ir fazer compras, esperar pelo autocarro,... Em geral, as 
tarefas quotidianas e os tempos mortos pertencem a este grupo que engloba a maior 
parte das actividades relacionadas com o acto de caminhar. Como as actividades deste 
grupo são necessárias, a sua incidência é pouco influenciada pelo ambiente físico, 
realizando-se durante todo o ano, em quase todas as condições e são mais ou menos 
independentes do ambiente externo.  

As actividades opcionais são aquelas que advêm de uma decisão, aquelas em 
que se participa se existir um desejo de o fazer ou se o tempo e o lugar o permitirem, 
como dar um passeio, apanhar ar fresco, sentar-se ao sol,... São actividades que só se 
realizam quando as condições externas são favoráveis, quando o tempo e o lugar a isso 
convidam, dependendo em grande medida das condições físicas do meio. 

As actividades sociais são todas as que dependem da presença de outras 
pessoas nos espaços públicos. As actividades sociais incluem os jogos infantis, os 
cumprimentos e conversas, bem como os contactos de carácter passivo como ver e 
ouvir as outras pessoas. Nos espaços públicos estas actividades podem considerar-se 
como resultantes das duas anteriores, surgindo de maneira espontânea, como 
consequência directa da presença de diferentes pessoas no mesmo espaço. Isto 
significa que as actividades sociais se reforçam indirectamente quando às actividades 
necessárias e opcionais se proporciona melhores condições nos espaços públicos. 

  

                                                                            
60 GEHL (2010), p.158 - O convite para que as pessoas se expressem, joguem e pratiquem exercício no espaço da 
cidade abrange um tema importante no objetivo de criar cidades vivas e saudáveis. (Tradução livre) 
61 GEHL (2006), p.17  

Fig. 59 – Diferentes actividades 
exteriors: necessárias, opcionais e 
sociais 
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(...) El alcance e el carácter de las actividades exteriores están muy influidos 

por la configuración física. Igual que en la ciudad que se puede crear una paleta propria 

mediante la elección de materiales y colores, también se puede influir en los modelos 

de actividades mediante decisiones de proyecto que creen mejores o peores 

condiciones para lo que pasa en la calle, y también ciudades animadas o sin vida.62 

Não basta simplesmente criar espaços, estes devem ser agradáveis e revestir-
se de condições que possibilitem a realização de um variado leque de actividades. 
Quando os  ambientes exteriores são de pouca qualidade neles só se levam a cabo as 
actividades estritamente necessárias. Quando são de boa qualidade, estas têm lugar 
com a mesma frequência, mas são tendencialmente mais demoradas, e as actividades 
opcionais e recreativas e, por extensão, uma parte considerável das actividades sociais, 
prosperam.  

 

Quando qualificados os espaços públicos, sobretudo espaços próximos do 
rio, como é o caso da área de intervenção, tornam-se cenários ideais para a prática de 
actividades recreativas. É neste sentido que se desenvolve o programa do Centro 
Ribeirinho de Apoio a Actividades Lúdicas. O CRAAL assume-se como uma estrutura de 
apoio à realização de actividades lúdicas físicas e culturais em ambiente exterior. O 
lugar destas actividades será o espaço público desenvolvido ao longo da frente 
ribeirinha, em particular a sua área de influência mais próxima.  

Para apoio à actividade física, no CRAAL encontra-se um balneário, uma área 
de empréstimo de material desportivo, como bolas, pesos, raquetes, patins,... e um 
gabinete de aconselhamento médico-desportivo. O objectivo é proporcionar as 
mesmas condições que um tradicional espaço desportivo mas tirando partido do 

                                                                            
62 GEHL (2006), p.39 - A extensão e a natureza de actividades ao ar livre são altamente influenciadas pela configuração 
física. Tal como na cidade onde se pode criar uma paleta própria mediante a escolha de materiais e cores, também 
pode influenciar os padrões de atividade por meio de decisões de projeto que criem melhores ou piores condições para 
o que se passa na rua, e também cidades animadas ou sem vida. (Tradução livre) 

Fig. 60 – A relação entre 
qualidade do entorno físico e 
actividades nele desenvolvidas. 
(Modelo apresentado em GHEL 
(2010), p.21) 
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exterior para a realização destas actividades. Em alternativa ao exterior, uma vez que as 
condições meteorológicas podem condicionar a sua utilização, o CRAAL possui salas 
destinadas a este género de actividades, estando uma delas equipada com máquinas 
desportivas. 

