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 “Aqui e além em Lisboa - quando vamos 

Com pressa ou distraídos pelas ruas 

Ao virar da esquina de súbito avistamos 

Irisado o Tejo: Então se tornam 

Leve o nosso corpo e a alma alada”. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, "Musa". 



 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

Os aterros da área da Baixa de Lisboa - Dos Romanos à 

Contemporaneidade 

 

Manuel Gaspar da Conceição 

 

O presente trabalho debruça-se sobre o tema dos aterros da cidade de Lisboa, 

enquanto territórios artificiais de interesse arquitectónico de carácter transformador 

que vem alterar profundamente a fisionomia da cidade. Estas vastas superfícies 

horizontais paralelas ao rio, construções realizadas em vários períodos da história de 

Lisboa, constituem-se como o prolongamento físico da cidade sobre o rio, que veio 

modificar inteiramente as relações água/terra e Cidade/rio produzindo reorganizações 

marcantes na estrutura e matriz da cidade.  

Actualmente muitos destes aterros estão votados à obsolescência, à decadência e 

ruína. A cidade consolidada voltou-se de costas para rio, agora inacessível, quer em 

termos físicos como visuais. No âmbito deste trabalho tentaremos compreender de 

que forma os aterros de Lisboa enquanto lugares de continuidade poderão devolver à 

cidade o seu bem mais precioso, o Tejo. 

Palavras-chave: Aterros; Urbanismo; Frente Ribeirinha; Lugares de Oportunidade. 

 
 



 

 



 

PRESENTATION 

 

The landfill area of downtown Lisbon - From Romans to contemporary 

 

Manuel Gaspar da Conceição 

 

This paper focuses on the theme of landfills of Lisbon, while territories artificial 

architectural interest that comes profoundly change the face of the city. These vast 

horizontal surfaces parallel to the river, buildings held at various periods of the history 

of Lisbon, constitute itself as the physical extension of the city on the river, which alters 

the relationship entirely water / land and City / River producing marked changes in the 

structure and array of the city. 

Currently many of these landfills are rated to obsolescence, decay and ruin. The 

consolidated city, turned his back to the river, now inaccessible, both in the physical 

and visual. In this work we will try to understand how landfills Lisbon as places of 

continuity may return the city its most valuable asset, the Tagus. 

 

Keywords: Landfill; Urbanism; Riverfront; Places Opportunity. 

 
 



 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1: Mapa da zona do estuário do Tejo, já do século XX Autor: Adaptado de 
Calmet-Beauvoisin (Andrade  et al, 2010) ................................................................... 23 

Ilustração 2 - Primeiras ocupações nos terrenos altos da cidade. Tomada de Lisboa 
aos mouros em 1147. Autor Desconhecido, (Moita, 1983, p.83) ................................. 25 

Ilustração 3 - desenho esquemático onde se observa o antigo braço do rio Tejo, que é 
agora a actual Baixa. (autor desconhecido, Castilho, 1948) ........................................ 25 

Ilustração 4- Vista de Lisboa e Rio Tejo no século XVI - Navios à vela Caravela e 
Carraca na era descobrimentos portugueses, autor desconhecido, (Gaspar 1970, p.16)
 ................................................................................................................................... 26 

Ilustração 5 - Panorâmica de Lisboa no Século: XVI. Autor: Simon de Beninc, (Moita, 
1994 ........................................................................................................................... 27 

Ilustração 6 - Extrato da Planta da cidade de Lisboa de Eugénio dos Santos e Carlos 
Mardel, 1758, Museu da Cidade, Lisboa. (Durão, 2011, p. 60) ................................... 29 

Ilustração 7- Mapa da Península Ibérica, no Período do Domínio Romano (Barata et al, 
2001) .......................................................................................................................... 30 

Ilustração 8 - Sobreposição de Lisboa Romana e Actual Lisboa. Autor: Abel Manta 
(Barata et al. 2001) ..................................................................................................... 32 

Ilustração 9- Extrato da Planta da Cidade de Lisboa na Época Romana entre Séculos I 
a.C e V.d.C , com sinalização dos principais achados desta Época, Estudos 
Olisiponenses (Barata et al 2001) ............................................................................... 33 

Ilustração 10- Costa da Cidade de Lisboa após Terramoto de 1755. Autor: Bernardo de 
Caula. 1763. (Borges, 1977) ....................................................................................... 34 

Ilustração 11- Perspetiva da cidade de Olisipo Romana Século V.d.C . Autor: César 
Figueiredo (Barata et al 2001) .................................................................................... 35 

Ilustração 12- Ânforas encontradas em ancoradouro Romano na Praça D. Luis (Barata 
et al., 2001) ................................................................................................................. 36 

Ilustração 13 - Galerias Romanas, Criptopórtico, (Ribeiro, 1994, p.45) ....................... 38 

Ilustração 14 - Gravura de embarcações romanas Século I a.C (Barata et al. 2001) .. 39 

Ilustração 15 - Friso com baixo relevo de embarcações romanas datada dos 
séculos.I/II a.C.( (Barata et al. 2001) ........................................................................... 40 

Ilustração 16 -Mapas da Península Ibérica, Britannia, Gállia e Itália do Império romano 
(Barata et al. 2001) ..................................................................................................... 41 

Ilustração 17-Cidade de Lisboa 1598. Georgios Braunios ( Moita, 1983, p141 ........... 43 

Ilustração 18 - Estrato de gravura, Porto de Lisboa no Século: XV. Autor 
desconhecido, (Moita, 1983, p. 14) ............................................................................. 44 

Ilustração 19 -Cerca Moura e a cerca Fernandina. Autor desconhecido. (Santos, 2000, 
p. 27) .......................................................................................................................... 45 

Ilustração 20 - Perspetiva da cidade de Lisboa, na segunda metade do século XVI 
Autor: G. Braunio (Moita, 1983, p. 94) ........................................................................ 46 

Ilustração 21 - Panorâmica de Lisboa, 1541, Autor: Sebastian Munster (Museu da 
Cidade, 2000) ............................................................................................................. 47 



 

Ilustração 22 - Terreiro do Paço em vésperas do terramoto, 1750. Autor: Francisco 
Zuzarte (Moita, 1983, p. 200) ...................................................................................... 48 

Ilustração 23 -Ribeira das Naus nos Século XVII, autor desconhecido, (Pissarra, 2000)
 ................................................................................................................................... 49 

Ilustração 24 -Porto de Lisboa XVI, Autor desconhecido (Moita,1983, p. 109) ............ 50 

Ilustração 25 -: Paço da Ribeira do Arquitecto Filipe Terzi. Autor: Domingos Vieira 
Serrão (Castilho, 1943, p.20) ...................................................................................... 51 

Ilustração 26 -Vista do Rossio anterior ao terramoto de 1755, evidenciando-se o 
Castelo de São Jorge. Autor Zuzarte (Moita, 1983, p. 106)......................................... 52 

Ilustração 27 -Em cima, representação da cidade antes do terramoto. Em baixo, 
cidade de Lisboa durante o terramoto de 1755. Autor: Mattaus Seutter (Caria, 2000, p. 
49) .............................................................................................................................. 53 

Ilustração 28 -Extrato de gravura, Área da Baixa de Lisboa durante o terramoto de 
1755, Autor: David Kerlibergen (Caria, 2000, p.48) ..................................................... 54 

Ilustração 29 - Representação do Terramoto de 1755, Autor Desconhecido, (Caria, 
2000, p.47) ................................................................................................................. 55 

Ilustração 30 - Projecto Pombalino para um plano de urbanização da Zona 
compreendida entre o Bairro Alto e as Amoreiras. 1757. Autores: Carlos Mardel; 
Eugénio dos Santos; Elias Sebastião Poppe. Assinado por Manuel da Maia. (Moita, 
1983, p. 368) .............................................................................................................. 57 

Ilustração 31- Projecto das frontarias dos edifícios a construir na rua Augusta. 1756. 
Autor: Eugénio dos Santos. (Moita, 1983, p. 368) ....................................................... 58 

Ilustração 32 - Fundações dos edifícios Pombalinos Autores: Eugénio dos Santos e 
Carlos Mardel. (Moita, 1983, p. 367) ........................................................................... 59 

Ilustração 33- -Estacaria Pombalina: Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. ( Moita, 
1983, p.367) ............................................................................................................... 59 

Ilustração 34 -Planta da Reconstrução de Lisboa aprovada em 1758 Autores: Eugénio 
dos Santos e Carlos Mardel. (Moita, 1983, p.367) ...................................................... 61 

Ilustração 35 - Fachada de Edifício para plano de reconstituição da Baixa de Lisboa 
após o terramoto de 1755. Autor: Eugénio dos Santos (Moita, 1984, p. 369) ............. 62 

Ilustração 36 -Planta da cidade de Lisboa, após a ocorrência do terramoto de 1755, 
com projecto  dos arquitectos Eugénio dos Santos Carvalho e Carlos Mardel. em 
sobreposição. Autores: Eugénio dos Santos e Carlos Mardel (Moita, 1984, p.369) .... 63 

Ilustração 37 -Estrato de planta da Cidade de Lisboa (Atlas da Carta Topográfica de 
Lisboa sob a direcção de Filipe Folque 1856-1858), (Viegas et. Al. 2000, p.20) ......... 64 

Ilustração 38 -Terreiro do Trigo (Atlas da Carta Topográfica de Lisboa sob a direcção 
de Filipe Folque 1856-1858), (Viegas et. Al. 2000, p.20) ............................................ 65 

Ilustração 39 -Estação de Santa Apolónia 1903 antes do aterro final Autor: Augusto 
dos Santos Fonseca (Summavielle, 1994, p. 28) ........................................................ 66 

Ilustração 40 -Início da Construção de aterro no Cais do Sodré 1860, Autor 
desconhecido, (Summavielle, 1994, p. 13) ................................................................. 67 

Ilustração 41 -Avenida 24 de julho em 1918. Autor Joshua Benoliel, (Summavielle, 
1994, p. 124) .............................................................................................................. 68 



 

Ilustração 42 - Avenida 24 Julho e Conde de Óbidos Autor desconhecido, 1880-1940 
(Summavielle, 1994, p. 16) ......................................................................................... 69 

Ilustração 43 - Estação ferroviária de Algés 1890. Autor Alexandre da Cunha 
(Summavielle, 1994, p.195) ........................................................................................ 70 

Ilustração 44 - Praça Duque da Terceira em 1900, Autor desconhecido, (Summavielle, 
1994, p.74). ................................................................................................................ 71 

Ilustração 45 - Porto de Lisboa algures nas primeiras décadas do século XX, (autor 
desconhecido), APL, Administração do Porto de Lisboa. (Summavielle, 1994, p.196) 71 

Ilustração 46 -Cais da Rocha do Conde de Óbidos, 1952, já com a segunda Muralha 
de aterro (autor desconhecido), APL, Administração do Porto de Lisboa. (Summavielle, 
1994, p. 196) .............................................................................................................. 72 

Ilustração 47 -Aterro da Fábrica de Gás em Belém APL, Administração do Porto de 
Lisboa. (Summavielle, 1994, p.183) ............................................................................ 73 

Ilustração 48- Ribeira Das Naus, algures no início de século XX, antes dos aterros 
finais Autor desconhecido (Summavielle, 1994, p.183) ............................................... 74 

Ilustração 49 - Extrato da Carta Topográfica de Lisboa publicada em 1871, tendo 
sobrepostas a tinta encarnada as alterações feitas até 1911. CML, (Durão, Vitor C.M. 
2011, p.22) ................................................................................................................. 74 

Ilustração 50 -Frente Ribeirinha de Alfama - 500 anos de aterros, reconstituição de 
transformações urbanas (Durão. 2011, p. 30) ............................................................. 75 

Ilustração 51 -Praia em Xabregas em 1939 Eduardo Portugal (Summavielle, 1994, p. 
125) ............................................................................................................................ 76 

Ilustração 52 - A Ribeira de Alcântara. (Autor: Eduardo Portugal, (Summavielle, 1994, 
p. 125) ........................................................................................................................ 77 

Ilustração 53 - Século XVIII, Pormenor da gravura anónima da Zona Ribeirinha de 
Lisboa. Corresponde ao actual "largo Vitorino Damásio", onde se distingue claramente 
o cais de madeira que avança sobre o rio. Autor desconhecido. Legenda - 1) igreja de 
Nª Sª. Da Esperança; - 2) Palácio dos Duques de Aveiro; - 3) Convento de S.Bento da 
Saúde; - 4) o cais hoje Largo Vitorino Damásio (Silva 1968, p. 30) ............................. 79 

Ilustração 54 - Vista do Terreiro da Cidade - Edifício do Celeiro Publico de Lisboa 1805 
Autor Manuel Godinho (Silva 1968, p. 25) .................................................................. 81 

Ilustração 55 -Catraio ou bote munido com toldo ou barraca para banho. Reprodução 
duma gravura em cobre, colorida, da obra “Sketches of Portuguese life”,. (A.P.D.G. 
1826, p. 66) ................................................................................................................ 83 

Ilustração 56 - A Barca de Banhos (Autor desconhecido) (Borges et al. 1977, p. 30) . 84 

Ilustração 57 -A Barca Deusa dos Mares (colécção particular) (Borges et al. 1977, 
p.30) ........................................................................................................................... 85 

Ilustração 58 - Barca menor ligada por um pontão ao cais (Borges et al., 1977, p. 40)
 ................................................................................................................................... 86 

Ilustração 59 - Treinos de nadadores em Alcântara 1907. Autor: Joshua Benoliel, 
(Summavielle, 1994,p. 165) ........................................................................................ 87 

Ilustração 60 - Praia de Pedrouços 1912, Autor Joschua Benoliel, (Summavielle, 1994, 
p. 198) ........................................................................................................................ 88 



 

Ilustração 61 -: Banhistas na Praia de Algés 1912, Autor Joschua Benoliel 
(Summavielle, 1994, p. 199) ....................................................................................... 88 

Ilustração 62 - Cais de Santa Apolónia, Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 160) ...... 89 

Ilustração 63 - Porto de Lisboa, na área de Stª Apolónia. Autor: Luís Pavão, (Matos 
2010, p. 168) .............................................................................................................. 90 

Ilustração 64 - Fotografia da zona ribeirinha de Lisboa, área do Beato, verificando-se o 
impacto visual negativo do Posto de Lisboa sobre a cidade. Autor: Luís Pavão, (Matos, 
2010, p. 168) .............................................................................................................. 91 

Ilustração 65 - Aterro do Porto de Lisboa, Boavista, agora obsoleto Autor: Luís Pavão, 
(Matos, 2010, p. 150) .................................................................................................. 92 

Ilustração 66 - Porto de Lisboa na Área do Aterro em Xabregas : (Ilustração Nossa) . 93 

Ilustração 67 - Porto de Lisboa na Área de Alcântara (Ilustração Nossa) .................... 94 

Ilustração 68 - Porto de Lisboa na Área de Alcântara (Ilustração Nossa) .................... 95 

Ilustração 69 -Porto de Lisboa na Área de Alcântara (Ilustração Nossa)..................... 96 

Ilustração 70 -Porto de Lisboa na Área de Alcântara, nas Docas de Lisboa (Ilustração 
Nossa) ........................................................................................................................ 97 

Ilustração 71 - Imagem aérea de Lisboa. Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 144) ... 99 

Ilustração 72 -: Doca Seca no Porto de Lisboa na zona de Xabregas. Autor: Luís 
Pavão, (Matos, 2010, p. 169) .................................................................................... 101 

Ilustração 73 - Centro Cultural de Belém Autor: Luís Pavão, (Matos 2010, p.200) .... 102 

Ilustração 74 - Parque Expo antes da reconversão que o tornou em espaço urbano. 
1996 Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 220) ......................................................... 103 

Ilustração 75 -Parque das Nações na actualidade Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 
220) .......................................................................................................................... 104 

Ilustração 76 -: Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, 
João Gomes da Silva ( Nunes et al, 2009) ................................................................ 105 

Ilustração 77 -Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, 
João Gomes da Silva ( Nunes e tal, 2009) ................................................................ 105 

Ilustração 78 - Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, 
João Gomes da Silva (Nunes e tal, 2009 .................................................................. 106 

Ilustração 79 -Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, 
João Gomes da Silva (Nunes et al, 2009) ................................................................. 107 

Ilustração 80- Perspetiva do novo terminal de cruzeiros de Lisboa, Autor: Carrilho da 
Graça Arquitectos 2011. (simplyficarlisboa, 2011) .................................................... 108 

Ilustração 81 -Proposta de intervenção para o concurso da Trienal Internacional de 
Arquitectura. Trabalho premiado. Autor: Rui Duarte (Mateus, 2007) ......................... 110 

Ilustração 82 - Fotografia aérea da Zona ribeirinha de Lisboa Autor: Luís Pavão, 
(Matos 2010, p.180) .................................................................................................. 113 

Ilustração 83 - - Área de Implantação ([Adaptação a partir de]Carta batimétrica de 
Lisboa) ...................................................................................................................... 114 

Ilustração 84 - Área de Implantação ([Adaptação a partir de] Planta de Lisboa) ....... 116 



 

Ilustração 85 - Planta ao Nível da Cobertura (Ilustração nossa) ............................... 118 

Ilustração 86 - Plantas Piscina (Cobertura e Piso 0). (Ilustração Nossa) ................... 119 

Ilustração 87 - Alçados/ Piscinas (Ilustração Nossa) ................................................. 120 

Ilustração 88 - Cortes/ Piscinas (Ilustração Nossa) ................................................... 121 

Ilustração 89 - Alçados Hotel de Cinco Estrelas. (Ilustração Nossa) ......................... 124 

Ilustração 90 - Alçado e Corte - Praia Fluvial (Ilustração Nossa) .............................. 125 

Ilustração 91 – Alçados Hotel de Cinco Estrelas. (Ilustração Nossa) ........................ 126 

Ilustração 92 - Plantas (1º e 2º Pisos) - Hotel de Cinco Estrelas. (Ilustração Nossa) 127 

Ilustração 93 - Plantas (Plantas Tipo e Planta do Terraço)- Hotel de Cinco Estrelas. 
(Ilustração Nossa) ..................................................................................................... 128 

Ilustração 94 - Cortes ( BB` e AA´)- Hotel de Cinco Estrelas . (Ilustração Nossa) ..... 129 

Ilustração 95 - Alçados Hotel de Duas Estrelas. (Ilustração Nossa) .......................... 131 

Ilustração 96 - Cortes (AA´;BB´; CC´) - Hotel de Duas Estrelas (Ilustração Nossa .... 132 

Ilustração 97 - Plantas (Cobertura/ Piso 1 e Cave) - Hotel de Duas Estrelas. (Ilustração 
Nossa) ...................................................................................................................... 133 

Ilustração 98 - Plantas Tipo - Hotel Duas Estrelas. (Ilustração Nossa) ..................... 134 

Ilustração 99 - Maquete do Plano Geral. (ilustração nossa) ...................................... 135 

Ilustração 100 - Maquete de Pormenor. (ilustração nossa) ....................................... 135 

 



 

 



 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução .............................................................................................................. 21 

2. Os aterros na frente ribeirinha de Lisboa ................................................................ 23 

1.1. Os primeiros aterros no estuário da Baixa – a dimensão atlântica da Lusitânia 
Romana .................................................................................................................. 30 

1.2. Os aterros realizados nos terrenos das margens do rio - iniciados no século xiv 
e anteriormente ....................................................................................................... 43 

1.2.1. O Iluminismo e a Arquitectura Pombalina ................................................. 56 

1.3. Os grandes aterros dos finais do sec: xix e do início do século: xx .................. 63 

3. As vivências que o rio propiciava antes da consolidação do porto de Lisboa – as 
barcas de banho do Tejo ............................................................................................ 77 

4. A presente relação estabelecida entre cidade/ rio .................................................. 89 

5. Os territórios artificiais da zona ribeirinha de lisboa na actualidade. De lugares 
contaminados a lugares potenciais ............................................................................. 99 

6. Praia Fluvial/ complexo de piscinas de sta. Apolónia ........................................... 113 

6.1. Implantação ................................................................................................... 113 

6.2. Proposta ........................................................................................................ 115 

6.3. Piscinas, tanques e casa das máquinas ........................................................ 117 

6.1. Instalações de apoio ...................................................................................... 118 

6.2. Hotel de cinco estrelas .................................................................................. 122 

6.3. Hotel de duas estrelas ................................................................................... 130 

7. Conclusão ............................................................................................................ 137 

Referências .............................................................................................................. 143 

 



 

 
 



Os aterros da área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade 

Manuel Gaspar da Conceição   21 

1. INTRODUÇÃO 

Lisboa, cidade peculiar pela sua localização geográfica privilegiada, construída sobre 

colinas e recostada nos vales sobre uma curva do Rio mais longo da Península 

Ibérica, o Tejo. A cidade deve, em parte, a sua singularidade por existir junto à foz do 

rio, tendo-se desenvolvido numa estreita e dinâmica ligação com o Tejo, e sofrido ao 

longo dos séculos acrescentos territoriais, que se fizeram sentir sobretudo 

paralelamente ao rio. Estes territórios construídos, no âmbito das actividades 

portuárias e piscatórias, manifestam o desejo da cidade se lançar sobre as águas, 

numa relação aberta e sem constrangimentos, que se fez sentir até à actualidade. 