Estas funções permitem que cada pessoa pratique exercício por si, no horário 
que lhe é mais conveniente. Contudo, o CRAAL apresenta também uma oferta de 
actividades de grupo de carácter desportivo e cultural, como dança, música, pintura, 
yoga, pilates,..., workshops, conferências ou espectáculos, que se pretende que 
tenham lugar no exterior mas para as quais também existem espaços interiores 
preparados, como é o caso da sala polivalente. Às áreas já referidas juntam-se ainda 
uma zona de leitura, que permite que a actividade se desenvolva no exterior através 
do empréstimo de livros,  um átrio expositivo, e uma cafetaria.  

Allí donde la gente va y viene de las distintas funciones de la ciudad, o donde 

las funciones desarrolladas dentro de un edificio pueden aprovecharse de las 

oportunidades de estar en el exterior, la implantación de buenas conexiones entre el 

interior y el exterior, (...) será casi sin excepción una valiosa contribución a una función 

determinada y a la vida entre los edificios en los conjuntos residenciales, en los barrios 

y en las ciudades.63  

  

                                                                            
63  GEHL (2006), p.211 - Ali, onde as pessoas vão e vêm das diversas funções da cidade, ou onde as funções 
desenvolvidas dentro de um edifício podem aproveitar-se das oportunidades de estar no exterior, a implementação de 
boas ligações entre o interior e o exterior, (…) será, quase sem excepção, uma valiosa contribuição essas determinadas 
funções e para a vida entre os edifícios, conjuntos residenciais, bairros e cidades. (Tradução livre) 

Fig. 61 – Programa 
 

 

Átrio expositivo 
Balneários 
Sala das máquinas 
Sala livre 
 
 

Material desportivo  
Gabinete  
Oficina 
Cafetaria 
 
 

Zona de leitura 
Salas de actividades 
Galeria 
Sala Polivalente 
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O CRAAL formaliza o convite da cidade para uma população de mens sana in 

corpore sano, proporcionando melhores condições às pessoas que já utilizam o espaço 
público da frente ribeirinha como lugar da prática recreativa, mas sobretudo,  fazendo 
com que cada vez mais pessoas integrem estas actividades nas suas rotinas. Estas 
pessoas serão tendencialmente aquelas para quem o Cais do Sodré se assume como 
local de passagem obrigatória e para quem o CRAAL está a “dois passos de distância”.   

Situações como ter um livro novo para ler no barco ou relaxar numa aula de 
yoga ao ar livre depois de um dia de trabalho sem ter para isso que se fazer um desvio 
no trajecto habitual, despendendo-se menos tempo e recursos, são atractivos que 
tornam o CRAAL numa mais-valia para a população e que fazem com que no Cais do 
Sodré, o obrigatório se funda com o opcional. 

Na contribuição para a construção de uma Lisboa mais viva e sustentável, o 
CRAAL integra ainda no seu programa o incentivo à utilização da bicicleta como meio 
de transporte alternativo.  

A construção de uma passadeira pedonal e ciclável contínua que ligue 
diferentes áreas da cidade está prevista nos projectos para Lisboa. Na frente ribeirinha, 
esta passadeira já existe e a sua rota passa mesmo ao lado do CRAAL. Numa zona onde 
grande parte dos transeuntes se detém apenas o necessário para fazer a troca entre 
um transporte e outro, assumir a bicicleta como uma alternativa, integrada no 
interface dos transportes públicos é uma proposta bastante viável. 

A bicicleta apresenta-se como uma solução mais ecológica e económica e, em 
curtas e médias distâncias, mais rápida que os tradicionais meios de transporte,  
representando, naturalmente, uma mais-valia no objectivo de construção de cidades 
mais sustentáveis.  

Em todo o mundo há cidades mais e menos propícias à utilização de bicicletas, 
sendo que em algumas, pelo clima ou topografia, este cenário não é de todo realista.  

Lisboa, cidade das sete colinas, poderá à partida não se apresentar como a 
mais convidativa ao uso diário de bicicletas. Contudo, tome-se como exemplo São 
Francisco cuja geografia parece fazer desta uma opção impraticável. Não é, no entanto, 
o que acontece e os obstáculos têm sido superados, promovendo-se a “cultura da 
bicicleta”. 

Na realidade, o grande entrave a esta opção prende-se muito mais com a 
falta de eficiência das estratégias adoptadas e com a dificuldade em alterar 
comportamentos enraizados no quotidiano, do que com a própria topografia da 
cidade. 

Numa época em que as questões relacionadas com os combustíveis fósseis, a 
poluição, as mudanças climáticas e os problemas de saúde se tornam um desafio 

Fig. 62 – Diferentes formas de 
apropriação do espaço público exterior. 
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mundial, considerar a adopção da bicicleta como meio de transporte parece ser um 
passo lógico.  

Why not introduce a broad, carefully conceived invitation to people to walk 

and bicycle as much as possible in connection with their daily activities? (...)In new 

urban areas adopting a policy of inviting people to walk and bicycling regularly might 

sound like an obvious and feasible prospect, but if the invitation is to mean anything, 

plenty of innovative thinking and new planning process will be required. After all, 

urban planners world wide have been accustomed to planning exclusively for car traffic 

for decades now.64 

É de pequenas alterações nos comportamentos quotidianos que surgem as 
grandes mudanças e a “cultura da bicicleta” em Lisboa parece começar a florescer. 
Deste modo, o CRAAL procura estimular o seu crescimento com uma estrutura de 
aluguer e oficina de bicicletas pensada para utilização quotidiana e turística.  

A diversificada oferta programática do CRAAL qualifica o espaço público 
tornando-o mais receptivo à prática de diferentes tipos de actividades, fomentando a 
sua apropriação como lugar recreativo e a mutação do Cais do Sodré de uma “zona de 
passagem”, para uma de permanência, contribuindo para a diminuição da já referida 
dicotomia de vivência de espaço. Ao mesmo tempo, o carácter desportivo-cultural das 
actividades propostas promove a adopção de hábitos mais saudáveis no quotidiano da 
população, tornando-os num factor de valorização da  vida na cidade.  

                                                                            
64 GEHL (2010), p.113-114 - Porque não introduzir um amplo convite cuidadosamente concebido para que as pessoas 
caminhem e utilizem bicicletas o mais possível na conexão das suas actividades diárias? 
Nas novas áreas urbanas, a adoção de politicas que convidem as pessoas a caminhar e a deslocar-se de bicicleta 
regularmente pode parece óbvio e viável, mas para que o convite tenha significado, o pensamento inovador e um novo 
processo de planeamento serão necessários. Afinal de contas, os urbanistas mundiais estão habituados há décadas a 
planear exclusivamente para o tráfego automóvel. (tradução livre)  
 

Fig. 63 – São Francisco 
 

 

Fig. 64 – Ciclovia em Lisboa 
 

 

Fig. 65 – Requalificação do Cais do Gás. 
Possíveis formas de apropriação do 
espaço público, resultado da 
implementação do programa proposto 
para o CRAAL.  
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3.5 O EXEMPLO 

Referências Práticas 

 
A formalização da arquitectura resulta do desejo de encontrar uma 

configuração que dê resposta às premissas do projecto, criando espaços confortáveis 
para o utilizador. Contudo, é igualmente resultado das diversas imagens que se vão 
impondo no decorrer da pesquisa e que, ao influenciar o acto de projectar, se 
tornaram referencias na construção da imagem do CRAAL.. 

Fig. 66 – Museu de Arte Moderna de 
Malmo, na Suécia 
 

 

Fig. 67 – Museu de Arte Nelson-Atkins, 
nos EUA 
 

 

Fig. 68 – Casa de Brejos de Azeitão 
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O Museu de Arte Moderna de Malmo, resulta do projecto do atelier Tham & 

Vidergard Arkitekter, para a reconversão de uma antiga central eléctrica de 1900. 
Nesta intervenção destaca-se a adição de um corpo que permitiu criar um novo acesso 
ao museu e onde a introdução de um plano metálico que se afirma na fachada 
procura, por um lado, relacionar-se com o tijolo da pré-existência e, por outro, conferir 
uma imagem mais contemporânea ao edifício. 

 
 

 

 

 

A ampliação do Museu de Arte Nelson-Atkins, com um projecto de Steven 
Holl, onde a demarcação da nova construção resulta do contraste entre os materiais, 
introduzindo-se a leveza e a transparência em oposição à solidez da pré-existência. 