Na época moderna, Lisboa viu novamente a sua área territorial aumentar pelas 

necessidades crescentes da indústria portuária, tendo crescido em território, pela 

construção de novos aterros, que se povoaram de grandes armazéns, contentores e 

silos em suma maquinaria e infraestruturas industriais que se vieram estabelecer como 

barreiras físicas e visuais, concorrendo com o edificado urbano, acusando um carácter 

autista face à cidade.  

Estes aterros são hoje espaços ambíguos, que tiveram uma grande importância sobre 

a forma urbana pela sua capacidade transformadora. Tendo modificado não só a 

forma da sua base, como também a sua identidade – o território, que em vez de 

enseadas e pequenas praias, foi sendo metamorfoseado numa plataforma que no 

entanto, afastou a cidade para o interior, diminuindo o seu contacto físico com o rio, 

apesar de possibilitar muitos e diversificados usos que facilitaram por sua vez a 

contínua readaptação da cidade enquanto se afirmava no plano político, económico, 

ao nível nacional e internacional.  

Os aterros são lugares de mediação que vivem entre a cidade e o rio, estabelecem 

relações híbridas, que ora tendem mais para a cidade ou para o rio conforme os usos., 

Foram e são fundamentais na contínua readaptação da cidade que usa a frente rio de 

modo diversificado no tempo mas, como veremos, sempre ligada desde a sua génese 

à construção do porto de Lisboa.  

Com o passar do tempo parte deste território artificial junto ao Tejo tornou-se obsoleto, 

face à nova realidade da indústria portuária, muitas destas infraestruturas construídas 

foram abandonadas, esquecidas e desaproveitadas, no entanto estes espaços, 

constituem-se para nós, como lugares de oportunidade, pontos estratégicos que 

poderão devolver Lisboa ao rio. 
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Hoje, a cidade é impedida de usufruir em pleno da sua riqueza natural que é o Tejo, 

pela existência de barreiras físicas que, limitam, afrouxam e impedem a autonomia de 

movimento das pessoas, a sua livre circulação junto à sua zona ribeirinha. Por outro 

lado, esta margem artificial do Tejo, continua a sofrer de um mono funcionalismo, que 

a relega para um plano ainda mais marginal, apesar de ter “diversificado” timidamente, 

as suas actividades, em detrimento das suas funções portuárias,  agora algumas delas 

com um pendor mais lúdico e orientadas para o turismo, no entanto a forte presença 

das actividades portuárias continua a sobrepor-se à vontade da cidade em se 

relacionar com o rio.   

Esta dissertação pretende reflectir sobre os aterros de Lisboa, enquanto espaços 

expectantes presentes na cidade, mas simultaneamente espaços de oportunidade, 

carregados de valor arquitectónico, que justificam uma valorização da sua qualidade 

paisagística, que crie condições para um equilíbrio racional entre a utilização dos 

recursos pré-existentes, sejam eles naturais ou artificiais, que venha contribuir para 

transformar este vasto território num espaço público acessível, inclusivo e que sirva de 

“nós” de encontro e união da cidade e dos seu habitantes como espaço social que traz 

nova vida á cidade.  

O objectivo essencial consiste em perceber como recuperá-los e como intervir, 

procurando clarificar o conceito de aterro enquanto paisagem construída, o seu 

significado para a cidade, como se origina, como se desenvolve, bem como as suas 

repercussões em termos da paisagem urbana. Debruçar-nos-emos sobretudo sobre a 

génese e importância destes territórios artificiais, ao longo dos tempos, o contexto 

urbano em que surgem, a forma de ocupação e usos do território, bem como a 

influência que tiveram na morfologia da cidade.  

Investigaremos as causas do crescente estado de abandono e obsolescência destes 

territórios, procurando um maior entendimento de como estas áreas agora desconexas 

e deficitárias, carregadas de barreiras físicas e psicológicas, numa tentativa de 

encontrar mecanismos que possam inverter este processo de decadência urbana. 
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2. OS ATERROS NA FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA 

Lisboa é uma das mais antigas cidades da Europa, tendo sido fundada há mais de três 

milénios. É juntamente com Setúbal, Alcácer do Sal e algumas cidades do Algarve a 

mais antiga de Portugal e também a segunda mais velha capital da União Europeia, 

após Atenas, mais antiga por quatro séculos que Roma. A sua história circula à volta 

da sua posição estratégica na foz do maior rio da Península Ibérica, o Tejo; do seu 

porto natural ser o melhor para o reabastecimento dos barcos que fazem o comércio 

entre o Mar do Norte e o Mediterrâneo; além da sua proximidade no extremo Sul e 

Ocidente da Europa, com os novos continentes da África Subsaariana e da América. 

(Couto, 2003, p.34) 

 
 

Lisboa nasceu devido à sua localização geográfica privilegiada, pelas condições e 

singularidades atlânticas que esta manifestava, e que permitiram que fosse 

empreendido através da transformação do território um porto natural protegido próximo 

do mar e das principais rotas comerciais do Mediterrâneo e do Atlântico Este imenso 

porto, era abrigado pelas colinas, onde se inseria o que permitia o fácil acesso e 

atracação de navios e de barcos. Circunstância decisiva não só na firmação de Lisboa 

enquanto cidade de comércio marítimo mas também na importância desta cidade para 

expansão de Portugal no Mundo.  

Ilustração 1 - Mapa da zona do estuário do Tejo, já do século XX Autor: Adaptado de Calmet-Beauvoisin (Andrade  et al, 2010) 
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D. Afonso Henriques, apercebendo-se da importância estratégica da cidade de Lisboa 

no contexto internacional, dirigiu os seus movimentos de expansão para sul, com vista 

a estabelecer uma zona de influência portuguesa ao longo da costa conseguindo 

garantir o apoio das cruzadas para a conquista da cidade de Lisboa, fundamental para 

o domínio do estuário do Tejo, porto natural de grandes dimensões que melhoraria em 

muito a importância do território neste contexto europeu. Assim, a 28 de Junho de 1147 

entra no Tejo uma frota com 164 navios transportando um exército de 13.000 cruzados. 

(Couto, 2003, p. 15) 

Tendo desempenhado um papel fundamental na conquista da cidade de Lisboa aos 

mouros e, posteriormente, na defesa da nacionalidade, o porto está intimamente 

ligado à cidade que com ele nasceu e prosperou. Desde cedo que Lisboa se distinguiu 

como ponto fulcral no contexto Europeu não só pelas transações comerciais intensas 

que eram ai realizadas através de trocas bens, pessoas e produtos, mas também pelo 

intercâmbio de ideias que esta favorecia. Esta abertura ao exterior e a importância da 

relação com o rio que Lisboa sempre usufruiu, determinou a sua identidade, 

construção, expansão e desenvolvimento. (França, 2000, p.25) 

Sendo o Tejo o principal meio de comunicação, de transporte e de comércio entre 

território português e os novos mundos então descobertos, detendo um papel 

primordial na estabelecimento e consolidação de populações em seu redor já que 

facultava a estas ocupações humanas a obtenção fácil de alimentos oriundos das suas 

águas. (Gaspar, Apud Durão 2012) 

À localização privilegiada, juntam-se as excelentes condições do sítio, para possibilitar 

as trocas, para permitir a defesa, para gerar riquezas, para facultar aos habitantes 

condições de higiene e fácil abastecimento nos mais variados produtos. Ou seja, para 

os antigos, o sítio de Lisboa respondia perfeitamente às condições que se exigiam para 

edificar uma cidade, tal como nos deixou escrito, em súmula, Aristóteles, no seu 

Tratado de Política Às excelentes acessibilidades - locais, regionais e para mundos 

mais longínquos - juntava-se a bondade do clima, em que sobrelevava a vantagem da 

dominância dos ventos de Oeste e de Noroeste, vindos do lado do Mar e soprando 

sobre o Mar da Palha, onde desaguava o Tejo e penetrava o Oceano Foi numa destas 

situações que nasceu Lisboa: junto à praia do Mar da Palha, numa encosta que sobe 

para o natural oppidum, onde os povos do mediterrâneo (fenícios, gregos, 

cartagineses, romanos), encontraram um aglomerado, defensivo, um castro já de 

influências cruzadas, com destaque para o contributo celta. A opção definitiva, como 

em tantas outras decisões que determinam a organização do território na Europa, 

pertenceu aos romanos: Lisboa seria uma cidade-porto, drenando os produtos que a 

navegação fluvial trazia do interior e, ao mesmo tempo, tinha na pesca local uma base 

exportadora própria e, aparentemente, inesgotável. (Gaspar,1985, p. 12) 
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A grande influencia que o Tejo exercia sobre a cidade de Lisboa, bem como a 

crescente preponderância económica que o seu porto detinha, determinam em grande 

medida as transformações artificiais que terão ocorrido em seu território, como 

consequências significativas sobre a sua morfologia. Referimo-nos à construção de 

sucessivos aterros nos terrenos lodosos do estuário do Tejo na Baixa ribeirinha de 

Lisboa, que terão irreversivelmente modificado a morfologia deste lugar. Desde muito 

cedo que se foram conquistando vastas superfícies horizontais frente ao estuário do 

Tejo, através destes aterros que se realizaram nos terrenos ribeirinhos.  

Da colina do Castelo, que se aproximou física e funcionalmente da margem ribeirinha, 

parte dela realizada através de acrescentos territoriais sucessivos, até à mancha 

urbanizada que se estende de Sintra á Arrábida, subindo o Tejo para lá de Vila Franca 

Xira, vão mais de dois mil anos de história, em que as condições do sitio são 

adaptadas não só às novas exigências de novas urbanidades, como ao papel que 

Lisboa foi sucessivamente desempenhando, nos âmbitos local, regional, nacional e 

internacional. Neste processo estiveram sempre em relevo três elementos 

fundamentais: a terra, a água e o ar, beneficiando o sitio, com os seus conteúdos e 

dinamismos. (Moita, 1994, p. 14) 

A Baixa de Lisboa, constitui-se como um dos primeiros territórios artificiais a surgir 

pela mão expedita do Homem, numa das principais artérias do rio que entrava pela 

Cidade. Mais tarde com o crescente desenvolvimento de Lisboa, foram também 

ocupados desta forma outros territórios das margens do Tejo. Estes sucessivos 

alargamentos de escala por via de aterro, realizavam-se em função das ambições da 

urbe que iam surgindo, tendo contribuído para uma organização do território diferente 

daquela que existiria hoje se não tivesse havido a sua ocorrência.  

Ilustração 2 - Primeiras ocupações nos 
terrenos altos da cidade. Tomada de Lisboa 
aos mouros em 1147. Autor Desconhecido, 

(Moita, 1983, p.83) 

Ilustração 3 - desenho esquemático onde se observa o antigo braço do rio Tejo, que é 
agora a actual Baixa. (autor desconhecido, Castilho, 1948) 
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Esta grandiosa transformação territorial empreendida artificialmente que terá tido início 

há mais de dois milénios, tendo alterado significativamente as relações que a cidade 

estabelecia com o Tejo, já que estas imensas plataformas horizontais construídas nas 

margens do rio sobre as suas praias, vieram distanciar o rio da cidade, tendo 

igualmente contribuído para o desaparecimento das praias, enseadas e ancoradouros 

naturais que no fundo eram lugares de encontro entre a cidade e o rio, não obstante a 

presença da muralha Fernandina1 (Durão 2012) 

O relevo ribeirinho era marcado por um certo número de pequenas linhas de água, que 

desaguavam em enseadas imperfeitas, por onde penetrava a maré em curtas 

distâncias. E, separando esses elementos fluviais, elevavam-se colinas, abruptas, que 

sugeriam boas condições para a defesa em relação a ataques do exterior. Para o 

interior, estendiam-se superfícies mais ou menos planas e alguns fundos aluviais, que 

ofereciam boas perspectivas para uma agricultura de apoio local. (Gaspar, 1985, p. 14) 

A formação/transformação do território teve influência significativa na identidade de 

Lisboa que já nos séculos XIV-XV se consolidou como assentamento portuário e de 

                                            
1
 Muralha mandada construir por D. Fernando em 1373. A Cerca Fernandina integrava a velha muralha, 

(cerca Moura) e desenhava, para nascente e poente, duas grandes bolsas irregulares, como se tratassem 
das abas de um “tríptico fortificado” cuja tira central estivesse representada pela Cerca Velha. O trajecto, 
por vezes difícil de identificar, embora a Cerca de D. Fernando seja, pelo menos dois séculos mais nova 
que a antiga cerca, estava traçada da seguinte forma: no lado Ocidental a cerca inseria-se na muralha do 
Castelo de S. Jorge, encontrava-se com a cerca do Mosteiro da Graça e descia pela encosta da Mouraria, 
cruzava o Martim Moniz e subia pela encosta do Monte de Santana (Bairro de Santana) e envolvia o 
Mosteiro de S. Domingos. Descia o vale (Av. Da Liberdade) e subia ao Rossio. Subia novamente até ao 
antigo Largo de S. Roque, juntando-se à cerca do Convento da Trindade. Descia em direcção ao rio 
passando pelo Largo do Chiado e voltava em sentido nascente até se inserir na cerca do Convento de S. 
Francisco. Perto do actual Arco Escuro, abaixo da Sé, a Cerca Nova juntava-se à Cerca Velha. Do lado 
Oriental, a muralha partia do Castelo de S. Jorge, descia pela encosta do Monte do Castelo, antes de 
subir o Monte da Graça. Descia de novo em direcção ao Tejo, tornava-se na Cerca do Mosteiro de S. 
Vicente de Fora, até ao largo do Museu de Artilharia, onde voltava a poente, indo ligar-se à Cerca Moura 
na Torre de S. Pedro, em Alfama. (Martins et al.1999, p.45) 

Ilustração 4 - Vista de Lisboa e Rio Tejo no século XVI - Navios à vela Caravela e Carraca na era 
descobrimentos portugueses, autor desconhecido, (Gaspar 1970, p.16) 
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comércio marítimo, para o que muito contribuiu a formação ao longo do rio, de amplos 

espaços planos aptos a essas utilizações. Os espaços planos criados por aterros, 

tiveram uma efectiva transcendência sobre a forma urbana ao modificar a forma do 

próprio suporte – o território, que em vez de enseadas e pequenas praias, foi sendo 

transformado numa plataforma que relegou a cidade para o interior com pouco contacto 

com o rio, apesar de possibilitar muitos e diversificados usos que facilitaram por sua 

vez a contínua readaptação da cidade enquanto se afirmava no plano político, 

económico, ao nível nacional e internacional. (Durão, 2011, p. 60) 

 

 

 
Este tipo de intervenção pressupõe um elevado conhecimento técnico e capacidade 

de execução de grandes obras de infraestruturas, originou profundas modificações na 

morfologia e na matriz da cidade, definindo radicalmente a sua rede viária. Os antigos 

trajectos que envolviam as colinas perdem importância em favor dos novos caminhos 

que se constituem nas partes baixas das cidades, estas, criadas por aterros. Mais 

tarde foram realizados percursos viários de conexão entre os trajectos primitivos das 

partes altas da cidade com os mais recentes. 

Estes vieram relacionar os territórios das colinas com os terrenos baixos de origem 

artificial. A rede viária principal da cidade assentou, a partir de determinado momento 

do desenvolvimento urbano, sobre esses terrenos planos que eram os aterros da zona 

ribeirinha de Lisboa, criando os principais trajectos matrizes que ainda hoje são eixos 

estruturantes da cidade, quer na penetração para o interior do território, a norte, quer 

sobretudo na realização do eixo ribeirinho que se prolonga para oriente até Chelas e 

Sacavém, como para ocidente até Alcântara e Belém. (Caniggia, Apud Durão, 1999). 

Ilustração 5 - Panorâmica de Lisboa no Século: XVI. Autor: Simon de Beninc, (Moita, 1994 
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Através do estudo de levantamentos arqueológicos na cidade de Lisboa, bem como da 

análise das principais plantas, cartas, gravuras e Mapas, o arquitecto Victor Durão, 

(2011) no âmbito da sua tese, realizou o Mapeamento dos Aterros como se indica na 

Ilustração 3, na qual os classifica pelos locais onde se realizaram, época em que 

foram construídos, que corresponde a momentos diferentes de crescimento do 

território da cidade. O arquitecto faz divisão tipológica dos aterros, separando-os em 

três grupos: 

 Os primeiros aterros realizados sobre o esteiro da Baixa - Empreendidos 

há mais de dois milénios que são o resultado da sobreposição de construções 

das diferentes culturas que existiram na cidade  

 Os aterros das praias e de terrenos das margens do rio - iniciados no 

século XIV, transformaram radicalmente a frente ribeirinha de Lisboa, entre as 

Tercenas da Porta da Cruz e o Largo de Santos, incluindo a frente do estuário 

da Baixa, onde se concebeu o Terreiro do Paço. Realizaram-se também 

importantes aterros no séc. XV-XVI para a construção do Paço Real de D. 

Manuel I e no pós-terramoto com a reordenação Pombalina;  

 Os grandes aterros na passagem do século XIX para o XX - foram os de 

maior dimensão e complexidade e criaram a frente ribeirinha actual que 

ultrapassou definitivamente os limites anteriores para formar toda a frente rio 

da cidade. (Durão, 2011, p.10) 
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Durante o presente sub-capítulo far-se-á a análise de cada um destes testes territórios 

artificiais desde a sua origem, o contexto histórico e urbano em que surgem, a forma 

de ocupação e usos do território, bem como a influência que tiveram na morfologia da 

cidade.  

Ilustração 6 - Extrato da Planta da cidade de Lisboa de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, 1758, Museu da Cidade, Lisboa. (Durão, 

2011, p. 60) 
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1.1. OS PRIMEIROS ATERROS NO ESTUÁRIO DA BAIXA – A DIMENSÃO 

ATLÂNTICA DA LUSITÂNIA ROMANA 

Os primeiros aterros iniciaram-se há cerca de dois milénios e são o resultado da 

sobreposição de construções das diferentes culturas que habitaram a cidade, julga-se 

que foram os romanos que mais terão contribuído para o surgimento dos primeiros 

acrescentos territoriais, que originalmente surgiram na frente ribeirinha da Baixa de 

Lisboa, tendo estes povos, iniciado a sua construção no esteiro da Baixa onde 

chegavam as Ribeiras de Valverde e a de Arroios, estas ribeiras seguiam em bom 

rigor o traçado da actual Avenida da Liberdade e a da Arroios juntando-se uma à outra 

mais abaixo, desaguando ambas no esteiro do Tejo. A presença destas ribeiras 

tornaria o espaço físico da cidade de Olisipo bem distinto daquele que conhecemos 

hoje, elas dividiam a cidade de Lisboa desaguando no Delta Tejo. (Durão, 2011. p 18) 

 

 
 

Em Lisboa, identificava uma extensa faixa junto ao Tejo, exterior às cercas medievais, 

começando nas Portas da Cruz a oriente e até à porta da Oura (ou do Ouro) e praia 

Cata que Farás, ao Corpo Santo e Fontainhas. Esta língua de praias e aterros, sua 

múltipla funcionalidade, moldou à topografia socioeconómica de Lisboa nos séculos de 

Expansão (Costa,  2012, p. 105) 

Com o passar do tempo e com os sucessivos aterros que aconteceram na cidade de 

Lisboa, estas Ribeiras ficaram submergidas, no entanto quer elas, quer o esteiro ainda 

existem, mas encontram-se actualmente no subsolo, encanadas, enquanto o esteiro 

Ilustração 7 - Mapa da Península Ibérica, no Período do Domínio Romano (Barata et 
al, 2001) 
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banha as estacarias de muitos edifícios na Baixa. Desde o tempo dos romanos até aos 

primeiros tempos de Lisboa como capital do Reino de Portugal foram sendo 

"conquistadas" aquelas terras, de forma progressiva. Enquanto alagadas, eram 

aproveitadas para o cultivo. (Durão, 2011, p 18), 

De época islâmica existem também diversas estruturas no esteiro da Baixa que 

normalmente se sobrepõem a achados arqueológicos de época romana e anteriores 

terá sido esta uma época de consolidação da urbanização nestes locais apesar de ser, 

até ao momento, um período insuficientemente estudado. (Matos & Hassanein, Apud 

Durão, 2011. p 18), Tal como noutras cidades romanas, a ocupação islâmica terá 

transformado o traçado romano através de um processo constante de construir sobre 

edificações já existentes, não obstante as escavações revelam maior actividade de 

transformação territorial do período romano (Gaspar, 1985, p.18) 

O urbanismo em Lisboa aparece com os romanos, que terão aproveitado um dos 

núcleos castrejos, que ocupava o cimo da actual colina do Castelo e a partir dai, 

descendo até ao pequeno esteiro que se desenhava para poente e para o sul até ao 

rio, implantando infraestruturas e equipamentos qualificadores de uma cidade, ao 

mesmo tempo que valorizaram a componente portuária e piscatória, tendo iniciado as 

primeiras alterações do território, de forma expedita.  

Olisipo foi o nome romano da capital portuguesa, Lisboa. A cidade era uma das mais 

importantes da Lusitânia romana, contudo não era a sua capital, que ficava em 

Emerita Augusta a actual Mérida (na Estremadura Espanhola). Foi Município Romano, 

sendo os seus cidadãos romanos apesar de não serem de ascendência romana, 

devido à aliança que o governo da cidade empreendeu com Roma. (Moita, 1994, p.14) 

Com base neste pequeno núcleo existente na colina do Castelo, a Olisipo, vai 

organizar-se um espaço rural e periurbano que em breve adquire a dignidade de 

“município Romano” e que marcará demográfica e culturalmente o território para 

sempre, valorizando as potencialidades do lugar, através de equipamento e 

infraestruturas que acentuaram por um lado a relação entre a cidade e a envolvente 

territorial, de um e de outro lado do Tejo. (Moita, 1994, p.14)  

A Baixa de Lisboa, constitui-se como um dos primeiros aterros que surge onde os 

romanos centram a sua defesa estratégica, este resultava do reflexo do terreno por um 

lado, e da protecção natural perante o estuário do Tejo e o braço deste rio que então se 

desenvolvia a ocidente e penetrava profundamente no território. (Moita, 1994, p.14) 
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As primeiras construções realizavam-se sobre o solo natural, e conforme se foram 

edificando, nivelando os interiores e reconstruindo os edifícios, os níveis foram 

subindo pela sucessão de pequenos aterros que se foram completando, pela ruína de 

edifícios e pela subida dos pavimentos exteriores. Assim, num processo gradual de 

fazer e desfazer construções, camada sobre camada, época sobre época, criaram-se 

três metros de altura de aterros em todo o esteiro da Baixa. Sendo esta a altura actual 

destes territórios artificiais. (Durão, 2011, p.34 

Os muitos sismos que se sentiram em Lisboa terão contribuído para uma maior 

necessidade de reconstrução dos edifícios. A composição destes aterros é o resultado 

do depósito de terras, areias, entulhos e pedras assentes sobre uma camada de 

terrenos lodosos e de aluvião com cerca de dez metros de espessura no Rossio e 

cinquenta metros no Terreiro do Paço. (Melo apud Durão, 2011, p. 34). 

Os aterros realizados na Baixa e na sua frente ribeirinha permitiram a urbanização 

sobre os terrenos aluvionares do esteiro, sobre as praias e mais tarde sobre o próprio 

leito do rio. Os terrenos resultantes destas transformações são planos, em contraste 

com os restantes espaços urbanos da cidade antiga, localizados nas encostas 

adjacentes ao castelo de S. Jorge. Eram por isso mais fáceis de organizar e de utilizar 

permitindo uma significativa economia de construção.  

Ilustração 8 - Sobreposição de Lisboa Romana e Actual Lisboa. Autor: Abel Manta (Barata et al. 2001) 
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Estes terrenos de aterro e aluvião sofreram em 1755 o maior derrube de edifícios com 

o terramoto, enquanto noutros locais localizados na proximidade e cujo solo é 

constituído por zonas calcárias e basálticas o derrube dos edifícios foi menor, como 

sucedeu em Alfama onde a maior destruição se verificou junto ao rio, como foi descrito 

pelos párocos que responderam ao inquérito realizado no pós-terramoto que permitiu 

circunscrever a área onde o sismo teve maior violência, a sua análise chega a 

resultados idênticos. (França, 1983, p. 35) 

Supõe-se que a enorme onda sísmica tenha provocado a liquefação de solos pela 

significativa destruição da Baixa e Terreiro do Paço. O deslizamento das massas 

tectónicas produziu movimentos térreos, com consequências muitíssimo destrutivas 

como insinua a representação gráfica de Bernardo de Caula2 que é considerada, entre 

as inúmeras que representam a cidade destruída nesta época, a que possui maior 

rigor e cuidado com os detalhes e particularidades da devastação da cidade. Entende-

se, nesta representação, o nível de destruição violenta do principal local de ocorrência 

do terramoto sobretudo no Terreiro do Paço, onde os terrenos de aterro terão sido 

engolidos pelo tsunami. 

                                            
2
 Bernardo de Caula primeiro-tenente da Companhia de Mineiros e Sapadores do Regimento de Artilharia 

de Lagos em 1763 sendo mais tarde promovido capitão. Autor de inúmeros desenhos e perpectivas da 
cidade de Lisboa, de valor inestimável, nomeadamente antes e após o terramoto de 1755. 

Ilustração 9 - Extrato da Planta da Cidade de Lisboa na Época Romana entre Séculos 
I a.C e V.d.C , com sinalização dos principais achados desta Época, Estudos 

Olisiponenses (Barata et al, 2001) 



Os aterros da área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade 

Manuel Gaspar da Conceição   34 

 
 
 
O que se conhece de vestígios físicos da ocupação urbana mais antiga do vale da 

Baixa deve muito ao trabalho dos arqueólogos. O núcleo arqueológico da rua dos 

Correeiros, na Baixa, realizou variadas escavações no terreno do BCP (Banco 

Comercial Português), aquando da construção da sede, onde foram detectadas pelos 

arqueólogos trinta e duas camadas de aterros com cerca de 3m de profundidade na 

totalidade, onde identificaram e classificaram sete épocas de construção urbana a que 

corresponde mais de dois milénios de ocupação: idade do ferro de características 

orientais fenícias ou de outros povos da região; romana; islâmica; medieval; pré-

pombalina; pombalina; pós-pombalina ou moderna. (Durão, 2011, p. 21 ). 

Esta escavação e outras realizadas apontam para uma ocupação generalizada do 

esteiro nas diferentes épocas, apesar de variar o género e densidade dessa ocupação, 

apontando para que a partir do período romano, ou mesmo anteriormente, tenha 

havido uma ocupação significativa do esteiro da Baixa, como se pode verificar na 

ilustração seguinte (Durão, 2011, p. 21) 

Há também vestígios fenícios ou orientais de um ancoradouro para a atracagem de 

barcos no esteiro da Baixa o que indicia ter havido alguma ocupação nessa época 

ligada à actividade marítima, para além de diversa cerâmica que tende a demonstrar o 

mesmo. No entanto da época romana há muito maior densidade de vestígios. 

Reconhecem-se diversas estruturas na encosta da colina de S. Jorge e no esteiro, que 

demonstram ter havido em Olisipo uma ocupação generalizada deste local pois 

abrangem-no quase na totalidade (Arruda e Silva In: Durão, 2011, p. 20) 

Ilustração 10 - Costa da Cidade de Lisboa após Terramoto de 1755. Autor: Bernardo de Caula. 1763. (Borges, 1977) 
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As investigações arqueológicas bem como os elementos vestigiais que subsistem 

ainda, revelam que a Cidade Olisipo, seria, ortogonalmente organizada, estando 

ordenada segundo eixos reguladores como normalmente sucedia em cidades romanas 

Entre outras descobertas significativas encontraram-se no esteiro vestígios de 

diversos edifícios que deveriam ser armazéns de uma importante indústria de 

conserva de peixe. O hipódromo romano realizado sobre a ribeira de Valverde, no 

local do actual Rossio desviava ou canalizava as águas dessa ribeira. (Silva, 1997, 

p.40) 

A confirmar estas teorias está também um ancoradouro da era romana, que 

permaneceu em uso pelo menos até o século 4º, e foi descoberto por acidente em 

Lisboa durante as obras para a construção de um estacionamento subterrâneo, em 

2010. O sítio arqueológico foi encontrado a cerca de 150 metros da atual margem do 

Rio Tejo, na Praça D. Luís 1º, no centro da capital de Portugal. Segundo Alexandre 

Sarrazola3, o arqueólogo responsável pelo sítio, a descoberta ajuda a explicar a 

importância no Império Romano de Olisipo – como Lisboa era chamada na época 

romana. (In: Sol, Sapo.pt) 

                                            
3
 Alexandre Sarrazola , Arqueólogo responsável pela descoberta do Ancoradouro Romano, na praça D. 

Luís I 
a- Imagem parcial do desenho de Bernardo de Caula, publicado em 1763 e que representa a Costa da 
Cidade de Lisboa após a ocorrência do devastador  terramoto de 1755, evidenciando as suas marcas de 
destruição. 

Ilustração 11 - Perspetiva da cidade de Olisipo Romana Século V.d.C . Autor: César Figueiredo (Barata et al, 
2001) 
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Este achado prova que Olissipo foi um centro de trocas comerciais com outras 

províncias do império, afirma. No antigo ancoradouro foram encontradas peças 

arqueológicas que vão do século 1 a. C. ao século 4 d. C., produzidas em Portugal, no 

Norte da África, nos territórios atuais da Espanha, Itália e França. Arqueólogo diz que 

peças encontradas dão pistas sobre vida quotidiana nos tempos romanos, havendo 

também fragmentos de cerâmica decorada, que teria vindo da atual Espanha, um pote 

para especiarias ou outros condimentos de cozinha quase inteiro e parte de um prato 

do norte da África, em que apenas a parte superior é vitrificada. Isto seria uma 

indicação de que se tratava de uma peça de uso comum. (Alexandre Sarrazola, In: Sol, 

Sapo.pt) 

Outros artefactos marcantes ligados à vida portuária deste período foram encontrados, 

tais como um tanque de salga do peixe, no lugar que é hoje a Casa dos Bicos, outros 

tanques de conservação para peixe surgiram após remodelações que se tem feito em 

lojas na baixa, bem como fragmentos de variados tipos de ânforas (Silva, 1997, p. 40) 

Redescobertas em 1991 as termas de Cassius, encaixadas num talvegue e situado 

entre a rua dos Fanqueiros e a rua Da Conceição constituem-se também como um 

importante testemunho na zona ribeirinha deixado pela família de Cassius. Sendo 

datadas entre (27 a.C 68 d.C), as termas são na actualidade inacessíveis e 

encontram-se no edifício do Ministério das Obras Publicas, mais concretamente na rua 

das pedras negras em Lisboa, a meio caminho da cidade portuária da cidade Romana 

e a área civil que se erguia ao longo da colina. (Silva, 1997, p. 40) 

Durante o período correspondente aos imperadores Julius-Claudius. (27 a.C 68 d.C). a 

encosta meridional da cidade, adquire uma nova paisagem urbana de traços 

monumentais, “tendo sido edificados edifícios públicos, de natureza administrativa, 

religiosa, que são exemplo o conjunto balnear denominado as termas de Cassio, o 

Ilustração 12 - Ânforas encontradas em ancoradouro Romano na Praça D. Luis (Barata et al., 2001) 
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Templo de Cíbele (conhecido pelas inscrições que a ele fazem referência) e o Teatro 

Romano” (Silva, 1997, p. 55) 

O Teatro Romano edificado a meia encosta perto destes últimos edifícios 

referenciados, constitui-se como uma importante obra publica vem assim atestar a 

plena participação da população nas vivências de cidadania romana. (Silva, 1997, p 

55) Simultaneamente nesta época desenvolvem-se na zona ribeirinha múltiplas 

instalações portuárias e surgem numerosas pequenas fábricas de transformação de 

pescado, na zona ribeirinha de Lisboa. É nesta área que subsistem as ruínas de um 

dos monumentos mais importantes quer pela grandeza quer pelo bom estado de 

conservação, localizado sobre os quarteirões da parte sul da zona da Baixa 

Pombalina, entre a rua da Prata e a rua da Conceição, O fórum romano, 

eventualmente um fórum corporativo estaria na zona da Rua da Prata, seguindo uma “ 

tradição de um espaço fortemente marcado pela vida portuária e comercial.” (Amaro, 

1993, p. 187). Estando neste edifício integradas as Galerias Romanas, agora segundo 

as mais recentes teorias, antigo Criptoportico da cidade (Silva, 1997, p. 40) 

Estas Galerias Romanas da Rua da Prata descobertas 16 anos depois do grande 

terramoto de 1755 no subsolo da Baixa de Lisboa, durante os trabalhos de 

reconstrução da cidade, terão sido edificadas entre o século I a.C. e o século I d.C. As 

suas características arquitetónicas e construtivas têm levantado discussões, sobre a 

sua génese. Segundo o investigador Rodrigo Banha da Silva, no início do séc. XX, 

estas galerias ficaram conhecidas como as Conservas Romanas de Água da Rua da 

Prata por serem utilizadas pela população como cisterna. Varios autores como Cardim 

Ribeiro (1994), ainda atribuem a este edifício um carácter termal e aquático, devido à 

presença de um tanque encontrado, que para outros investigadores tratar-se-á apenas 

de um mero respirador. (Silva, 1997, p. 40) 

Precisamente na Rua da Prata, as estruturas subterrâneas parecem articular-se com o 

espaço portuário do antigo esteiro do Tejo, a que são associáveis as citarias, sugerindo 

mais uma interpretação como criptopórtico, num contexto de urbe já organizada em 

época pré-romana e com indissociáveis funções portuárias. (Ribeiro, 1994, p. 45) 
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As propostas mais recentes deste investigador (Cardim Ribeiro) vem sendo 

confirmadas pelos conhecimento das galerias, não sendo possível negar segundo 

Rodrigo Banha da Silva “O carácter publico nem por mera lógica, a sua intima relação 

com a zona comercial e portuária da zona onde se insere” (Silva, 1997, p 53) No 

entanto há quem sustente a possibilidade destas galerias romanas terem sido um 

criptopórtico, solução arquitectónica que criava, em zona de declive e pouca 

estabilidade geológica, uma plataforma horizontal de suporte à construção de edifícios 

de grande dimensão, normalmente públicos, como é o caso do Fórum da cidade, que 

teria sido suportado por este criptopórtico (Ribeiro apud Silva, 1997, p 53). 

Os relatos históricos contam que a cidade de Olisipo, além de ser um centro 

comercial, era o local onde se produzia uma das iguarias do Império Romano: o 

garum, feito de entranhas de sardinha fermentadas com condimentos. Na região havia 

várias fábricas de garum e, do outro lado do rio, eram produzidas as ânforas em que o 

produto era exportado para outras províncias romanas. As escavações para a 

construção do estacionamento começaram em julho de 2010. No total, a área do 

estacionamento é de aproximadamente 80 metros de comprimento por 16 de largura, 

em sentido paralelo ao rio. (Silva, 1997, p. 53). 

Lisboa foi em época romana uma cidade eminentemente portuária e a representação 

abaixo indicada ajuda a compreender de facto como é que os vários produtos que 

chegavam a Olisipo e como estes eram eram transportados, bem como eram as 

embarcações deste período. 

Ilustração 13 - Galerias Romanas, Criptopórtico, (Ribeiro, 1994, p.45) 
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Embora a descoberta dos primeiros vestígios da ocupação pré-romana da actual 

cidade de Lisboa remonte aos inícios do século XX, só com o estabelecimento da 

prática arqueológica em meio urbano este momento foi devidamente confirmado, 

tendo-se documentado uma forte ligação com o mundo Atlântico materializada nos 

vestígios arqueológicos ligados às práticas do mundo marítimo  

A intervenção de emergência efectuada na Rua de São João da Praça, área situada 

na encosta oriental do morro do Castelo, permitiu, apesar de todos os 

condicionalismos inerentes a uma intervenção desta natureza, escavar níveis 

preservados, de época pré-romana, tendo-se identificado uma estratigrafia contínua 

desde meados do século III a.C. até à época romana republicana. Entre o conjunto de 

materiais exumados, destacam-se, pelo seu número, as ânforas, testemunho da 

importância do porto de Olisipo e do seu precoce dinamismo económico logo a partir 

de meados do século VII a.C. (Silva, 1997, p 53). 

Entre os abundantes vestígios anfóricos encontrados no subsolo urbano de Lisboa, 

existem elementos de importações tais como ânforas vinárias de origem itálica, bética 

e tarraconense, gaulesa e de origem oriental na necrópole da praça da Figueira. A 

própria orientação Sudeste / Noroeste das três fábricas de salga romanas descobertas 

na Rua Augusta sugere o aproveitamento da praia fluvial que se estendia ao longo do 

antigo esteiro, tendo esta instalação sido efectuada sobre vestígios anteriores de 

ocupação ibero-púnica, numa natural sobreposição que sugere o aproveitamento, 

muito antigo, da margem do esteiro. (Silva, 1997, p 54). 

Ilustração 14 - Gravura de embarcações romanas Século I a.C (Barata et al. 2001) 
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Olisipo seria pois, uma cidade centrada na actividade portuária em época romana, 

sendo um reflexo deste impacto visível “novo género de vida” proporcionado pela 

expansão, e a “atlantização” do povoamento mediante centros urbanos marcadamente 

marítimos. As funções económicas de fundamento marítimo são mais que evidentes e 

onde os indícios de relações com portos italianos não faltam. Atendendo à importância 

do porto olisiponense, à sua excelente implantação geográfica e à rede de 

comunicações terrestres e fluviais que o serviam, a existência de rotas de longo curso 

com partida do estuário do Tejo é perfeitamente admissível, tanto mais que Olisipo 

ultrapassou Salácia, principal porto da época republicana, desde os primeiros tempos 

do Império. (Silva, 1997, p. 54). 

Estas descobertas veem também demonstrar a dimensão Atlântica da Lusitânia no 

período Romano, defendida por alguns autores mas contestada por outros. Fabião 

(2009) vem defender que ao longo do tempo, a literatura greco-latina foi construindo 

uma imagem estereotipada do extremo ocidente, “onde se identificam recorrentemente 

alguns tópicos: “fim do mundo”, “terra ignota”, “lugar de prodígios” e “sítio de barbárie”. 

(Fabião, 2009) 

Estas imagens, primeiramente forjadas em âmbito helenístico, persistiram como 

lugares-comuns da literatura até à Antiguidade Tardia. Acrescente-se, porém, que não 

faltam nessa mesma literatura registos mais objectivos do crescente conhecimento das 

costas atlânticas, que se tornaram espaços perfeitamente familiares e frequentados 

durante a época romana. A investigação portuguesa sobre a Antiguidade assumiu de 

um modo cândido esta imagem de finisterra, à beira do terrífico mar Oceano, e 

interiorizou a noção de uma Lusitânia ultraperiférica no contexto do Império Romano, 

mesclando acriticamente as distintas tradições literárias, com especial destaque para 

as primeiras. A condição francamente interior dos principais centros políticos da 

província constituía um outro argumento a favor de uma depreciação do litoral. (Fabião, 

2009, p. 56) 

Ilustração 15 - Friso com baixo relevo de embarcações romanas datada dos séculos.I/II a.C.( (Barata et al. 2001) 
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Paralelamente, o desenvolvimento das pesquisas em outras paragens, valorizou a 

importância de algumas rotas de circulação norte-sul, designadamente o istmo gaulês 

e as rotas de Ródano e Reno, no abastecimento à Britânica ou à Germania Inferior, 

sublinhando a suposta condição periférica hispânica e desvalorizando assim a rota 

atlântica que, apesar de algumas dificuldades de navegação, constituía a melhor 

escolha, atendendo à razão distância/custo. (Fabião, 2009, p. 56) 

Nos últimos anos um crescente interesse pela orla litoral lusitana conduziu a algumas 

verificações importantes: em primeiro lugar, a existência de uma significativa 

actividade de exploração de recursos marinhos, com uma não menos importante 

componente de exportação; em segundo lugar, o reconhecimento de interessantes 

fenómenos de oscilação nas dinâmicas do povoamento, com uma evidente 

valorização das zonas de estuário, particularmente notória nos casos dos rios Sado e 

Tejo; a multiplicação de registos arqueológicos relacionados com o transporte e 

circulação de mercadorias por via marítima ao longo da faixa atlântica 

“designadamente, o padrão de distribuição de algumas ânforas e cerâmicas finas); 

finalmente, com a identificação de elementos concretos sobre a navegação antiga 

(cepos de âncoras, ânforas; vestígios naufrágios de embarcações romanas e objectos 

de natureza marítima tais como elementos de sinalização naval”. (Fabião, 2009, p. 56) 

 

 

A conjugação destes dados constitui um interessante tema de reflexão, que permite re-

equacionar o papel da Lusitânia no contexto do Império Romano. Não tanto como 

remota e distante periferia, mas como verdadeira charneira entre espaços provinciais. 