 
 
 
 
 
 

 A Casa de Brejos de Azeitão, da autoria dos arquitectos Aires Mateus, que 
resulta da reconversão de um antigo armazém de vinhos para habitação, onde as 
“caixas suspensas” albergam as novas actividades, destacando-se claramente a nova 
intervenção interior da pré-existência exterior que a alberga. 
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Fig. 69 – Centro Cultural Daoíz e 
Valverde, em Madrid 
 

 

Fig. 70 – SESC Pompeia, em São Paulo 
e Matadero, em Madrid 
 

 

Fig. 71 – Museu do Chiado 
 

 



CENTRO RIBEIRINHO DE APOIO A ACTIVIDADES LÚDICAS 
 
 

 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
No Centro Cultural Daoíz e Valverde, em Madrid,  convivem num exercício de 

reciclagem que reinterpreta a antiga construção. O projecto de Rafael de La-Hoz, 
mantém a casca e a estrutura original do edifício, mas esvazia o seu interior para 
permitir a introdução de um novo programa de carácter desportivo e cultural 

 
 
 
 
 
 
O SESC Pompeia, de Lina Bo Bardi, localizado em São Paulo, e o Matadero, 

em Madrid, tornam-se referências no exercício da reconversão pela sua dimensão, 
diversidade programática e pelo sucesso que estas intervenções representam nas suas 
cidades.   

 
 

 
 
 
 
No Museu do Chiado, o projecto de Jean-Michel Willmotte, introduz uma 

nova estrutura metálica nas abóbadas de pedra da pré-existência, permitindo a 
construção de um piso intermédio, onde a escada metálica de acesso se assume como 
protagonista do átrio. 
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3.6 O PROJECTO 

Encontro de Premissas 

 

“Há uma bela expressão antiga: as coisas encontram-se, estão em si. Porque 

são, o que querem ser. E a arquitectura é feita para nós a utilizarmos. (…) Mas o mais 

belo é quando as coisas se encontram, quando se harmonizam. Formam um todo. O 

lugar, a utilização e a forma. A forma remete para o lugar, o lugar é este e a utilização é 

esta.”65  

 

No Centro Ribeirinho de Apoio a Actividades Lúdicas, a fronteira entre interior 
e exterior dissipa-se na função e forma do objecto arquitectónico. Assumindo-se como 
entidade geradora de todo o projecto o exterior torna-se protagonista na própria 
configuração dos espaços interiores. Assim, da mesma maneira que as funções 
interiores do edifício só ganham sentido quando associadas ao exterior, também na 
sua formalização se procura esta relação.  

Ao mesmo tempo, preservar a identidade e memória da pré-existência 
materializada na sua linguagem arquitectónica,  vai traduzir-se no acto de projectar, 
através da conservação dos elementos que lhe são mais característicos, num diálogo 
entre antiga e nova construção.  

A articulação destas duas realidades reflecte-se na imagem exterior do 
conjunto onde em oposição ao peso e robustez da construção em alvenaria e à forte 
cor do tijolo, se propõe a leveza e translucidade do policarbonato aplicado em painéis 
nas fachadas e espaços de ligação, demarcando os limites da nova intervenção.  

Para a homogeneização desta imagem introduziu-se, no alçado norte, um 
novo plano de fachada, uma segunda pele em malha metálica que envolve o conjunto 
dando coesão mas permitindo vislumbrar o que se passa atrás. Esta opção permite 
criar uma imagem mais contemporânea do edifício que procura integrá-lo na escala 
dos da envolvente, sem que para isso tenham que ocorrer grandes alterações na 
fachada original.  
                                                                            
65 ZUMTHOR (2006), p.69 

Fig. 72 – CRAAL 
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Desta pele, destaca-se uma rampa que inicia a sua subida do lado de fora e 
depois se desenvolve atrás dela, numa suave transição entre exterior e interior e num 
convite à descoberta daquilo que se esconde. Esta rampa vai ligar-se à galeria, 
elemento que estabelece a comunicação entre pré-existência e nova construção, 
permitindo um acesso autónomo aos espaços do piso superior do CRAAL.  

No alçado sul, em relação directa com o Tejo, elemento que dá origem à sua 
construção, optou-se por manter a imagem original do armazém. 

A organização espacial das diferentes funções que compõe o CRAAL 
desenvolveu-se também em relação com o exterior, a partir dos fluxos de actividade da 
envolvente. Assim, da área deixada vazia pela demolição, ergue-se o volume dedicado 
à cafetaria, que procura no traçado do Cais do Sodré as linhas de orientação para a sua 
formalização, afirmando-se na configuração da nova praça.  É o espaço mais próximo 
da Praça do Cais do Sodré, da Ribeira das Naus e das pessoas que por lá passeiam. É 
também o primeiro a revelar-se à vista no percurso que aproxima a cidade do rio. 
Assim, considera-se que a cafetaria neste local pode funcionar como polo atractivo no 
lado este do edifício. 