Não se pretende, naturalmente, depreciar as já conhecidas rotas de circulação norte-

sul, de há muito reconhecidas, nem defender que a Lusitânia poderia ter sido o que de 

facto não foi, mas sim trazer para o debate cientifico a relevância da rota atlântica no 

âmbito do Império Romano e a consequente reavaliação da mais ocidental das 

províncias, neste contexto. (Fabião, 2009, p. 16) 

Ilustração 16 -Mapas da Península Ibérica, Britannia, Gállia e Itália do Império romano (Barata et al. 2001) 
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A intensa atividade piscatória e comercial atrás referenciada contribuiu decisivamente 

para colocar Lisboa a par dos grandes centros marítimos do Império Romano, sendo 

designada por alguns investigadores como a “capital marítima do Lusitânia”, facto 

histórico corroborado pelos escritos de Estrabão. Historiador, geógrafo e filósofo 

grego, que terá vivido entre 64 a.C e 24 d.C. e foi o autor da Monumental Geographia, 

um tratado de 17 volumes que contém a história e descrições de povos e locais de 

todo o mundo que lhe era conhecido à época sua obra, o qual referencia o Tejo e a 

cidade de Lisboa, como importante ponto estratégico do império Romano. 

No primeiro tramo do rio Tejo podiam navegar os grandes navios de carga, enquanto 

que as pequenas barcas, chegavam a Moron …O Tejo com 20 estádios de largura na 

sua boca tem ao mesmo tempo profundidade para que os maiores barcos do comércio 

o possam subir; e como na praia mar forma, alagando as planuras marginantes, dois 

mares interiores de uma extensão de 150 estádios, toda esta porção da planície se 

acha conquistada pela navegação…Destes dois lagos ou estuários que o Tejo forma, o 

que está situado mais acima contém uma pequena ilha de quase 30 estádios de 

comprimento, e outro tanto de largura, notável pela beleza dos seus olivais e 

vinhedos… Olisipo (…) é pela sua posição a chave do rio, com o fim de dominar a sua 

curva. (Estrabão III Apud, Barata et al., 2001) 

Depois da presença romana em território Luso Romanos, seguiram os Suevos e os 

Visigodos. Em 714 d.C. os Mouros conquistam Lisboa e expandem o porto com o seu 

comércio mediterrânico e atlântico. Também estes terão deixado marcas profundas na 

cidade de Lisboa, segundo Irisava Moita, reforçaram a urbanidade que se perdera no 

período germânico, marcado pelas invasões barbaras, tendo marcado profundamente 

a relação da cidade com o seu rio, com a construção da cerca moura (Moita, 1994, p. 

56) 

A fortificação empreendida, segundo os cânones do planeamento islâmico, a cerca 

moura, desce do núcleo fortificado do Alcácer, até à praia para onde abre portas (ainda 

persiste o Arco das portas do Mar, a nascente e a poente crescem arrabaldes – um 

será a Baixa, mais comercial e artesanal, articulando o porto, a cidade e o hinterland 

rural – outro Alfama mais ligado às atividades marítimo-fluviais (marinheiros, 

pescadores, garimpeiros: os adiceiros. (Moita, 1994, p. 18) 

Após a reconquista cristã, Lisboa tem traçado um novo destino: de cidade e polo 

portuário de unidades territoriais que tinham os centros de comando no interior (Mérida 

com os romanos; córdoba ou Badajoz com os muçulmanos, Lisboa irá acumular as 

funções de cede de um reino (Portugal) e mais tarde de um Estado. Lisboa vai 

crescendo nas suas três dimensões territoriais contíguas: urbana, peri-urbana e rural. 

As características do sitio são adaptadas às novas necessidades, aumentam as 

actividades portuárias, com o consequente aumento dos aterros da sua zona 

ribeirinha. 



Os aterros da área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade 

Manuel Gaspar da Conceição   43 

Aumentam as velas no Tejo e no Mar da Palha; as colinas mais próximas são 

pontuadas por igrejas e conventos; o esteiro da baixa vai-se aterrando para que o 

arrabalde muçulmano evolucione para um típico foris-burgus cristão e judeu, tardo-

medieval burguês, nos vales mais propícios densifica-se a produção hortícola como 

acontece em Alcântara (Moita, 1994, p. 16) 

1.2. OS ATERROS REALIZADOS NOS TERRENOS DAS MARGENS DO RIO - 
INICIADOS NO SÉCULO XIV E ANTERIORMENTE 

O assentamento da cidade dá-se na colina do Castelo por motivos de defesa, 

permanecendo durante séculos o seu centro político e administrativo aí, enquanto a 

sua vida comercial acontecia à beira rio, pois desde cedo que o comércio marítimo 

constituiu o principal motivo do seu crescimento, sendo a principal causa de atracção 

de actividades e capitais. (Gaspar, 1985, p.60) 

O avanço geográfico das actividades portuárias de construção e reparação naval fez-

se de uma forma extremamente rápida, em meados do século XVI estendiam-se já por 

toda a praia de Santos, infraestruturas de madeira que se lançavam pelo rio dentro. A 

cidade estreitava, assim cada vez mais os seus laços profissionais económicos com o 

rio.  

 
 
 
No século XI, com a reorganização da Europa, o tráfego e comércio marítimo 

cresceram, o que levou D. Afonso Henriques a direccionar a sua conquista para sul 

com o objectivo de obter apoio ao longo da costa Portuguesa para a conquista da 

cidade de Lisboa, ponto importante para o domínio do estuário do Tejo, que daria 

muita importância ao território no contexto europeu. Em 1147 entra no Tejo uma frota 

Ilustração 17-Cidade de Lisboa 1598. Georgios Braunios ( Moita, 1983, p141 
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de 164 navios com um exército de cruzados que desempenharam um papel crucial na 

conquista da cidade de Lisboa e mais tarde na defesa desta.  

No século XIII os métodos de navegação desenvolvem-se muito e em consequência 

as embarcações também, construindo-se navios de grande dimensão e capacidade. 

Nascem também as primeiras linhas do Mediterrâneo para Inglaterra e Norte da 

Europa, sendo Lisboa paragem obrigatória a todos os navios que passam pela costa 

portuguesa. Com o aparecimento das rotas marítimas do Mediterrâneo que passavam 

pelo estreito de Gibraltar e seguiam para o norte da Europa, Lisboa torna-se ponto de 

paragem obrigatório, que atrai estrangeiros (artesãos, mercadores, navegadores, 

militares, camponeses), o que em muito contribui para o seu crescimento populacional.  

Devido à sua localização geográfica privilegiada, ao situar-se na faixa ocidental da 

Europa, factor que em muito contribui para que o seu porto mantenha o forte papel 

internacional, que adquiriu em tempos romanos., sendo que neste momento (século 

XIV) Lisboa constitui-se numa cidade dinâmica em exponencial desenvolvimento 

demográfico, no entanto este crescimento ocorre mediante a inexistência de meios 

sanitários, e sistema de esgotos. 

É uma cidade buliçosa onde começam a acentuar-se as desigualdades e a inscrever-

se a insegurança, quer a proveniente da turbulência social, quer a decorrente da 

escassez de meios sanitários - cidade portuária, com deficiente abastecimento de água 

e sem um sistema de esgotos (alguns canos na zona central e despejos a céu aberto 

nas linhas de água). Na periferia oeste crescia, descontrolado o bairro do Mocambo, 

junto á enseada de Santos (que ainda não sofrera os primeiros aterros), encostado ao 

convento dos beneditinos bairro que na sua multitude de gentes de raça e credos 

variados, sintetiza o reflexo negativo da função ecuménica de Lisboa. (Moita, 1994, p. 

17) 

 

Ilustração 18 - Estrato de gravura, Porto de Lisboa no Século: XV. Autor desconhecido, (Moita, 1983, p. 
14) 
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Os conceitos renascidos do planeamento urbano clássico fazem a sua aparição logo 

com D. Dinis, que construiu a primeira Villa Nova de Andrade, o futuro Bairro Alto. 

Entretanto, ainda no século XIV são erguidas novas muralhas por D. Fernando, 

desenhadas e construídas segundo os princípios do urbanismo da altura, para 

englobar uma nova Lisboa, com espaço agrícola e, portanto, de possível expansão, 

ainda no seu interior. Acentua-se o valor defensivo e até simbólico do Castelo, 

“envolve-se a linha de colinas “cristianizadas” – Graça, Santana, São Roque/Trindade , 

São Francisco – Deixam-se no interior espaços livres multifuncionais com evidente 

valor estratégico”. (Moita, 1994, p. 16)  

Deste modo a cidade expandia a sua área para cerca de 101,6 ha, mas continuava a 

ser uma cidade mais comprida do que larga. A cidade à medida que vai crescendo fá-

lo em direcção ao rio, descendo a colina, aparecendo assim a zona de Alfama e a 

zona antecedente à Baixa, apresentando um espaço ocupado de cerca de 15 ha. Vai 

crescendo sempre mais paralela ao rio que perpendicular a ele, manifestando um 

crescimento espontâneo que se estende pelas encostas das colinas, em que no alto 

destas tinham o seu polo aglutinador destes novos núcleos populacionais que iam 

prosseguindo o seu crescimento sobre os aterros realizados na Baixa e na frente 

ribeirinha. (Couto, 2003, p.30)  

 

 
 
Caniggia & Maffei sustentam que rede viária principal da cidade assentou, a partir de 

determinado momento do desenvolvimento urbano, sobre esses terrenos planos, 

criando os principais trajectos matrizes que ainda hoje são eixos estruturantes da 

cidade, quer na penetração para o interior do território, a norte, quer sobretudo na 

Ilustração 19 -Cerca Moura e a cerca Fernandina. Autor desconhecido. (Santos, 2000, p. 27) 
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realização do eixo ribeirinho que se prolonga para oriente até Chelas e Sacavém, 

como para ocidente até Alcântara e Belém. (Caniggia & Maffei, Apud: Durão, p. 30) 

Foi esta frente ribeirinha, onde se distinguia o Terreiro do Paço, que veio a ser, para 

além dos aspectos funcionais e de utilidade para a cidade, a principal e mais 

reconhecida imagem de Lisboa. O centro económico e financeiro da cidade deslocou-

se para o esteiro no reinado de D. Dinis, no princípio do século XIV, devido à sua 

crescente importância como entreposto do comércio marítimo entre o mediterrâneo e o 

Atlântico. Em novos espaços de aterro na frente do esteiro, no sopé do monte S. 

Francisco, foram construídas as “Tercenas Reais”4,  os estaleiros navais  bem como 

os mercados de peixe, numa faixa do litoral ribeirinho a jusante do núcleo urbano 

(Moita, 1983, p. 27).  

 

 
 
 
Este acontecimento marca um momento de viragem e expansão na vida da cidade, 

até ai relativamente espartilhada dentro dos limites da cerca moura. Esta instalação 

criou na zona da Ribeira Nova um enorme polo de desenvolvimento comercial. Já que 

todos os mercados dos mais variados géneros ai se instalaram. Este desenvolvimento 

também se repercutiu em termos urbanísticos pois foram rasgadas as ruas Nova, de 

Morraz, a Judiaria Nova e industrial sendo também nesta altura que surge a Ferraria 

da Ribeira. (Moita, 1983, p. 27). 

                                            
4
 Tercenas: Estaleiros de construção naval, expressão que deriva, naturalmente, das zonas 

marginais, ribeirinhas, onde os estaleiros estavam implantados. 

Ilustração 20 - Perspetiva da cidade de Lisboa, na segunda metade do século XVI Autor: G. Braunio (Moita, 1983, 
p. 94) 
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Os novos aterros, por serem realizados com carácter de urgência surgiam sem 

projecto prévio. O terreno onde cresceu o Terreiro do Paço era na sua génese um 

espaço disforme, onde se instalou a Corte com D. Afonso III em meados do século 

XIV, este será também o lugar que mais tarde se constituirá como centro político da 

cidade). A opção da Corte por Lisboa fez com que a cidade ganhasse uma importância 

política indubitável no reino tornando-se na mais influente e conhecida cidade de 

Portugal de que viria a ser a capital. (Moita, 1983, p.29 

 

 
 
É no reinado de D. João I que, a partir do porto de Lisboa, se dá o início à descoberta 

de novos povos e novos comércios, aumentando a fronteira do mundo já conhecido e 

transformando o porto de Lisboa num ponto importante para todo o comércio global. 

Foi nesta época que se fortaleceu a segurança e a vigilância da entrada no estuário do 

Tejo sendo erguidas fortalezas na sua margem esquerda desde Cabeça Seca até 

Almada. (Moita, 1994, p. 16) 

Em 1511 a cidade assume o rio como o seu centro de vida económica e comercial 

quando o Rei D. Manuel I se muda para a beira-rio, deslocando o centro político e 

administrativo para a Praça da Ribeira (actual Praça do Comércio), pela grande 

importância que o comércio representa. Com isto, Lisboa assume a sua dependência 

e vida a partir do rio, reforçando a sua ligação com este. Criaram-se novos espaços 

planos ribeirinhos por aterros como em Cata-que-Farás (local do actual Cais-do-

Sodré) e Santos, onde se construíram armazéns para as actividades comerciais e 

portuárias, assim como se definiram sítios de desembarque de mercadorias dos 

Ilustração 21 - Panorâmica de Lisboa, 1541, Autor: Sebastian Munster (Museu da Cidade, 2000) 
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barcos de pequeno calado que que ancoravam no meio do rio por não se poderem 

aproximar das suas margens. (Durão, 2011, p.34) 

 
 
 
Em 1498 D. Manuel, manda de construir na zona da Ribeira um novo palácio. O Paço 

da Ribeira, como ficará conhecido, este ocuparia a zona onde se erguiam as antigas 

tercenas, obrigando à deslocação do estaleiro para a zona contígua a ocidente do 

Palácio, o que implicou novos e maiores aterros. Este arranjo foi particularmente 

importante para o desempenho daquele que durante séculos seria o mais importante 

dos estaleiros portugueses, onde se construíram as grandes embarcações que 

conheceram mundo durante os descobrimentos, a Ribeira das Naus. 

Neste período, é então construído o Paço Real por D. Manuel I e entre outros edifícios 

de carácter eminentemente público como a Alfândega e o Terreiro do Trigo, junto ao 

rio, no lado oriental do Terreiro do Paço, o edifício das Tercenas da Porta da Cruz na 

frente oriental de Alfama. Sendo também foi criado, por novos aterros, um amplo 

espaço ribeirinho entre o Terreiro do Paço e o Postigo de Alfama, onde foi reformado e 

dignificado o chafariz d’El-Rei, o qual permitia usos diversificados como a venda de 

peixe a estaleiros de materiais ligados ao comércio marítimo. (Moita, 1983, p.27). 

O novo estaleiro era muito maior e o local era sem dúvida mais funcional. Igualmente 

importante foi o facto de em toda a zona anexa, e nalguns casos dentro do complexo 

palaciano, serem instalados em novos edifícios todos os organismos relativos à 

administração e logística naval, com as excepções da tercena (fundição de artilharia) 

de Cata-Que-Farás – a curta distância – e os fornos de biscoito de Vale de Zebro e da 

Porta da Cruz. Esta concentração dos recursos e dos equipamentos, moderna, seria 

doravante uma marca dos complexos portugueses, fazendo deles autênticos arsenais. 

Semelhante disposição encontraremos em Cochim e Goa. (Moita, 1983, p.27). 

Ilustração 22 - Terreiro do Paço em vésperas do terramoto, 1750. Autor: Francisco Zuzarte (Moita, 1983, p. 200) 
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Com os Descobrimentos, a actividade portuária, comercial e financeira de Lisboa 

incrementou-se, porque passou a ser das mais importantes cidades comerciais da 

Europa. O conhecimento mais aprofundado sobre cidades europeias e as riquezas 

que chegavam à cidade possibilitaram, no reinado de D. Manuel I executar, de um 

modo mais planeado que anteriormente, obras estruturantes e melhoramentos na 

cidade (Couto, 2003, p. 67).  

Após a descoberta do caminho marítimo para a Índia e do Brasil, procedem-se a obras 

de defesa na entrada do Estuário do Tejo e de desassoreamento do rio, assim como 

aparecem diversos cais, estaleiros navais, edifícios ligados ao comércio e à sua 

administração, como a Casa da Índia, o Cais do Tojo e Cais da Madeira datáveis de 

finais do século XVI, ou ainda o chamado Cais de Santarém, servindo o Terreiro do 

Trigo, principal ponto de atracagem das embarcações de transporte dos cereais 

indispensáveis à subsistência da cidade. (Damião de Góis, Apud: Gaspar, 1985), que 

serão símbolo da estrutura pública de administração desta cidade que ia crescendo e 

tornando mais complexa a sua actividade comercial e financeira. Conforme as 

necessidades que surgem, criavam-se novos aterros. É também neste período que se 

iniciam a construção do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, monumentos 

que se constituíram como símbolo da ligação de Lisboa aos Oceanos.  

A própria Coroa e o Concelho de Lisboa, incapazes de resistir à atração exercida pela 

faixa Ribeirinha instalaram ai as Carniçarias, a Casa dos Contos, as Fangas, ou 

Açougues, a Casa do A-Ver-o-Peso, a Casa da Moeda e as Casas de Ceuta, da Mina, 

Ilustração 23 -Ribeira das Naus nos Século XVII, autor desconhecido, (Pissarra, 2000) 
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da Guiné e da Índia Por fim o próprio rei e a Câmara, abandonando respetivamente a 

Alcáçova ou o Limoeiro e a Casa de Santo António, entalaram-se junto ao rio. O Paço 

da Ribeira e os Paços do Concelho ainda ai encontram a atestá-lo. (Moita, 1983 p. 27). 

 

 
 
Por outro lado Lisboa é cada vez mais uma cidade linear e ribeirinha de Xabregas a 

Belém, e o seu perfil, que nos chegará através de várias gravuras do século XVI, é 

sempre visto do lado do mar, evidenciando a vida marítima, palácios, igrejas e casas 

burguesas, que de nascente a poente pontuam colinas e encostas que escorrem, 

pujantemente urbanas, até às águas do Tejo/mar da Palha (Moita, 1994, p. 29) 

No âmbito da construção das tercenas reais e da abertura da Rua Nova, D. 

Dinis procede a aterros na zona do esteiro do Tejo; a muralha fernandina faz 

avançar ainda mais a cidade em direcção ao rio - a partir de 1534 com D. 

Manuel, começam a surgir na Ribeira os primeiros estabelecimentos ligados à 

expansão ultramarina, a Casa de Ceuta (que depois seria Casa da Guiné, 

Casa da Mina e, a partir de 1501, Casa da Índia), a Alfândega Nova, o Paço da 

Madeira, a Casa dos Escravos, etc. (Moita, 1994, p. 29) 

D. Manuel ordena novos aterros na zona da Ribeira, rectificando a plataforma 

que daria origem ao terreiro onde faz instalar o Paço da Ribeira e suas 

dependências, entre as quais o Arsenal, a Armaria Real, a nova Casa da Índia 

e a Casa da Moeda; manda ainda construir um novo e grande edifício para a 

Alfândega que ficou a enquadrar o Terreiro do Paço do lado oriental e dividiu 

Ribeira em duas praças, o Terreiro do Paço, a poente, e a Ribeira Velha, a 

nascente. (Couto, 2003, p. 50) 

Todos estes elementos encontravam-se de uma maneira ou de outra relacionados 

com a actividade portuária e de construção naval que para ai os atraiu e à qual 

serviram de suporte. Estas iniciativas inserem-se na profunda remodelação que o 

monarca desenvolve respeitante à relação directa da cidade e do rio, até então 

resguardada pela cintura das muralhas. A terraplanagem do terreiro do Paço, em 

Ilustração 24 -Porto de Lisboa XVI, Autor desconhecido (Moita,1983, p. 109) 
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conexão imediata com o Tejo, a localização nesta praça nova do paço Régio e de 

outras estruturas administrativas, em vizinhança com o Arsenal bem como o 

enobrecimento de Belém são pois duas vertentes de uma mesma ação concertada, 

tendo em vista abrir a cidade ao rio. (Matos, 2010, p.180) 

 

 
 

No período filipino (1580.1640), sobretudo na primeira metade, Lisboa não deixou de 

aumentar, densificar e afirmar a sua vocação atlântica. Se perde peso por deixar de 

ser corte real, ganha importância no contexto da península Ibérica unificada, 

beneficiando do trato das Américas e do Oriente, neste período o seu porto passa a 

afirmar a sua importância num contexto ainda mais alargado, “contribuindo em muito 

para a primazia urbana de Lisboa nas Hespanhas” (Moita, 1994, p.17) 

Em 1640 Lisboa recupera a corte e com ela são construídos palácios e conventos, 

mas a duradoura guerra com Espanha num contexto de grande instabilidade política e 

militar da Europa devido às Guerras dos 30 anos e a Guerra da sucessão em 

Espanha, não facilitam o desenvolvimento da cidade nos finais do Século XVI, a 

cidade vai renascer com D. João V (1706-1750) e com o ouro do Brasil, neste período 

a capital enriquece sobretudo em monumentalidade e ostentação da nobreza e da 

igreja, consolidando-se o seu núcleo urbano que mantém a sua dimensão ribeirinha.  

Lisboa vai sempre crescendo paralela ao rio, com mais incidência para o seu lado 

ocidental, em direcção ao desaguar do Tejo. A par dos processos de ampliação do 

Ilustração 25 -: Paço da Ribeira do Arquitecto Filipe Terzi. Autor: Domingos Vieira Serrão (Castilho, 
1943, p.20) 
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Porto e dos estaleiros, surgiam novos bairros, e acelerava-se o crescimento dos 

existentes, procede o desenvolvimento das áreas comerciais e instalação do sector 

terciário. Grosso modo, todo o desenvolvimento de Lisboa ao longo do rio 

concretamente de montante a jusante obedeceu a estes ritmos. (Moita, 1994, p. 19) 

O desenvolvimento que vai de Alcântara-Calvário a Belém, genericamente designado 

por Junqueira, urbaniza-se, e o continuo edificado completa-se com as necessidades, 

Trinas e consolidação urbano portuária se Santos – Mocambo - poço dos Negros. 

(Moita, 1994, p. 18) 

Antes de a cidade aumentar os seus limites, já a actual parte desde Alcântara a Belém 

era procurada pela burguesia para as suas quintas de veraneio, em que apesar de se 

situarem junto ao rio, não tiravam partido do mesmo. A formação destes novos 

territórios possibilitou à Coroa ou à Administração da cidade realizar os objectivos 

urbanísticos sem intervir na cidade consolidada não necessitando de negociar com os 

nobres nem com as ordens religiosas (dissolvidas em 1834), que eram os principais 

detentores das propriedades em Lisboa, o que terá facilitado em muito a execução de 

todas estas obras que criaram uma estrutura urbana central, de carácter público e de 

utilização flexível, que julgamos ter sido determinante ao longo do tempo na 

readaptação da cidade.  

 

 

A amplitude que os espaços ribeirinhos apresentavam tendo como cenário o casario 

nas encostas proporcionava uma imagem atraente e agradável de cidade. Contudo, 

alguns, como sucedeu com o escritor Henry Fielding ou como Semple, que 

penetraram nos bairros, referiram-se, nas suas crónicas, à dicotomia entre a imagem 

Ilustração 26 -Vista do Rossio anterior ao terramoto de 1755, evidenciando-se o Castelo de São Jorge. 

Autor Zuzarte (Moita, 1983, p. 106) 
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urbana percebida do rio e a que ocorria no interior da cidade, onde as ruas eram muito 

tortuosas, sujas e mal cuidadas (Castelo-Branco, 1987, p. 50).  

Os espaços amplos ribeirinhos também eram apreciados para a construção de 

edifícios residenciais dado serem lugares privilegiados da cidade. No piso térreo 

desenvolviam-se comércios que valorizavam a frente ribeirinha que era usada em 

actividades comerciais, lúdicas e de passeio. Era um importante ponto de encontro e 

de acontecimentos das gentes da cidade e dos viajantes. Aqui realizavam-se festas 

religiosas, a maior parte dos autos-de-fé e no Terreiro do Paço chegaram a realizar-se 

touradas, era o espaço de carácter público de referência da cidade (Dias & Rego, 

1995. p. 70). 

 

 

 
A cidade crescia assim sem planeamento urbano, ao sabor das necessidades 

imediatas que então surgiam, sem sistema sanitário, apresentando uma intensa 

obsolescência das suas estrutura urbanas, nomeadamente ao nível das habitações. O 

terramoto de 1755 que fez parte da cidade desaparecer por completo, constituiu-se 

como um agente catalisador, estabelecendo este cataclismo destruidor na 

oportunidade para a reforma das estruturas urbanas até então decadentes.  

Lisboa chega assim ao terramoto de 1755 como uma cidade em que se encavalitam as 

diferentes épocas históricas, se misturam as funções, dominavam comportamentos 

sociais obsoletos – desde o sanitário ao religioso uma cidade onde era difícil a 

renovação. O terramoto para lá do cataclismo que fez estremecer os espíritos da 

Europa, é assim uma grande oportunidade de atualização para a cidade e por essa via 

para o próprio pais…optando-se por um novo desenho urbano e por inovações 

tecnológicas nas habitações, de molde a minimizar os impactos de futuros cataclismos. 

Ilustração 27 -Em cima, representação da cidade antes do terramoto. Em baixo, cidade de Lisboa durante 
o terramoto de 1755. Autor: Mattaus Seutter (Caria, 2000, p. 49) 
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Por outro lado aproveitou-se a oportunidade para planear a expansão da cidade e 

alterar o modelo de estruturação funcional e social do território (Moita, 1994, p. 18) 

Apesar do seu epicentro não ser conhecido com precisão, havendo diversos 

sismólogos que propõem locais distanciados de centenas de quilómetros. No entanto, 

todos convergem para um epicentro no mar, entre 150 a 500 quilómetros a sudoeste 

de Lisboa. A intensidade do terramoto em Lisboa e no cabo de São Vicente estima-se 

entre X-XI na escala de Mercalli., estima-se que a sua magnitude pode ter atingido 9 

na escala Richter. Relatos da época afirmam que os abalos foram sentidos, consoante 

o local, durante entre seis minutos a duas horas e meia, causando devastação de que 

ainda hoje há vestígios em Lisboa. (Melo, 2005, p. 40). 

 

 

Com os vários desmoronamentos os sobreviventes procuraram refúgio na zona 

portuária e assistiram ao recuo das águas, revelando o fundo do mar cheio de 

destroços de navios e cargas perdidas. Poucas dezenas de minutos depois, um 

tsunami, que actualmente se supõe ter atingido pelo menos seis metros de altura, 

havendo relatos de ondas com mais de 10 metros, fez submergir o porto e o centro da 

cidade, tendo as águas penetrado até Campo de Ourique. Nas áreas que não foram 

afectadas pelo tsunami, o fogo logo se alastrou, e os incêndios duraram pelo menos 

cinco dias. Todos tinham fugido e não havia quem o apagasse. (Melo, 2005, p. 40) 

Cerca de 85% das construções de Lisboa foram destruídas, incluindo palácios 

famosos e bibliotecas, conventos e igrejas, hospitais e todas as estruturas. Várias 

construções que sofreram poucos danos pelo terramoto foram destruídas pelo fogo 

que se seguiu ao abalo sísmico, causado por lareiras de cozinha, velas e mais tarde 

por saqueadores em pilhagens dos destroços. (Melo, 2005, p. 40). 

A recém-construída Casa da Ópera, aberta apenas seis meses antes, foi totalmente 

consumida pelo fogo. O Palácio Real, que se situava na margem do Tejo, onde hoje 

Ilustração 28 -Extrato de gravura, Área da Baixa de Lisboa durante o terramoto de 1755, Autor: 
David Kerlibergen (Caria, 2000, p.48) 
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existe o Terreiro do Paço, foi destruído pelos abalos sísmicos e pelo tsunami. Dentro, 

na biblioteca, perderam-se 70 mil volumes e centenas de obras de arte, incluindo 

pinturas de Ticiano, Rubens e Correggio. O precioso Arquivo Real com documentos 

relativos à exploração oceânica e outros documentos antigos também foram perdidos. 

(Melo, 2005, p. 40).  

 

 
 

O terramoto destruiu ainda as maiores igrejas de Lisboa, especialmente a Catedral de 

Santa Maria, e as Basílicas de São Paulo, Santa Catarina, São Vicente de Fora e a da 

Misericórdia. As ruínas do Convento do Carmo ainda hoje podem ser visitadas no 

centro da cidade. O túmulo de Nuno Álvares Pereira, nesse convento, perdeu-se 

também. O Hospital Real de Todos os Santos foi consumido pelos fogos e centenas de 

pacientes morreram queimados. Registos históricos das viagens de Vasco da Gama e 

Cristóvão Colombo foram perdidos, e incontáveis construções foram arrasadas 

(incluindo muitos exemplares da arquitectura do período Manuelino em Portugal). 

(Melo, 2005, p. 40). 

Após o terramoto o Marquês do Pombal entregou o projecto de reconstrução da 

cidade a vários arquitectos e engenheiros, entre eles, Carlos Mardel; Manuel da Maia 

e Eugénio dos santos. É neste período que são construídos novos grandes aterros em 

toda a zona ribeirinha onde as maiores destruições se verificaram quer por motivos de 

saneamento básico, quer para a consolidação da cidade. e designadamente para a 

reafirmação do Terreiro do Paço. (França, 1983, p.65) 

O terramoto de 1755 permitiu transformar toda Baixa da cidade, já o Terreiro do Paço 

que ganhou ordem e maior importância como praça de representação da cidade e do 

poder político pois os valores racionalistas e iluministas determinantes no Pombalino 

estiveram na génese desta renovação que fez afirmar esta praça como símbolo de 

Ilustração 29 - Representação do Terramoto de 1755, Autor Desconhecido, (Caria, 2000, p.47) 
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Lisboa e de um Portugal renovado, divulgando para o mundo uma imagem ordenada e 

sóbria. A sua nova concepção espacial obrigou à realização de novos aterros onde se 

consolidou o cais das colunas integrado num desenho geométrico resultante do novo 

paradigma urbano e em continuidade com a Baixa. (França, 1983, p. 65) 

Reordenaram-se usos no Terreiro do Paço onde deixou de haver cais de embarque e 

de descarga de mercadorias como outros edifícios do género que foram trasladados 

para outros locais da frente ribeirinha como sucedeu com a construção dos Armazéns 

da Alfandega e o Terreiro do Trigo na frente de Alfama como uma nova frente de 

comércio portuário que continuou a desenvolver-se em toda a frente da cidade 

excepto no Terreiro do Paço. (França, 1983, p.65) 

1.2.1. O ILUMINISMO E A ARQUITECTURA POMBALINA 

Segundo José Augusto França (1987), na obra Lisboa pombalina e o Iluminismo, o 

plano de renovação de Lisboa atestou o amadurecimento dos engenheiros militares 

portugueses, na medida em que foi concebido e executado por aqueles profissionais. 

Imposta pelo Marquês de Pombal, ministro de D. José, a reconstrução de Lisboa 

tornou-se uma prioridade imediata e, logo em 4 de Dezembro de 1755, foram 

apresentados os seis projectos para a reedificação da cidade. Seguindo um modelo 

iluminista, esta “nova” cidade constituiu uma das mais audaciosas propostas 

urbanísticas da Europa da época. Neste plano urbanístico, é imposto um traçado 

geométrico ortogonal, com hierarquização de vias, definidas em função das duas 

Praças mais emblemáticas da cidade: o Rossio, centro comunitário, e a Praça do 

Comércio (antigo Terreiro do Paço), centro político e económico. (França, 1983, p.65) 

O projecto escolhido entre vários previa a reconstrução de Lisboa, re-edificando com 

planos inteiramente novos a parte central da cidade. O projecto de Eugénio dos 

Santos, cobre a parte central da cidade na sua Baixa entre as colinas do Castelo e 

São Francisco, mas sobe também por esta, cumprindo soluções idênticas conforme a 

topografia do terreno permitia. A sua parte principal define-se entre o Terreiro do 

Passo e o Rossio, regularizando as duas praças tradicionais, criando de uma para 

outra, uma rede de ruas longitudinais e transversais, cortando-se em ângulos rectos. 

(França, 1983, p. 65) 
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O projecto do Rossio é de autoria de Carlos Mardel, mas o Terreiro do Paço, é 

projecto de Eugénio dos Santos, que nesse admirável palco aberto ao Tejo, 

transforma esta praça num lugar único. Um dos dados essenciais da definição da 

Praça. do Comércio é a sua composição pensada, deliberadamente, como espaço 

significante. Trata-se da porta simbólica da nova Lisboa, que se pretendia que fosse 

vista na sua dupla novidade: a da cidade como um todo, que se re-erguia após a 

catástrofe e a da praça em si, que renovava o antigo Terreiro do Paço e o 

transformava na Real Praça do Comércio. (Sousa, 1928, p.15) 

Nesta nova denominação incluía-se a evocação da "place royale" de onde deriva o 

seu modelo formal e ideológico, e o elogio do Comércio ao qual se associava a 

reconstrução da cidade, tornando-a no espaço emblemático tanto do poder iluminista 

como da burguesia mercantil. Mas a Praça. do Comércio é sobretudo o espaço onde 

se buscou com maior evidência uma imagem de síntese do projecto de renovação da 

cidade, tanto no discurso iluminista da cidade que é renovada pela razão, como na 

evocação da memória da cidade perdida com o terremoto. A invocação do todo urbano 

também se faz pela memória da cidade destruída que ali se faz presente de várias 

maneiras.  

A forma da praça reinvoca, rectificando o antigo Terreiro do Paço. Os arcos retomam a 

ideia das arcadas da Rua. Nova dos Ferros onde se reuniam os comerciantes e ao 

mesmo tempo fazem lembrar as portas da antiga muralha. e em especial os torreões 

Ilustração 30 - Projecto Pombalino para um plano de urbanização da Zona compreendida entre o 
Bairro Alto e as Amoreiras. 1757. Autores: Carlos Mardel; Eugénio dos Santos; Elias Sebastião 

Poppe. Assinado por Manuel da Maia. (Moita, 1983, p. 368) 
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evocam, numa espécie de citação duplicada, o dito "torreão de Terzi" que constituía o 

elemento principal do paço da Ribeira e que tinha grande peso no imaginário urbano 

de Lisboa. (Sousa, 1928, p.15) 

A "citação" arquitectónica incorpora inclusivamente a alternância clássica de frontões 

curvos e rectos nas janelas dos torreões. Mais ainda, toda a praça faz-se ladear pelas 

estruturas renovadas do Arsenal e da Alfândega, que desde as reformas manuelinas 

faziam parte do mesmo conjunto ribeirinho, e que remetem para o papel fundamental 

de Lisboa como capital de um império ligado ao mar. (Sousa, 1928, p. 16) 

 
 
 

Esta nova forma de projectar foi apelidada de estilo "Pombalino”, referindo-se ao 

Marquês de Pombal, o responsável pelo projeto. É um estilo simples com fachadas 

depuradas, e traçado ortogonal. Para além das inovações gramaticais foram definidas 

verdadeiras inovações ao nível das técnicas de construção anti-sísmica, da segurança 

contra incêndios, da salubridade e higiene e do recurso à pré-fabricação de destacar a 

estrutura anti-sísmica designada de "gaiola" em edifícios de quatro pisos equipados 

com saneamento moderno, o recurso a fundações com estacas de madeira e 

standardização. Eram ideias de vanguarda na altura, juntando-se às dos métodos de 

construção prefabricada, criando o primeiro exemplo de urbanismo racionalista. 

Define-se assim uma nova e moderna atitude perante a Engenharia. (Almeida, 2005). 

Após o terramoto, os novos edifícios que se construíram na Baixa Pombalina 

assentaram sobre arcos em cantaria que estão, por sua vez, assentes sobre estacas 

em madeira, criando galerias visitáveis no subsolo, por onde corre a água  Nos séculos 

XIX e XX modificou-se o sistema de circulação de águas superficiais e subterrâneas na 

Baixa, devido à impermeabilização dos espaços públicos, à canalização de linhas de 

água e à construção de caves, parques de estacionamento e metro no subsolo, que 

pode ter alterado a circulação e caudais e por isso é actualmente monitorizado pela 

CML (Melo, 2005, p.60). 

Ilustração 31- Projecto das frontarias dos edifícios a construir na rua Augusta. 1756. Autor: Eugénio dos Santos. (Moita, 1983, p. 368) 
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A arquitectura pombalina veio propor um padrão de qualidade elevada para a cidade 

que previa fachadas regulares, simétricas, guarnecidas com cantarias divulgando e 

vulgarizando uma linguagem clássica de embasamentos, pilastras, frisos, cornijas, 

frontões e portais. Também imposições construtivas que passaram a vigorar desde 

essa altura, garantindo a protecção contra sismos e incêndios, tornaram-se regras e 

princípios em toda a arte de edificar. 

Era então decidido um plano regular para a cidade, determinando por ruas rectas, 

mais largas, com passeios laterais, e edifícios com características homogéneas, altura 

conforme à largura das ruas, estrutura independente e divisória contra incêndio, 

paralelamente, o capitão Eugénio dos Santos desenvolveu um sistema estrutural em 

madeira para os edifícios, visando torná-los mais resistentes em caso de terramoto.  

Ilustração 33- -Estacaria Pombalina: Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. ( Moita, 1983, p.367) 

Ilustração 32 - Fundações dos edifícios Pombalinos Autores: Eugénio dos Santos e Carlos 
Mardel. (Moita, 1983, p. 367) 
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 “[…] benefícios do menos perigo nos terramotos, e incêndios, da mayor claridade da 

luz, da mayor liberdade do ar, da mayor facilidade nas conduções, da mayor 

frequência na passagem, e do mayor valor”. (Marquês do Pombal, Apud França, 1983, 

p. 30) 

Na implementação deste projecto, destacam-se a vontade e eficiência das políticas do 

Marquês de Pombal e o papel fundamental dos arquitectos e engenheiros militares 

Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, envolvidos no levantamento e 

execução dos projectos para erguer a nova cidade. Tal proposta visava garantir um 

todo homogéneo, norteado pelo princípio estético da simetria Racional, em que o 

único elemento variador seria a cor, embora apontasse certa tendência à diversidade, 

tinha a função de reforçar a homogeneidade do conjunto, eliminando contrastes 

marcantes entre a parte renovada e a parte velha da cidade. (Sousa, 1928, p. 16) 

O Projecto escolhido para a reconstrução de Lisboa após o Terramoto de 1755, 

(ilustração 34) da autoria dos arquitectos Eugénio dos Santos Carvalho e Carlos 

Mardel e datado de 12 de Junho de 1758. Apresenta a particularidade de mostrar, a 

rosa, as áreas arruinadas pelo terramoto de 1755, às quais se sobrepõe o projecto de 

reconstrução definitivo elaborado. A planta permite verificar a área abrangida pelo 

plano de reconstrução: S. Paulo. O novo desenho da cidade vem estabelecer também 

três tipos de fachada padrão para os edifícios, distribuídos por ruas, e um quarto tipo 

para os edifícios do Terreiro do Paço.  
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A estandardização das fachadas provavelmente significava menos uma opção 

estética, adesão precoce aos prenúncios do neoclássico, recém-divulgado nos quatro 

primeiros volumes do Tratado de Arquitetura de J. F. Blondel, publicados em 1752. Em 

sintonia com padrões arquitectónicos vigentes desde o Bairro Alto (1518), divulgados 

nas Cartas Régias que orientavam a fundação de vilas no Brasil, na primeira metade 

do século XVIII, na linha do que disse J. A. França, parece implicar uma opção 

pragmática, que viabilizaria a pré-fabricação dos elementos e aceleraria o ritmo da 

construção. (França, 1987, p. 39) 

Que cada rua conserve a mesma simetria em portas, janellas e alturas; e pelo que toca 

as cotas me parece sejão todas de dous pavimtos sobre as logeas; porem que as 

paredes que dividem os edificios excedão a altura das paredes das frontarias pelo que 

se julgar bastante para que o fogo senão possa communicar de huns telhados a outros 

[…] Disse asima, pa que cada rua conserve a mesma simetria em portas e janellas e 

alturas, porque me parecia melhor que cada rua ou cada Frega tivesse algua diverside 

ao menos na côr da pintura do que por toda a cide baixa inteiramte uniforme, até pa 

não ficarem tão distintas as outras ptes da Cide que se conservarão na mesma forma 

em que se achão, porque tenho moralmte por impraticavel a renovação inteira de Lixa 

em todas as suas Fregas. (Eugenio dos Santos Apud: França, 1987, p. 38) 

Ilustração 34 -Planta da Reconstrução de Lisboa aprovada em 1758 Autores: Eugénio dos Santos e Carlos Mardel. (Moita, 
1983, p.367) 
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No desenho acima presente pode-se observar a altura e simetria dos edifícios com 

dois andares sobre as lojas, ambos de janelas rasgadas, com divisões de paredes 

altas sobre os telhados para defesa da comunicação de incêndios (guarda-fogos). O 

plano pombalino elaborou o conceito de espaço urbano público, associando a ideia do 

sítio, do lugar, à geometria de um traçado regular e de uma praça disciplinada 

delimitada por uma arquitectura simétrica. A cidade estrutura-se e expande-se de 

forma organizada, definem-se ruas e praças e quarteirões, em suma urbaniza-se a 

cidade mediante um projecto prévio e pela primeira vez ao longo de seis séculos 

cristãos de existência, Lisboa foi pensada, programada e edificada. (Pardal, 2005, p. 