 

 

 

Fig. 73 – Alçado Sul 
 

 

Fig. 74 – Alçado Norte 
 

 

Fig. 75 – Alçado Este 
 

 

Fig. 76 – Alçado Oeste 
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Já no lado oeste, por ser o mais próximo das estações fluvial, de comboios e 
metro, optou-se pela instalação do dispositivo de bicicletas, salientando a ideia de que 
esta é mais uma das ofertas de transporte público que o Cais do Sodré apresenta e não 
um meio de deslocação apenas turístico.  

Entre estas duas áreas desenvolvem-se as restantes funções do CRAAL. No 
interior do Armazém A, à semelhança do que acontece no exterior, procurou-se, por 
um lado, identificar aquilo que é nova construção e por outro, que a intervenção fosse 
o menos invasiva possível. Desta forma, mantêm-se a estrutura e as paredes de tijolo 
originais, tendo estas sofrido pequenas alterações para permitir a ligação interna entre 
os quatro armazéns. Ao mesmo tempo, estabelece-se uma separação entre os volumes 
internos criados e a pré-existência, que se aproximam desta mas que nunca lhe tocam, 
consequência do posicionamento da nova estrutura em aço que se criou para a 
introdução de um piso superior.  

Também os materiais escolhidos revelam as diferentes épocas de construção. 
Para a configuração dos espaços criados optou-se por um sistema de junta seca onde 
os perfis metálicos são revestidos por painéis de gesso cartonado ou de policarbonato 
consoante os usos. A introdução do metal acontece não só na fachada e na estrutura 
mas também em apontamentos ao longo de todo o edifício como é o caso dos vãos, 
das escadas ou das guardas.  

A escolha destes materiais é o resultado da imagem que se pretende para o 
Centro, onde se enfatiza o carácter do industrial, com o metal escuro, associando-o à 
fluidez de materiais claros e translúcidos, na concepção de espaços que se abrem ao 
exterior. 

No piso térreo, voltado à cidade encontra-se o átrio que funciona como zona 
expositiva e recepção. É este o lugar que recebe os utilizadores e é também ele que 
articula os restantes espaços num edifício onde as várias funções se relacionam 
directamente entre si e com o exterior. Aqui, reserva-se a vista do rio para que esta se 
vá descobrindo à medida que se percorrem as diferentes salas do CRAAL.   

Neste piso, encontram-se ainda as áreas dedicadas à actividade física, onde 
os acessos directos ao exterior, portões metálicos que deslizam sobre a fachada 
permitindo que esta se abra ao rio, proporcionam uma relação constante com o 
exterior e induzem às movimentações entre espaços, aproximando o dentro e o fora.  

 

  



CENTRO RIBEIRINHO DE APOIO A ACTIVIDADES LÚDICAS 
 
 

 91 

 

 
  

Fig. 77– Axonometria 
 

 

PISO 0 
 
1 - Átrio 
2 - Sala livre 
3 -  Gabinete de aconselhamento médico 
4 – Aluguer de material desportivo 
5 – Aluguer de bicicletas e oficina 
6 -  Balneários 
7 – Sala das máquinas 
8 – Sala exterior 
9 - Cafetaria 
 

PISO 1 
 
10 – Galeria 
11 – Área de leitura 
12 – Salas de actividades 
13 – Auditório 
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À sala das máquinas desportivas, ao balneário, ao gabinete de 
aconselhamento, à área de empréstimo de material desportivo e à oficina de bicicletas, 
junta-se a sala livre. Nesta sala, a integração de um sistema de painéis amovíveis 
permite a sua abertura ao átrio, podendo funcionar como prolongamento do mesmo 
para a realização de exposições maiores ou para a criação de uma zona de convívio 
interior. Encerrada ao átrio e voltando-se ao rio, esta sala pode albergar diferentes 
actividades físicas complementando a sala das máquinas.  

Sobre o átrio debruça-se a galeria. Uma galeria interna que percorre todo o 
conjunto e que extrapola para o exterior demarcando-se da cobertura. 

Subindo as escadas, esta galeria conduz-nos, do lado direito, até à zona de 
leitura, onde o reduzido pé direito convida ao sentar. Do lado esquerdo, sucedem-se 
as salas de actividades culturais. Estas “caixas”, suspensas sobre o piso inferior 
suportadas pela estrutura de aço e iluminadas pelos lanternins da pré-existência, 
apropriam-se da área reservada às asnas da cobertura, tirando partido das zonas de 
maior pé direito.  