15) 

Obviamente, não apenas questões estéticas nortearam o projecto de reconstrução de 

Lisboa. Ao pensar nas cloacas, Maia procurou resolver o problema do lixo e da 

insalubridade; ao pensar numa estrutura independente para os edifícios, procurou 

resolver o problema dos terramotos; ao pensar nas paredes elevadas acima dos 

telhados, procurou resolver o problema dos incêndios; ao pensar num gabarito para os 

edifícios proporcional à largura das ruas, procurou resolver o problema da circulação 

do ar, da insolação e das pestes; ao pensar em ruas rectas, largas, calçadas e com 

passeios laterais, visando à segregação do fluxo de pedestres e veículos, procurou 

resolver o problema do tráfego; ao proibir as passagens cobertas, procurou resolver o 

problema da insegurança nocturna e da humidade no térreo etc. Embora as soluções 

propostas para todos esses problemas tivessem suas raízes no século XVII e primeira 

metade do XVIII, a possibilidade de empregá-las em conjunto – tal como um sistema 

articulado e funcional – constituía-se em novidade e, empiricamente, estava em 

sintonia com parte do debate teórico em curso na França nesse mesmo período. 

(Pardal, 2005, p. 15) 

Ilustração 35 - Fachada de Edifício para plano de reconstituição da Baixa de Lisboa após o terramoto de 1755. Autor: Eugénio 
dos Santos (Moita, 1984, p. 369) 
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O terramoto criou a condição para que os conceitos, as formas e as práticas que 

vinham sendo aplicadas em outras cidades-capitais, ou mesmo parcialmente nas 

colónias, pudessem também ser implantadas na capital do Reino. O resultado foi uma 

cidade “regular”, “formosa” e “cómoda”, verdadeiro sonho geométrico. Em termos 

estéticos, foi pautada por um dos princípios mais importantes da arquitetura 

seiscentista – a simetria. (Pardal, 2005, p. 15) 

1.3. OS GRANDES ATERROS DOS FINAIS DO SEC: XIX E DO INÍCIO DO 

SÉCULO: XX 

Durante o século XIX mais concretamente nos últimos anos das décadas de 

Oitocentos existe necessidade de modernizar o porto de Lisboa, já que a cidade nesta 

época manifestava níveis de desenvolvimento bastante baixos, quando comparada 

com as grandes capitais europeias, Londres ou Paris. A intenção da burguesia 

ascendente em acompanhar essas tendências transformadoras justifica-se pelo desejo 

generalizado que imperava na altura de que a cidade de Lisboa fosse reconhecida 

além-fronteiras e pudesse suportar a expansão que se ambicionava.  

É também neste período, chamado Regeneração, pois os governos tentaram 

recuperar o atraso em que Portugal vivia, através da modernização da administração e 

do desenvolvimento económico do país, em que é criado no primeiro governo da 

Regeneração um novo ministério, o das Obras Públicas, do qual Fontes Pereira Melo  

se encarregou. Factor decisivo que conduziu à realização de Planos urbanísticos 

gerais que integravam o estudo das grandes infraestruturas como a estrada de 

circunvalação, o caminho-de-ferro, o grande porto e que eram consideradas decisivas 

para cumprir os objectivos propostos para além de se planearem as infraestruturas 

básicas ao fornecimento de água e de criação da rede de saneamento que grande 

parte da cidade não possuía. (Durão, 2011, p.40) 

Ilustração 36 -Planta da cidade de Lisboa, após a ocorrência do terramoto de 1755, com projecto  dos arquitectos Eugénio 
dos Santos Carvalho e Carlos Mardel. em sobreposição. Autores: Eugénio dos Santos e Carlos Mardel (Moita, 1984, p.369) 
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Neste período o Matemático e Tenente da Marinha Filipe Sousa Folque5 recebe a 

incumbência de realizar a carta topográfica de Portugal, à escala de 1:100.000. 

Trabalho que levou a cabo juntamente com o seu pai Tenente - General Pedro Folque 

privilegiando a obtenção prévia de conhecimento do existente, o que terá contribuído 

para planear a futura expansão urbana. Este levantamento veio dotar o planeamento 

urbanístico de bases rigorosas para o projecto da nova cidade que na segunda 

metade do século XIX, culminando uma série de debates e discussões, aprovou 

planos urbanísticos globais que definiram a modificação da rede viária principal da 

cidade onde se destaca a construção de uma avenida ribeirinha em toda a frente rio 

sobre novos terrenos de aterro. (Filipe Folque, Apud: Durão, 2011. p. 45) 

                                            
5
 Filipe Folque: Tenente da Marinha e Matemático, em 1826, é nomeado ajudante do Diretor de Obras do 

Mondego, foi também ajudante do Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra. Em 1833 
transitou para o Exército, como tenente, onde viria a alcançar o posto de General de Divisão da arma de 
Engenharia em 1872. Onde cria o curso de engenheiro hidrógrafo. Este curso é de especial relevância 
para o desenvolvimento dos conhecimentos de astronomia, geodesia, topografia, hidrografia, cartografia 
entre os Oficiais de Marinha Juntamente com o pai, em 1843, realiza a carta topográfica de Portugal, à 
escala de 1:100.000. Entre 1844 e 1870, exerceu as funções de Diretor-Geral dos Trabalhos Geodésicos 
e Cartográficos do Reino onde, em 1851, cria um departamento hidrográfico. Entre 1844 e 1870, exerceu 
as funções de Diretor-Geral dos Trabalhos Geodésicos e Cartográficos do Reino onde, em 1851, cria um 
departamento hidrográfico. 

Ilustração 37 -Estrato de planta da Cidade de Lisboa (Atlas da Carta Topográfica de Lisboa sob a 
direcção de Filipe Folque 1856-1858), (Viegas et. Al. 2000, p.20) 
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Para concretizar essas importantes infraestruturas fazem-se estudos e inúmeros 

projectos que são levados a cabo no sentido de aumentar o território em detrimento do 

leito do rio. Consequentemente realizaram-se novos aterros na margem do Tejo, 

sendo estes os mais extensos quer em área quer em profundidade. Em 31 de Outubro 

de 1887 são inauguradas as grandes obras no porto de Lisboa por D. Luís I, estando a 

obra completa na passagem para o século XX, registando-se por volta de 1940 a 

realização de novos edifícios e diversas transformações no edificado no final do 

século. (Durão, 2011. p.45) 

Durante as últimas décadas de Oitocentos e as primeiras do século XX registaram-se 

algumas alterações significativas no espaço litoral de Lisboa, a par de um conjunto de 

propostas – por iniciativa pública e privada - porque nunca chegaram a ser 

concretizadas. As alterações estiveram directamente ligadas à construção das 

instalações que dotaram a capital de um novo porto. Foi também o desejo de 

transformar Lisboa no “cais da Europa” que motivou o aparecimento de vários planos 

de melhoramento e aformoseamento das margens ocidental e oriental da cidade onde, 

em alguns aspectos das soluções urbanísticas apresentadas, é possível perceber 

influências do modelo haussmanniano. (Barata, 2009, p. 55) 

Estas complexas obras dentro do rio foram possíveis, por meio de muralhas de 

protecção que foram construídas em pedra assente sobre uma estrutura de betão 

armado formada por pilares e vigas. O espaço interior foi cheio com terra compactada. 

Utilizaram-se, também, novas máquinas, como dragas e comboio para o transporte de 

pedras e areias desde as pedreiras de Alcântara (Nabais Ramos, 1987, p.80). 

Ilustração 38 -Terreiro do Trigo (Atlas da Carta Topográfica de Lisboa sob a direcção de Filipe 
Folque 1856-1858), (Viegas et. Al. 2000, p.20) 
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Construíram-se docas para atracagem de barcos de pequeno calado e diversos 

molhes para o desembarque de barcos de grande calado, enquanto entre a avenida 

ribeirinha e o rio surgiram edifícios administrativos do porto de Lisboa, armazéns e 

outros espaços portuários que se edificaram ao longo de diversas décadas. Numa 

primeira fase, no lado oriental, foi realizado o aterro junto ao Arsenal do Exército, pelo 

lado do rio, resolvendo o acesso marginal a Santa Apolónia, onde se instalou a 

estação de comboios do norte. Inaugurada no dia 1 de Maio de 1865, esta nova 

infraestrutura seria o centro de partidas e chegadas ferroviárias, quer nacionais quer 

internacionais. Em 1910, foi sujeita a algumas obras de melhoramentos tendo-lhe sido 

acrescentado mais uma andar. (Summavielle, 1994, p. 28) 

O troço da Margem do Tejo entre Cata-que-farás (Cais do Sodré) e Santos, dito depois 

da ribeira (hoje a primeira metade da Avenida 24 de Julho), foi durante séculos 

conhecido por praia da Boavista. Vasto areal que foi crescendo ao sabor da 

consolidação de detritos do rio, tanto servia como vazadouro de despojos citadinos, 

como ainda para o levantamento das forças para execuções, quer pelos odores 

dominantes, quer pela freguesia que ai se demorava. (Summavielle, 1994, p. 28) 

Ilustração 39 -Estação de Santa Apolónia 1903 antes do aterro final Autor: Augusto dos Santos 
Fonseca (Summavielle, 1994, p. 28) 
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De modo a acabar de vez com a verdadeira lixeira que ai existia e pensando já numa 

futura zona portuária procedeu-se à construção de aterro entre o cais do Sodré e 

santos, afastando a margem do Tejo, tanto quanto possível, de modo a atingir uma 

zona de grande profundidade que permitisse a acostagem de grandes navios 

(Summavielle, 1994, p. 13) 

O aproveitamento desse vasto logradouro alargado ao longo dos tempos pela 

sedimentação das areias foi uma preocupação constante sobretudo na sequência da 

reconstrução pós-terramoto, dada a forte intervenção urbanística na zona próxima de 

São Paulo, na qual o próprio Marquês de Pombal foi um dos mais directos 

interessados. Ideias e projectos não faltaram, procurando integrar-se essa parcela 

ribeirinha mal-afamada na dinâmica do crescimento urbano. (Durão, 2011. p. 45) 

No entanto seria necessário esperar pelo clima da regeneração (1852) propiciadora 

das obras públicas, personificada em Fontes Pereira de Melo, para se passar das 

ideias à prática, encarando-se de vez a articulação desse areal com a cidade, através 

da construção de um aterro contido por um cais de pedra que permitisse a abertura de 

uma ampla avenida, anseio de muitos Lisboetas. (Durão, 2011. p. 45) 

Ilustração 40 -Início da Construção de aterro no Cais do Sodré 1860, Autor desconhecido, (Summavielle, 
1994, p. 13) 
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Ao contrário do que sucede na restante margem do rio, a parcela ribeirinha entre 

Santos e Alcântara é dominada por uma alta escarpa, caindo outrora a pique sobre a 

estreita faixa da praia. Característica geológica bem referenciada por servir de suporte 

ao palácio destes titulares, erguido na segunda metade do século XVII. Tirando partido 

dessa excelente relação com o rio a base dessa escarpa abrupta foi aproveitada para 

a construção de múltiplos armazéns, de propriedade quer publica quer privada, com 

acesso exclusivo por via fluvial às Tercenas, das quais muitas ainda restam à espera 

da apropriada valorização.  

A frente ribeirinha de Lisboa até à passagem do século XIX para o XX definia-se no 

espaço entre o Largo de Santos, a ocidente, e as Tercenas da Porta da Cruz a Oriente, 

porque o relevo pelo lado do rio era escarpado, sem praia, o que para ser aterrado 

obrigava a meios técnicos consideráveis A partir do largo de Santos, o acesso para 

ocidente fazia-se a cota superior pelo trajecto interior que era o trajecto matriz ocidental 

a que correspondia, em 1856, à rua Direita das Janelas Verdes, à Calçada de Santos o 

Velho e à Calçada do Marquês de Noronha. Para oriente, a saída da cidade fazia-se 

pela rua dos Remédios e do Paraíso. 

A definição da área portuária em finais do século XIX, estendeu-se para esta zona 

sempre tão activa, impondo a ligação viária com a restante cidade. É então prolongada 

em aterro a Avenida 24 de Julho a partir de Lisboa em direcção a Alcântara, conexão 

até então só possível pela rua das Janelas Verdes e Pampulha, a antiga via romana 

que corre pela parte superior da referida escarpa (Matos, 2010, p. 144) 

As obras iniciaram-se em 1858 de poente para nascente, isto é a partir do novo largo 

de Santos, sobe a direcção de engenheiro Vitorino Damásio. Entre dúvidas e 

alternativas, arrastaram-se até 1867, quando foi finalmente aberta em toda a sua 

Ilustração 41 -Avenida 24 de julho em 1918. Autor Joshua Benoliel, (Summavielle, 1994, p. 124) 
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extensão a nova avenida baptizada de 24 de Julho, em memória do momento 

fundador do regime liberal em Lisboa, mas a qual o lisboeta chamava o Aterro da 

Boavista. Na sua versão original, bordejando o Tejo, a nova via publica teve curta vida, 

pois as obras portuárias, com a fileira de armazéns e a implantação da via férrea 

vieram prejudicar o carácter de passeio ribeirinho inicialmente previsto. (Summavielle, 

1994, p. 124) 

 

 
 

É também neste período que na Rocha do Conde de Óbidos em 1880, fica 

estabelecida a abertura de uma nova ligação entre o aterro e o interior da cidade. 

Assim no boqueirão da Rocha do Conde de Óbidos abriu-se uma escadaria, que em 

conjunto com a avenida D. Carlos, Facilitava a comunicação da zona ribeirinha com o 

centro urbano. 1880-1940 

A primeira proposta de uma linha férrea na zona ribeirinha junto a Lisboa data de 

1855, e foi apresentada pelo Conde Claranges-Lucotte que pretendia unir pelo 

comboio Belém a Sintra. O primeiro troço da Linha do Estoril ia de Pedrouços a 

cascais e foi inaugurada a 30 de Setembro de 1890. A 4 de Setembro de 1895 era 

inaugurada a Linha Cascais - Cais do Sodré, que veio a ser electrificada em 1926. 

Apesar de a linha ferroviária entre Lisboa Cascais ter sido inaugurada em 1895, só em 

1928 foi inaugurado o edifício da Estação ferroviária do Cais do Sodré desenhado por 

Pardal Monteiro, este veio substituir as provisórias que ai se encontravam. 

(Summavielle, 1994, p. 124) 

Ilustração 42 - Avenida 24 Julho e Conde de Óbidos Autor desconhecido, 1880-1940 (Summavielle, 1994, 
p. 16) 
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A linha férrea constituiu um rasgão profundo na vida urbana e imagem da zona, 

separando definitivamente do rio algumas instituições, como alguns antigos conventos 

e palácios. Esse afastamento seria acentuado pela abertura da avenida Infante D. 

Henrique, a partir do Terreiro do Paço, em terrenos ganhos ao rio. Avenida depressa 

completada pelas docas e cais sobre o rio, que vieram modificar por completo a 

paisagem ribeirinha desta vasta área, dominada a partir de então pela sucessão de 

armazéns ao longo do cais 

Mais recentemente muitos desses armazéns ou tem sido adaptados a outras funções 

ou simplesmente desapareceram, permitindo nalgumas zonas a ligação directa ao rio, 

como é o caso da área fronteira ao largo do museu Militar e estação de Santa 

Apolónia. Tal como noutras zonas a alteração das funções portuárias vai permitindo 

atenuar a barreira entre a cidade e o Tejo. (Summavielle, 1994, p. 126) 

Apesar de tudo a nova avenida desempenhou um papel estruturante fundamental na 

orgânica da cidade, ligada à malha consolidada quer por uma série de boqueirões 

estreitos, logo aproveitados para a construção de armazéns, quer mesmo para o 

traçado de uma pressa ampla (D. Luis I), primeiro e, depois de uma nova avenida em 

direcção a São Bento, já sob a Égide do Rei D. Carlos. (Summavielle, 1994, p.126) 

Criou-se avenida Infante D. Henrique e as novas docas para atracagem de barcos com 

molhes capazes de receber barcos de calado significativo devido às dragagens 

realizadas. No lado ocidental do Terreiro do Paço realizam-se diversos aterros como o 

da Boavista onde se implantou inicialmente a rua 24 de Julho que marginava o rio. 

Ilustração 43 - Estação ferroviária de Algés 1890. Autor Alexandre da Cunha (Summavielle, 1994, p.195) 
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Sobres estes aterros foi criada, a Praça Duque de Terceira junto ao Cais-do-Sodré e a 

estação de caminho-de-ferro que ligou Lisboa a Cascais, a Avenida 24 de Julho que 

passou a ser o mais importante trajecto matriz ocidental e toda uma nova frente 

portuária de armazéns, docas e molhes de atracagem (Castilho, 1893, Apud Durão, 

2011).  

Implantada na zona conhecida como Cais do Sodré, a Praça Duque de Terceira é a 

herdeira da antiga praça de Remolares. Com a construção do aterro, criou-se um novo 

espaço fronteiro à praça onde veio a ser colocada a escultura “Ao Leme” a partir de 

1915 este local passou a ser conhecido como Jardim Roque Gameiro. A Construção 

do aterro na zona fronteiriça ao Cais do Sodré e Ribeira, apesar de ter sido iniciada 

muito antes só avançou definitivamente a partir de 1859, quando o governo incumbiu a 

Câmara de Lisboa da sua coordenação, as obras decorreram até 1877. 

 

 
 
 

Ilustração 44 - Praça Duque da Terceira em 1900, Autor desconhecido, (Summavielle, 1994, p.74). 

Ilustração 45 - Porto de Lisboa algures nas primeiras décadas do século XX, (autor desconhecido), APL, 
Administração do Porto de Lisboa. (Summavielle, 1994, p.196) 
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Também Alcântara foi objecto de transformações territoriais desta natureza, após o 

encanamento da antiga ribeira, através do caneiro de Alcântara, os terrenos onde 

corria anteriormente foram aplainados, avançando em direcção ao rio. O 

prolongamento da Avenida 24 de Julho até ao Calvário e a bifurcação da linha férrea, 

com um ramal ligando a Campolide, razão das duas estações ferroviárias (Alcântara-

Mar e Alcântara Terra), bem como a posterior abertura da Avenida da Índia em 

direcção a Belém, vieram alterar profundamente o aspecto tradicional de toda a área. 

Viragem acentuada ainda pela construção da ponte sobre o Tejo, inaugurada em 

1966, cujos acessos correm pelo antigo vale de Alcântara e passa sobre o aglomerado 

urbano. Portanto, a partir da década de sessenta do século XX, a ponte tornou-se a 

imagem de marca desta parcela ribeirinha, “rompendo em altura dominante rasteira do 

anterior prospecto citadino” (Matos, 2010,p. 166) 

Esta inovação revelou-se fundamental na dinâmica portuária da cidade, através da 

construção em terrenos ganhos ao rio de uma série de docas, algumas delas 

aproveitadas para a instalação de equipamentos mais pesados, como os estaleiros 

navais, caso dos da Lisnave, apetrechados com uma vasta doca seca, hoje 

desactivados. 

 

 
 
 
O largo espaço roubado ao rio permitiu o avanço de uma segunda muralha de cais, 

servido por ponte articulada, tornando a doca primitiva interior. Nesta segunda muralha 

foi construída o edifício da Gare Marítima nos anos quarenta do século XX, destinada 

em articulação com a Gare de Alcântara, à atracagem e transbordo dos grandes 

Ilustração 46 -Cais da Rocha do Conde de Óbidos, 1952, já com a segunda Muralha de aterro (autor 
desconhecido), APL, Administração do Porto de Lisboa. (Summavielle, 1994, p. 196) 
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transatlânticos. Esta zona destaca-se essencialmente pela forte componente operária 

ligada aos estaleiros e às actividades de estiva. (Summavielle, 1994, p.124) 

 

 
 
 

Já na zona de Belém a construção de outro aterro é envolvido em polémica e 

contestação devido a sua localização o aterro para instalação da Fabrica de Gás, 

devido à sua proximidade à Torre de Belém, os trabalhos de edificação iniciaram-se 

em 1938 estando concluídos em 1940, tendo esta, uma curta vida já que foi demolida 

esta primeira Fabrica de Gás, procedeu-se posteriormente à terraplanagem da zona 

envolvente da Torre de Belém e ao seu ajardinamento. 

Ainda em Belém a Doca do Bom Sucesso mais uma zona a surgir por aterro foi 

destinada a embarcações que por estarem de quarentena tinham de aguardar para 

entrar no porto e desembarcar as cargas ou os passageiros que transportavam. Já a 

Doca de Belém construída mesmo em frente aos Jerónimos durante as obras do Porto 

de Lisboa, destinava-se tal como a de Santo Amaro a embarcações costeiras e 

fluviais. 

Ilustração 47 -Aterro da Fábrica de Gás em Belém APL, Administração do Porto de Lisboa. 
(Summavielle, 1994, p.183) 
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Em 1939, inicia-se a transferência do Arsenal da Marinha para o Alfeite e em 1939 as 

instalações existentes na margem direita do Tejo foram definitivamente encerradas 

para a abertura da Avenida Ribeira das Naus. A Doca seca do Arsenal da Marinha foi 

a primeira do género a existir em Portugal. Manteve-se em actividade até 1939 altura 

em que foi atulhada para que ai passasse a Avenida Ribeira das Naus  

 

 
 

A profunda transformação da cidade é bem demonstrada na Carta Topográfica de 

1911, (Ilustração 49, acima indicada) onde, junto ao rio, estão desenhados a vermelho 

os novos espaços de aterro que transformaram a frente ribeirinha num grande porto 

Ilustração 48- Ribeira Das Naus, algures no início de século XX, antes dos aterros finais Autor 
desconhecido (Summavielle, 1994, p.183) 

Ilustração 49 - Extrato da Carta Topográfica de Lisboa publicada em 1871, tendo sobrepostas a tinta 
encarnada as alterações feitas até 1911. CML, (Durão, Vitor C.M. 2011, p.22) 
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internacional, sendo este o suporte de importantes infraestruturas rodoviárias, 

ferroviárias e fluviais mal conectadas, quase sem actividades lúdicas e comerciais 

praticamente durante todo o século XX.  

 
 
Como se constata na reconstituição urbana realizada na frente de Alfama em que se 

apresenta na ilustração 50, em que se compara o início do séc. XVI com o 

levantamento de 1856-58 e com o início do século XX, onde se consolidou 

morfologicamente a frente ribeirinha tal como hoje a conhecemos. (Durão, 2011. p. 45  

A. Início do século XVI. Aterro até ao postigo de Alfama e aterro a oriente onde se 

edificou as Tercenas da Porta da Cruz. A cerca fernandina ainda estava livre de 

edifícios em quase toda a frente rio. 

B. Em 1856-58. A nova frente de comércio portuário com o edifício do Terreiro do 

Trigo foi iniciada no pós-terramoto de 1755. 

C. Início do século XX e na actualidade. Os maiores aterros de sempre. (Durão, 

2011. p. 45) 

Não obstante as intensas modificações territoriais que alteraram radicalmente a face 

da zona ribeirinha de Lisboa a zona fronteira a Xabregas, apresentava em finais da 

década de trinta, um cenário pouco vulgar em toda a orla ribeirinha de Lisboa. Ai 

atestava-se a existência de uma praia até 1939, altura em que o desenvolvimento 

industrial da cidade a fez desaparecer 

Ilustração 50 -Frente Ribeirinha de Alfama - 500 anos de aterros, reconstituição de transformações urbanas (Durão. 2011, p. 30) 



Os aterros da área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade 

Manuel Gaspar da Conceição   76 

 

 Ilustração 51 -Praia em Xabregas em 1939 Eduardo Portugal (Summavielle, 1994, p. 125) 
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3. AS VIVÊNCIAS QUE O RIO PROPICIAVA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DO 

PORTO DE LISBOA – AS BARCAS DE BANHO DO TEJO 

As águas eram variadas e abundantes. As características tectónicas do sítio explicam a 

existência de águas termais, aproveitadas desde a Antiguidade, para banhos, que se 

tornaram afamados. A estrutura geológica originava excelentes condições para a 

constituição de lençóis freáticos, a diferentes níveis, que eram explorados em poços, 

fontes e minas. Certas nascentes, a poucos quilómetros da orla ribeirinha, eram tão 

abundantes que alimentavam alguns ribeiros, cujas águas se mantinham ao longo de 

todo o ano, proporcionando verdura para os gados e, com o tempo, alimentando 

regadios. (Gaspar, 1985, p.15) 

Como referimos anteriormente, antes de a cidade aumentar por completo os seus 

limites, Lisboa era muito diferente ao nível da sua forma e das vivências que a sua 

frente ribeirinha propiciava. Existiam praias, enseadas e pequenos portos aos quais se 

acedia pelos vales e colinas que permitiam, junto ao sopé, uma permanência junto ao 

rio e uma paisagem mais integrada com o sítio. Os bairros projectavam-se na frente 

ribeirinha o que produzia uma variedade formal muito mais rica do que a unidade 

mono-funcional que o porto produz actualmente. Era uma frente mais humanizada por 

ser criada e usada de perto pelos seus habitantes. (Gaspar, 1985, p.15) 

 

 
 

Até meados do século XIX, Lisboa cresceu sempre nesta ligação dinâmica com o rio 

Tejo, pois a maioria das pessoas tinha o seu sustento no rio, desde a pesca a 

actividades da construção naval. Antes da consolidação do Porto de Lisboa havia uma 

relação aberta e sem constrangimentos da cidade com o rio tanto a nível físico como 

visual. No entanto as actividades portuárias e mercantis que o Tejo propiciava, desde 

cedo vieram colidir com utilizações de cariz lúdico 

Ilustração 52 - A Ribeira de Alcântara. (Autor: Eduardo Portugal, (Summavielle, 1994, p. 125) 
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A ribeira de Alcântara que constituiu, séculos o limite urbano de Lisboa. Zonas de 

quintas arrabaldinas, ficou celebre pela fertilidade das suas hortas, regadas pelo curso 

de água que corria no vale desde Benfica aproveitando igualmente o manancial que 

escorria da serra de Monsanto para ocidente, deve a zona o seu nome pois Alcântara 

significa a ponte a língua árabe. (Matos, 2010,p. 166) 

Além dessa componente rural, o sítio foi igualmente celebrizado pelos activos fornos 

de cal, aqui se produzindo grande parte desse produto essencial à vida quotidiana de 

uma grande cidade. Esta actividade serviu de incentivo à profunda alteração de toda a 

zona de Alcântara que irá conhecer no decurso do século XIX, sendo escolhida para a 

implantação de diversos tipos de indústria. Não obstante até início do século XX, e 

antes da construção dos últimos aterros que se levaram a cabo nesta zona, persistia 

aqui uma ribeira de considerável dimensão. A Ribeira de nascia em Bellas e vinha 

desaguar no Tejo antes da construção dos aterros. “Esta possuía uma tal “extensão 

que muitas eram as pontes que a atravessavam entre as quais a Ponte Pimenteira e a 

Ponte Nova ambas situadas no vale Alcântara” (Summavielle, 1994, p. 125) 

As praias promoviam uma proximidade física ou visual com a água, as pessoas 

tomavam banhos no Tejo, outrora a faina marítima desenvolvia-se numa dinâmica 

dialogante com a própria cidade, que não prejudicava outros usos, os pescadores 

usavam os seus botes que estavam ora no rio, ora atracados nas praias. De referir 

que por oposição a praia de Alcântara no século XV segundo nos transmite um 

noticiarista meados do século XIX: 

O aspecto da praia desde Alcântara até à Ribeira Nova foi sempre repugnante, pela 

torpeza dos barracões e telheiros que para ali se tinham acumulado, e por servir de 

vasadoiro comum, chegando a ter sórdida celebridade as lamas da Boavista (Santos, 

Maria João, 2006, p. 22).   

Também as praias de Santos e da Boa Vista constituíam-se lugares de evicção pois 

eram descritas como zonas que reuniam despejos e desperdícios entre zonas de 

estaleiro, telheiros de armazéns e postos de desembarque de carvão e madeira. Uma 

das poucas vozes que se levantaram contra o estado das praias foi a da Câmara 

Municipal. Do século XVI ao XIX, podemos verificar um conflito latente entre o 

município e a Coroa. Enquanto esta desejava manter na zona Ribeirinha todas as 

estruturas portuárias e estaleiros com todos os barracões, restos de barcos e as 

inerentes madeiras soltas, aquele procurava urbanizar e ajardinar esses terrenos, 

rentabilizando-os em seu proveito. (Silva, 1994, p.20). 
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Entre as principais actividades desenvolvidas na freguesia de Santos-o-Velho, 

destaca-se a produção oleira, com cerca de três olarias registadas na segunda metade 

do século XVI e nove no século XVII, impulsionada no seu início pela fixação de 

alguns barcos do tipo, malegueiros e flamengos, dinamizada pela proximidade da 

matéria-prima e facilidade de abastecimento de combustível, que irá acompanhar o 

desenvolvimento da construção naval, das unidades de moagem, da produção de cal, 

de vidro e de sabão que caracterizavam esta zona ribeirinha. Sabe-se também que por 

esta altura, Santos era um dos principais estaleiros em actividade, assinalando-se aqui 

a existência de uma Tercena. (Santos, Maria João, 2006).   

Assinalavam-se ainda novas casas senhoriais, cuja instalação se seguiu 

inevitavelmente à fixação de residência real na freguesia, como sejam o palácio dos 

Duques de Aveiro, situado no início do actual quarteirão entre a Calçada do Marquês 

de Abrantes e a Rua da Esperança e que viria a ser destruído em 1837 por um 

incêndio, o palácio dos Condes de Murça, hoje Escola Fonseca Benevides e o palácio 

dos Condes de Alvor, actualmente reabilitado como Museu de Arte Antiga. Em 1620, a 

população da freguesia ascendia, assim, já a 5000 indivíduos (Santos, Maria João, 

2006, p.30).   

No entanto esta zona começa muito gradualmente a agregar as populações dispersas, 

começando a surgir de forma esporádica nos registos documentais. Embora mantenha 

o estatuto de arrabalde ermo até ao final do século XIV. Existem referências no século 

XIV ao papel que a praia de Santos desempenhava no tráfego marítimo, dada a 

ausência de cais adequados, (Santos, Maria João, 2006), pois:  

Ilustração 53 - Século XVIII, Pormenor da gravura anónima da Zona Ribeirinha de Lisboa. 
Corresponde ao actual "largo Vitorino Damásio", onde se distingue claramente o cais de 
madeira que avança sobre o rio. Autor desconhecido. Legenda - 1) igreja de Nª Sª. Da 

Esperança; - 2) Palácio dos Duques de Aveiro; - 3) Convento de S.Bento da Saúde; - 4) o 
cais hoje Largo Vitorino Damásio (Silva 1968, p. 30) 
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“por a gramde espessura de mujtos navios que assim jaziam ante a cidade, como 

dizemos, hiam ante as barcas Dalmadaa aportar a Santos, que he hum gramde 

espaço da çidade, nom podem do marear perantrelles” (Fernão Lopes, In: Santos, 

Maria João, 2006, p. 28). 

Mas é a partir do século XIV e, sobretudo, XVI que esta zona conhecerá maior 

desenvolvimento, com a eleição da construção naval como prioridade do Estado e a 

dinamização de novas áreas de estaleiro, nas praias de Santos e da Boa Vista, que 

trouxe a progressiva instalação de pescadores, marinheiros e gentes ligadas à 

construção naval (Santos, Maria João, 2006, p. 21).   

A área de Lisboa a partir do século XVI encontra-se intimamente ligado à instalação do 

Paço Real de Santos que, tal como o Paço da Ribeira, polarizam definitivamente a 

cidade para o rio, alargando a estrutura urbana a arrabaldes até aí ocupados 

praticamente apenas por ordens religiosas. Especialmente a partir desta altura 

assinala-se o aparecimento de instituições monásticas na zona ribeirinha da cidade, 

fora do núcleo central da cidade mas ao mesmo tempo suficientemente próximas, 

fenómeno que se afigura como uma forma moderna de prática do isolamento 

característico da maioria das ordens religiosas. “Este semi-distanciamento iria também 

nortear o aparecimento de inúmeras quintas, principalmente a partir da centúria de 

quinhentos, na zona de Belém e Lisboa, e entre esta Xabregas/Olivais” (Santos, Maria 

João, 2006, p.21). 

Tal como se detectou na paragem anterior (Zonas do Poço do Bispo e Beato) zona 

(Xabregas e Alfandega) foi dominada séculos fora pela presença de grandes casas 

conventuais, sobretudo a partir de finais do século XV. Entre eles destacam-se as 

silhuetas imponentes dos mosteiros de São Francisco de Xabregas e da Madre de 

Deus, ambos construídos à beira rio. A estes se veio juntar mais tarde o pequeno 

Convento de Santa Apolónia, hoje desaparecido, mas cuja evocação se mantém 

fortemente na toponímia local. E aqui na restante zona oriental, também aqui 

proliferaram quintas, na maioria igualmente em relação directa com o rio. É o caso do 

palácio do Cunhas, em Xabregas, o Braço de Prata, junto ao convento de Santa 

Apolónia (actual sede da Refer), e o dos marqueses de Nisa, vizinho da Madre Deus 

(agora colégio da Casa Pia). Entre as instituições de caráter civil, destacam-se o 

Arsenal (primitiva fundição de armamento, construída no período Manuelino, hoje 

Museu Militar; o quartel de Cavalaria do cais (agora substituído pela estação central 

dos caminhos de Ferro, dita de Santa Apolónia), bem como o notável edifício do 

Terreiro do Trigo, construção pós terramoto, hoje destinada aos serviços da Alfandega. 

(Silva 1968, p. 30) 
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A própria família Real não resistiu à tendência e edificou a sua Quinta em Alcântara 

assim estes, dois elementos também devem ser vistos como importantes polos de 

desenvolvimento posterior desses locais, desenvolvimento que se acentuou a partir do 

século XIX com a criação da cintura industrial a leste da capital. Essa relação intima 

entre estes antigos conjuntos edificados e o rio foi definitivamente posta em causa 

pela progressiva apropriação da margem por novas estruturas. Em primeiro lugar o 

comboio que a partir de 1856, partia de Santa Apolónia em direcção ao Carregado a 

Nascente, correndo na sua parte terminal bem junto ao rio. 

A praia do Restelo é um dos mais antigos ancoradouros de que se tem notícia, pelos 

relatos feitos por Rui de Pina6 sobre os acontecimentos de 1295. O foral de portagem 

da cidade de Lisboa é anterior a 1337 e confirma o crescimento do porto e da aldeia 

do Restelo graças à sua intensa actividade comercial. A partir de 1400, concretamente 

a 25 de Julho de 1415, inicia-se a expansão marítima com a largada, do porto do 

Restelo, da expedição que viria a conquistar Ceuta a 21 de Agosto do mesmo ano. A 

ermida de Santa Maria de Belém, mandada erigir junto à praia do Restelo pelo Infante 

D. Henrique e doada aos frades da Ordem de Cristo, é confirmada por bula papal em 

1459. Além da nova igreja são também instalados um cano, um chafariz e uma ponte 

                                            
6
 Rui de Pina foi um cronista e diplomata português. Nasceu na Guarda em 1440 e faleceu em 1522. Foi 

nomeado cronista-mor do reino, guarda-mor da Torre do Tombo e da livraria régia por D. Manuel, em 
1497. Escreveu as crónicas de vários reis, entre os quais D. Sancho I, D.Afonso II, D.Sancho II, D.Afonso 
III, D.Dinis, D.Afonso IV, D.Duarte, D.Afonso V e D.João II adoptando um ponto de vista que exaltava os 
feitos dos monarcas. 

Ilustração 54 - Vista do Terreiro da Cidade - Edifício do Celeiro Publico de Lisboa 1805 Autor Manuel 
Godinho (Silva 1968, p. 25) 



Os aterros da área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade 

Manuel Gaspar da Conceição   82 

que servem todos quantos ali vivem, chegam ou dali partem. (Santos, Maria João, 

2006, p. 28).   

É desta mesma praia-porto do Restelo que, mais tarde, partirão Vasco da Gama para 

a Índia em 1497 e Pedro Álvares Cabral para o Brasil em 1500. No reinado de D. 

Manuel I (1495-1521), que sonhava para Lisboa os atributos de uma grande capital de 

Império. A zona de Belém protagoniza uma dinâmica de desenvolvimento cujo 

epicentro é o Mosteiro dos Jerónimos iniciado com o século XVI, ao seu redor foram 

surgindo como referimos no capítulo anterior a Torre de Belém, as Mercearias do 

infante D. Luís (filho de D. Manuel) e também as da rainha D. Catarina (mulher de D. 

João III), bem como alguns palacetes e quintas nobres denominadas quintas de 

veraneio, onde os nobres “tomavam os ares do rio” e que transformam o sítio de 

Belém num local de prestígio. (Matos, 2010, p.180). 

Por obra e graça de D. Manuel I, a antiga praia do Restelo, local de partida da armada 

de Vasco da Gama, em 1497, tornou-se a par com o Terreiro do Paço, no lugar mítico 

de Lisboa. A partir de uma pequena capela dedicada a Santa Maria de Belém, ligada à 

memória evocadora do Infante D. Henrique, impulsionador do processo expansivo de 

além mar, D. Manuel fez erguer o mosteiro dos Jerónimos, destinado a panteão 

protegido de surpresas marítimas pela estrutura defensiva do Baluarte de São Vicente, 

depois dito a Torre de Belém. Esta iniciativa insere-se na profunda remodelação que o 

monarca desenvolve no respeitante à relação direta da cidade e do rio, até então 

resguardada pela cintura das muralhas. A terraplanagem do terreiro do Paço, em 

conexão imediata com o Tejo, a localização nesta praça nova do paço Régio e de 

outras estruturas administrativas, em vizinhança com o Arsenal e o enobrecimento de 

Belém são pois duas vertentes de uma mesma ação concertada, tendo em vista abrir a 

cidade ao rio. (Matos, 2010, p.180) 

Porém, e embora seja possível detectar na fundação destas quintas um certo ideal de 

lazer, ele revestir-se-á apenas de um carácter campestre e agrícola, e não deverá ser 

visto como um aproveitamento da localização ribeirinha dessas mesmas propriedades, 

apesar de muito se falar dos benefícios doa ares ribeirinhos. (Silva 1968, p.30) 

Na primeira metade do século XVIII, a Gazeta de Lisboa noticiava ocasionalmente que 

a rainha e suas damas tinham ido passear de barco no Tejo ou que a realeza havia 

ido, por mar, até Belém, Paço de Arcos, Oeiras ou Carcavelos, para pescar, caçar, 

visitar amigos ou divertir-se nas quintas que por ali existiam (Gazeta de Lisboa, 07-07-

1718, 210; Id., 17-08-1719, 264; Id., 09-10-1721, 328; Id., 22-11-1725, 376; Id., 01-05-

1727, 144. Apud: Freitas, 2007, p.80), o que significa que havia já o hábito de 

frequentar a zona costeira perto de Lisboa e de praticar algumas actividades de 

carácter náutico.  

Em 1732, o mesmo periódico lisboeta informava que «o Senhor Infante D. Carlos 

partiu no mesmo dia para Cascais, a tomar o remédio dos banhos medicinais que há 
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naquela Vila» (Gazeta de Lisboa, 04-09-1732. Apud: Freitas, 2007, p.80). Alguns anos 

mais tarde, é possível verificar que esta prática se tornara comum entre a família real:  

“…A Senhora D. Maria Francisca Benedicta, Princesa do Brasil, vem há alguns dias de 

Queluz ao sítio de Caxias tomar aí banhos do mar: o Príncipe seu Augusto Esposo 

principiou anteontem os mesmos banhos” (Gazeta de Lisboa, 18-07-1783. Apud: 

Freitas, 2007, p.80) 

 

 
 
 
Os banhos de mar generalizam-se a toda a população, que os tomava apenas como 

tratamento prescrito pelos médicos, sendo que nos séculos seguintes era habitual ir-se 

ao Tejo para tomar banhos terapêuticos. Alguns testemunhos, datados de finais do 

século XVIII e princípios do seguinte, revelam também a utilização da água do mar 

com fins medicamentosos, na Junqueira e Santa Apolónia, em 1786; a existência de 

barcas de banhos, no Tejo, em 1811; “e era na Fundição ou na Praia de Santos que 

de manhã se ia mergulhar na lama ou na água suja de toda a imundície que naqueles 

locais se despejava” (Gazeta de Lisboa, 18-07-1783. Apud: Freitas, 2007, p. 80) 

Mais tarde, apareceram as Barcas de Banhos com os pomposos nomes de "Deusa 

dos Mares", "Flor da Praia", etc.. Estas barcas estavam amarradas à terra, ou 

ancoradas muito próximo, o banho tomava-se dentro de uma espécie de 

compartimento que se assemelhava a uma gaiola; que era improvisado nos velhos 

barcos que se adaptavam a essa nova aplicação. 

Ilustração 55 -Catraio ou bote munido com toldo ou barraca para banho. Reprodução duma gravura em 
cobre, colorida, da obra “Sketches of Portuguese life”,. (A.P.D.G. 1826, p. 66) 
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[…] mas, por muito tempo, foi moda "ir às barcas" que além do mais serviam para o 

cultivo do namoro..."Tratavam-se de velhos cascos de barcos que se adaptavam a 

essa nova aplicação. Para esse efeito, ao longo de uma coxia longitudinal de circulação 

no convés, adaptava-se, a cada um dos costados, de proa à popa, uma estrutura de 

madeira semelhante a uma longa caixa, com tecto, dividida interiormente por tábuas 

transversais em celas ou compartimentos, com uma porta para o convés na parede 

anterior. Constituíam essas celas as barracas, para os banhistas se vestirem e 

despirem (Sidónio Miguel Apud Olisipo,1950, p. 12) 

Os compartimentos alongavam-se para fora do convés do barco, e as suas paredes 

laterais e as posteriores, que desciam vedadas até ao nível da água, prolongavam-se 

para baixo deste nível com a forma de gaiolas, com três das suas paredes feitas de 

grades de sarrafos, e com o fundo de tábuas de soalho, que ficava cerca de 1,30m 

abaixo do nível normal da água nos compartimentos. 