O percurso continua até que se alcança a grande sala suspensa, a Sala Polivalente, 
onde o rio se torna cenário das actividades graças ao vão, aberto a sul, que enquadra o 
palco. Esta sala encontra-se preparada para acolher actividades de carácter cultural e 
desportivo, tendo sido para tal instalada uma bancada retráctil e painéis amovíveis 
que permitem a sua adaptação, bem como zonas de arrumos e uma pequena sala 
técnica.  

O volume da Sala Polivalente, destaca-se do conjunto, elevando-se do solo e 
revelando ao exterior a estrutura que organiza internamente os espaços. Esta elevação 
semi oculta pela pele no lado norte, dá origem a um espaço exterior coberto entre a 
pré-existência e a nova construção que permite a instalação de uma área exterior de 
convívio articulada com o átrio e a cafetaria e com uma vista privilegiada do Tejo. 

O projecto desenvolvido para o CRAAL resulta assim da associação de três 
relações intemporais – Corpo e Mente, Interior e Exterior, Pré-existência e Nova 
Construção, formalizadas na concepção de um conjunto edificado dinâmico e 
multifuncional onde espaços dedicados a actividades físicas e culturais comunicam 
continuamente entre si e com a envolvente, promovendo a sua apropriação. 
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Fig. 78 – Salas de Actividades (Piso 0) 
 

 Fig. 79 – Galeria (Piso 1) 
 

 

Fig. 80 – Sala Polivalente (Piso 1) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

First we shape the cities – then they shape us.66 
 

 

A ligação entre cidade e água, por intermédio dos seus portos, assenta numa 
relação dinâmica sujeita a constantes alterações. O progresso, que esteve desde 
sempre na sua origem, vai no decorrer do século XX ditar a deslocação das actividades 
portuárias e industriais para áreas menos centrais e com maior capacidade, gerando 
um grande número de espaços  vazios nas frentes de água. 

Estes espaços, agora obsoletos, são testemunhos de um passado industrial 
recente, são o seu Património, possuidores de uma memória e de valores que devem 
ser preservados. Desafectos de actividade, representam agora uma oportunidade de 
§dar resposta às necessidades do século XXI.  

A sua adaptação a novos usos, associada aos planos de requalificação urbana 
das frentes de água que se têm desenvolvido, promovem uma melhoria da imagem 
da cidade e a sua reaproximação com a água através da criação de áreas atractivas para 
as populações, onde o espaço público se torna protagonista. 

Contudo, para que a revitalização das frentes de água alcance o sucesso e 
represente realmente uma mais valia para as cidades, não basta que se construam 
novos espaços que melhoram a sua imagem. Estes têm que ser dotados de 
equipamento que fomentem a sua utilização e apropriação para as mais diversas 
actividades.   

Os pressuposto enunciados ao longo do trabalho vão reflectir-se no projecto 
do Centro Ribeirinho de Apoio a Actividades Lúdicas, onde se formaliza um conjunto 
que se integra nestes projectos de renovação da frente ribeirinha e que promove a sua 
continuidade enquanto espaço de fruição, assumindo-se como agente activo na 
reaproximação entre Lisboa e o Tejo.  

No projecto do CRAAL, estimula-se a apropriação do espaço público como 
lugar de prática de actividades recreativas culturais e desportivas. O seu programa e a 
sua localização facilitam a integração destas actividades nas rotinas quotidianas da 
população, o que favorece a sua realização e consequentemente a dinamização do 
espaço público, tornando-o mais polivalente.  No caso particular do Cais do Sodré, a 
implementação de um programa de ocupação de espaço com características diferentes 

                                                                            
66 GEHL (2010), p.9 - Primeiro moldamos as cidades e depois elas moldam-nos a nós. (Tradução livre) 
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das que se verificam actualmente vai originar novas dinâmica sociais e formas mais 
permanentes de habitar o mesmo lugar . 

“Primeiro moldamos as cidades e depois elas moldam-nos a nós” traduz a 
influência que a arquitectura  pode ter na acção humana. Criada para as pessoas, esta 
possui a capacidade de as incluir ou excluir induzindo diferentes comportamentos. 
Assim, a Arquitectura encerra em si não só a responsabilidade na construção de 
espaços mas também de sociedades, fomentando, através da sua prática, diferentes 
formas de apropriação e a adopção de novas condutas, que contribuem para uma 
população mais saudável e para uma cidade mais animada e sustentável. 
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