[…] Deste modo, cada barraca podia considerar-se formada por dois compartimentos 

sobrepostos: um aéreo, com o pavimento ou estrado a nível do convés, no qual os 

banhistas se preparavam para o banho; outro aquático ou submerso, ou poço onde se 

tomava banho, limitado pelo gradeamento de sarrafos e pelo costado do barco. Como 

as barcas estavam fundeadas, a água corrente do rio atravessavam os diversos 

compartimentos, pelos intervalos das grades de madeira o que proporcionava aos 

banhistas água corrente, com alguns encontros inesperados com peixes, alforrecas e 

uma ou outra imundície que vagueava pelo rio... Mal começava o Verão encontravam-

se atracadas no rio as célebres "Barcas de Banhos", para ser mais preciso, no cais de 

Santos, na margem do Tejo, pouco mais ou menos onde hoje fica a estação da linha de 

Cascais. Assim que a canícula se tornava insuportável o alfacinha ocorria às Barcas; 

efectivamente os lisboetas não eram muito dados a idas à praia, porque os transportes 

eram caros e escassos e quanto muito ia-se até Belém ou Pedrouços. Equivaleriam 

hoje as "Barcas de Banhos" às nossas actuais praias. (Sidónio Miguel Apud 

Olisipo,1950) 

Ilustração 56 - A Barca de Banhos (Autor desconhecido) (Borges et al. 1977, p. 30) 
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Três delas encontravam-se atracadas perto uma das outras, sendo a primeira, a contar 

do Cais de Sodré para o Terreiro do Paço, a «Lisbonense» pintada de negro com vivos 

brancos; seguindo-se a «Vinte e Quatro de Julho» pintada de azul e a terceira, a «Feliz 

Destino» toda de verde. A primeira era frequentada por gente do povo, a outra pelos 

remediados e a terceira pelos de mais posses. (Sidónio Miguel Apud Olissipo,1950, p. 

12) 

Mas, a meio do rio, mesmo em frente ao Terreiro do Paço, ancorava outra barca de 

maior porte, que se chamava «Deusa dos Mares» e que se destinava aos mais 

abastados, onde inclusivamente se ensinava natação. Era esta uma barca ou casco 

muito grande e acrescia ao preço do banho o transporte em catraio a partir do Cais 

das Colunas. Acontecia que os banhos ali tomados tinham a vantagem de a água ter 

maior corrente, ser mais transparente e menos vasa, o que não sucedia com os 

utentes das outras que estavam atracadas na margem ou muito perto dela. (Sidónio 

Miguel Apud, Olisipo,1950, p. 13) 

Barca de Banhos", e hoje mais do que nunca se acha bem conceituada, porque tem ido 

de melhoramento em melhoramento, a ponto da barca conter agora 31 banhos a 

estibordo e bombordo, sendo estes divididos em banhos diferentes, como por exemplo: 

4 banhos de chuva, 2 reservados e 3 grandes, havendo a facilidade de reunir 3 banhos 

num só, quando se dá o caso da família ser numerosa. Como se todos estes atractivos 

não fossem bastantes, tem mais 2 magníficos banhos gerais com o comprimento de 

102 pés ingleses, e a conveniência de servir um dos banhos de escola de natação, 

descobrindo-se metade, e tornando-se por tanto muito mais claro do que os outros. 

Davam-se, também banhos quentes em tinas e igualmente mornos de chuva. 

(Olisipo,1950) 

Ilustração 57 -A Barca Deusa dos Mares (colécção particular) (Borges et al. 1977, p.30) 
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O que sobretudo demonstrava claramente a excelência desta barca era o estar 

colocada na corrente da água e os banhos de proa serem "tão fortes e cristalinos 

como o das praias". A bordo, ainda havia um "bufete", onde os banhistas encontravam 

sempre um bom serviço e preços acessíveis. Havia sempre à disposição dos 

frequentadores da "Deusa dos Mares" três botes no cais do Terreiro do Paço e 2 no 

Cais do Sodré. Os testemunhos referidos, sustentam que esta barca media da proa à 

popa 156 pés ingleses e 61 de boca, sendo por conseguinte a maior embarcação, que 

existia no Tejo para o uso de banhos. (Sidónio Miguel Apud Olisipo,1950)  

As barcas menores tinham a forma de uma pequena vivenda de madeira, construídas 

sobre enormes faluas, para as quais se entrava por meio de um pontão que vinha da 

embarcação para o cais, onde se vendiam os bilhetes e alugavam os lençóis, os fatos 

de banho e as boias, porque quem sabia nadar tinha autorização para se banhar, fora 

das gaiolas reservadas aos banhistas, em volta da construção. O preço do banho 

variava conforme os lados de bombordo ou estibordo, ou segundo os quartos com 

poços especiais, onde podia cada qual despir-se; à ré, encontrava-se o "banho geral", 

onde os utentes se agarravam a uma corda, que um marítimo experiente vigiava, 

banho este que se pagava com um pataco. (Sidónio Miguel Apud Olisipo,1950) 

No momento em que o conceito de lazer se implantou na sociedade burguesa da 

Lisboa Novecentista e em que surgiu o aproveitamento da ribeira como zona de 

passeio ao longo do recém-criado aterro, encontravam-se já em depois andamento 

grandes obras no local primeiro para a construção da linha férrea, para a construção 

do porto de Lisboa. 

Ilustração 58 - Barca menor ligada por um pontão ao cais (Borges et al., 1977, p. 40) 
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Como já foi referido anteriormente o Porto de Lisboa foi edificado porque na altura 

pretendia-se incluir a capital na rota do intenso tráfego marítimo intercontinental que 

então se verificava e ao mesmo tempo acompanhar as necessidades de á muito 

sentidas de um grande porto marítimo fluvial para o país. Contudo com esta obra, 

impossibilitou-se o acesso dos Lisboetas ao Rio na zona fronteira da cidade. 

Surgiram assim migrações sazonais para Pedrouços, Algés, Cruz Quebrada que com 

suas praias podiam oferecer aquilo que Lisboa se encontrava impossibilitada de fazer. 

De julho a Outubro, as praias da zona de Algés, Pedrouços e Cruz Quebrada 

enchiam-se de Banhistas oriundos de Lisboa, o final do século XIX trouxe aos 

Lisboetas a possibilidade de mais facilmente se deslocarem para estas praias, através 

de comboio ou de eléctricos, os meios de transporte preferidos para todos aqueles que 

para ai de dirigiam. (Summavielle, 1994, p. 165) 

Ilustração 59 - Treinos de nadadores em Alcântara 1907. Autor: Joshua Benoliel, (Summavielle, 
1994,p. 165) 
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Estes fluxos e refluxos chegaram, pouco tempo depois e de forma gradual, ao Estoril e 

a Cascais. Poder-se à questionar porque não terão os Lisboetas tentado preservar a 

sua zona ribeirinha enquanto tiveram essa possibilidade? Essa parece simples. Não 

sendo necessária como espaço de lazer, era pelo contrário fundamental para a sua 

sobrevivência laboral. 

 

 

Ilustração 60 - Praia de Pedrouços 1912, Autor Joschua Benoliel, (Summavielle, 1994, p. 198) 

Ilustração 61 -: Banhistas na Praia de Algés 1912, Autor Joschua Benoliel (Summavielle, 1994, p. 199) 
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4. A PRESENTE RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE CIDADE/ RIO 

Cidade disposta em anfiteatro, em sucessivos terraços... ora perdendo-se lá longe,... 

Ora avançando sobre o rio como o estreito tombadilho duma nau. [...] Como aproveitou 

o lisboeta estas condições naturais tão singulares, esta dádiva do céu e da água? Que 

partido tirou ele do Tejo? Voltou-lhe as costas, simplesmente… Na faixa marginal da 

cidade tem-se a impressão de que as edificações que ali se ergueram obedeceram à 

intenção de tapar com um biombo de cantaria a vista do Tejo... E em vez de tudo 

convergir para o rio fantástico, de ele ser o fundo dos quadros decorativos, de 

constituir, por assim dizer, o leitmotiv da estética citadina, e de se abrir a seu lado uma 

das mais belas avenidas do Mundo, corre ali um paredão inestético de casaria, de 

fábricas, de armazéns, e até de gasómetros, ocultando ao lisboeta a vista do seu largo 

e claro rio (Raul Proença, 1924, p. 45) 

A cidade de Lisboa, pela sua excepcional localização geográfica como já referimos 

desde cedo que se afirmou com um ponto estratégico de actividades portuárias, este 

facto relegou os terrenos ribeirinhos para uma utilização exclusivista, baseada na 

exploração destas actividades por parte de uma única entidade, o porto de Lisboa, que 

até bem pouco tempo geria todos os terrenos desta zona ribeirinha. 

 

 

 
A intensa actividade portuária exigiu, à cidade uma série de transformações territoriais, 

que permitiam o seu bom funcionamento, até ao século XX, viu o seu território 

aumentar, em detrimento do aumento populacional e industrial. Inicialmente cresceu 

paralela ao rio, tendo virado a sua expansão para norte, com a industrialização da 

cidade e a construção da linha ferroviária junto ao rio. A criação de determinados eixos 

Ilustração 62 - Cais de Santa Apolónia, Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 160) 
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de transporte colectivos influenciou desde cedo a estrutura da expansão da cidade e 

as suas relações com a envolvente. (Matos, 2010, p. 42) 

É neste período que a cidade assiste a um “exponenciado processo acelerado de 

construção de Docas e cais que vem alterar profundamente a paisagem aristocrática 

das quintas e conventos, mais os seus ancoradouros privados”.(Matos, 2010, p. 42) 

Os palácios substituíram-se por enormes armazéns, situados de preferência junto das 

novas estruturas portuárias em construção contínua, e que se impunha na paisagem 

acentuando com seus silos o pendor industrial da zona Ribeirinha.  

A avenida ribeirinha, os espaços de armazenagem e os próprios molhes afastaram a 

cidade do rio, funcionando como novas cercas que ainda mais a interiorizaram. O rio, 

a principal entrada da cidade durante séculos, perdeu a sua importância simbólica 

cedendo-a ao aeroporto, às estações de caminho-de-ferro e aos acessos rodoviários 

(Salgueiro, 1992, p. 44). 

 

 

 
Em plena década de 70’, com a crise petrolífera que o mundo atravessava e com mais 

incidência em Portugal depois da mudança de regime, as indústrias, principalmente as 

que estavam ligadas à actividade portuária, fosse pelo serviço que ofereciam ou pelo 

meio de transporte, vêem a sua situação mudar. Primeiro, o porto de Lisboa sofreu 

uma reorganização espacial e de funções, modernizando alguns sistemas como o roll-

on/roll-off para receber os novos contentores de carga, principalmente nas zonas de 

Alcântara e Santa Apolónia. (Salgueiro, 1992, p. 44). 

Com a chegada da camionagem e o seu significativo incremento, o porto deixa de 

necessitar de tantos espaços. De seguida, as indústrias transformadoras sofreram 

Ilustração 63 - Porto de Lisboa, na área de Stª Apolónia. Autor: Luís Pavão, (Matos 2010, p. 168) 
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uma quebra significativa a partir de 1973. Outras indústrias, que usavam o transporte 

marítimo, mudaram de localização para ficarem perto das novas auto-estradas e 

poderem expandir-se, pois no sítio em que se encontravam, a sua ampliação não era 

possível. 

 

 

 

A relocalização destas indústrias acontece porque se tornou mais económico e rápido 

o transporte rodoviário em detrimento do marítimo, os custos com o terreno são muito 

mais baixos que em Lisboa e porque assim têm oportunidade e espaço para se 

desenvolverem, pois não têm a área tão limitada como era dentro de Lisboa. Esta 

reorganização e modernização do porto de Lisboa e das indústrias, que se situavam 

na frente ribeirinha lisboeta, trazem como consequência uma implosão do espaço 

portuário.  

Tal facto originou a libertação de muitos e extensos espaços, que até então tinham 

uma actividade industrial, para a cidade, na sua franja junto ao Tejo. Lisboa é hoje 

uma cidade com numerosos espaços expectantes, sobretudo dentro dos seus 

territórios artificiais junto ao Tejo. Espaços estes que se tornaram obsoletos, 

abandonados e degradados e, que até hoje, ainda assim permanecem na sua maioria, 

quando poderiam ter um papel fundamental na cidade e no seu desenvolvimento.  

Ilustração 64 - Fotografia da zona ribeirinha de Lisboa, área do Beato, verificando-se o impacto visual 
negativo do Posto de Lisboa sobre a cidade. Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 168) 
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Referimo-nos aos territórios ocupados pelo porto de Lisboa, na sua frente de rio. 

Muitas destas infraestruturas construídas foram abandonadas e esquecidas e 

desaproveitadas, no entanto constituem-se para nós no âmbito da presente 

dissertação, como lugares de oportunidade, pontos estratégicos que poderão devolver 

Lisboa ao rio. Praticamente toda esta zona do centro da cidade ainda ocupada pelo 

porto de Lisboa, em que se prevê uma futura saída, e ainda algumas áreas já 

desocupadas pelo porto, nas quais ainda subsistem detritos das actividades 

portuárias. Destacamos o terminal de contentores de Alcântara, ou o terminal de 

contentores de Santa Apolónia ainda em actividade. Os terrenos da Fábrica Braço de 

Prata, toda a região entre estes e o Parque das Nações, onde subsistem também 

numerosos edifícios fabris e grandes armazéns em estado de abandono; a área da 

Matinha, e o aterro da Boavista, no centro de Lisboa em frente à avenida D. Carlos I, e 

todos, lugares marcados pelo abandono da intensa atividade e vida marítima que 

durante séculos caracterizou a cidade. 

Ilustração 65 - Aterro do Porto de Lisboa, Boavista, agora obsoleto Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 150) 
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Consequentemente a cidade ribeirinha é hoje confrontada com a presença de diversos 

espaços devolutos, abandonados e obsoletos mesmo entre o tecido urbano 

consolidado e o rio, alguns destes inclusive perto de partes históricas, muitos dos 

Lisboetas mal conhecem esta zona da cidade relativamente à qual, em determinadas 

zonas nos está proibido ou interditado o acesso, isto apesar da cidade ter nascido do 

rio, de dele  ter vivido, de a sua subsistência depender deste e de a própria ligação ao 

sul do país ter obrigatoriamente de passar pelo Tejo. Estes vazios esperam uma 

intervenção, demonstrando assim elevado potencial enquanto oportunidade que 

representam para a revitalização da cidade. (Lamas, 2003, p. 23). 

Os aterros de Lisboa que consubstanciam a sua Zona Ribeirinha, sendo contíguos a 

dois universos distintos – a terra e água - Não pertencem a nenhum deles, são 

territórios ora autónomos, ora de mediação que aparentemente não estabelecem 

relações de continuidade entre a cidade e o rio. Durão considera no seu estudo este 

vasto território, construído pelo homem, como um espaço ambíguo e complexo, com 

uma autonomia própria que não dialoga com cidade, nem permite à cidade relacionar-

se com o rio, não obstante as modificações funcionais em antigos armazéns e 

espaços portuários onde novos comércios e actividades lúdicas se implantam. (Durão, 

2011, p. 23) 

Ilustração 66 - Porto de Lisboa na Área do Aterro em Xabregas : (Ilustração Nossa) 
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Segundo o mesmo autor a zona ribeirinha de Lisboa proporciona uma duplicidade de 

interpretações, que estão indissociavelmente ligadas à ambiguidade genética que lhe 

é subjacente. Para Durão, entende-se haver ambiguidade na génese urbana porque 

um elemento primário da formação urbana, neste caso da génese antrópica, gera 

ambiguidade na formação urbana e/ou na formação/transformação urbana, porque 

permite mais do que uma leitura em simultâneo do espaço que foi criado. Usa-se 

economicamente, funcionalmente, mesmo para lazer, entende-se a sua existência 

mas não se vive nele. (Durão, 2011, p. 23) 

(O Porto de Lisboa e Linha Ferroviária),eles configuram-se sobretudo como espaços de 

fronteira entre dois mundos muito diferentes, mesmo antagónicos. O mundo do 

homem, a cidade – o lugar, e o mundo do desconhecido, o mar – o outro (Durão, 2011, 

p. 23) 

É o sítio fora da muralha como o foi quando Lisboa tinha as suas cercas, é um 

território construído extra muros, não tendo sido envolvido nem abrangido pela cidade, 

lamentavelmente ao fim de séculos de construção continuou fora da urbe. Não 

obstante o levantamento da cerca Fernandina que não abrangia os terrenos 

ribeirinhos. Actualmente, este espaço continua fora da cerca, uma cerca invisível, mas 

muito presente e que foi criada ao longo de séculos entre a cidade e o seu rio, uma 

infra-estrutura de tal modo marcante que relegou a cidade para o seu interior e ainda 

hoje a influencia, mesmo não existindo (Durão, 2012, p. 45) 

Esta característica agravou-se muito mais com o considerável aumento da largura dos 

aterros dos finais do século XIX e início do século XX, que afastou fisicamente a 

Ilustração 67 - Porto de Lisboa na Área de Alcântara (Ilustração Nossa) 



Os aterros da área da Baixa de Lisboa: dos romanos à contemporaneidade 

Manuel Gaspar da Conceição   95 

cidade dos bairros, do rio, e devido à construção de uma das mais importantes vias 

estruturantes de tráfego rodoviário, das estações de caminho-de-ferro do Cais-do-

Sodré e de Santa Apolónia e respectivas linhas férreas que cortam todo o acesso 

entre a cidade e o rio tanto do lado ocidental como do oriental. 

 

 

É de facto uma impossibilidade o relacionamento entre cidade e rio enquanto essas 

infraestruturas se mantiverem porque a continuidade urbana não se faz por túneis ou 

passagens aéreas, porque não se consegue estabelecer suficiente permeabilidade, 

mas num continum espacial. Todas as acções que se têm realizado não resolvem esta 

questão porque não vão à essência do problema que é de transformar o tráfego 

rodoviário intenso em tráfego local e retirar as ligações ferroviárias deste local, ou pelo 

menos da sua superfície. (Durão, 2011, p. 26) 

A zona Ribeirinha surge assim como um espaço lateral à cidade ou aos seus 

habitantes, porque não é um lugar onde se viva, mas relegado para a actividade 

portuária, em declínio, e de suporte de grandes infra-estruturas viárias e ferroviárias. 

Há muitos outros lugares na cidade que têm essas características as vias rodoviárias 

estruturantes, as linhas ferroviárias, os viadutos, o aeroporto, interstícios urbanos entre 

outros espaços do género são exemplos de locais onde não se vive, são não lugares. 

Mas todos eles são pertença da cidade. São indispensáveis ao funcionamento da 

cidade actual mas são dispensáveis como espaços de vivência urbana tal como são e 

quando não fizerem mais falta com os seus actuais usos a cidade vai reclamá-los e 

dar-lhes outros usos. 

A frente ribeirinha é um grande “Terrain Vague”7, Possui diversas compreensões, é 

incerto, ambiguo e indeterminado, estando subjugado pela presença esmagadora do 

                                            
7
 Ignasi  Solá  Morales, (1942 -2001) Arquitecto catalão, historiador e filósofo, definiu o conceito de 

“Terreno Vago”.  

Ilustração 68 - Porto de Lisboa na Área de Alcântara (Ilustração Nossa) 
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porto de Lisboa. Havendo áreas em que esta instituição não opera, onde subsistem os 

despojos contaminantes duma indústria portuária agora obsoleta, pontuadas por 

pequenos núcleos de utilização lúdica, como é o espaço das Docas de Lisboa, 

dominado pela actividade da restauração e vida noturna, bem como a zona de Belém, 

e da 24 de Julho. Aparentemente estes terrenos ribeirinhos parecem lugares 

exteriores nos quais só certos valores residuais parecem manter-se, apesar do seu 

total desprezo à actividade da cidade, são caracterizados por uma falta de integração 

útil na cidade, no entanto constituem-se como uma promessa na cidade de Lisboa 

pela localização privilegiada que ocupam. Não são lugares esquecidos, são espaços 

pretendidos pela população, que persiste em acercar-se das águas do Tejo. 

A estrutura urbana, a lógica formal e funcional, a história, pese todas as variações, foi 

marcada no território por essa relação de ambiguidade – crescer afastando-se do rio e 

estar sempre próximo do rio. Mesmo nos momentos em que o porto mais isolou a 

cidade do rio como no séc. XX, em que o contacto da população excepto dos que nela 

trabalhavam quase não se fazia, o rio continuou a ser Lisboa. Continuou a ser da sua 

génese porque não é só da vivência em si que se vive e que se valoriza os elementos é 

em muito do valor de uso que se lhes atribui. Estão, em parte, neste plano os castelos 

e muitos dos edifícios que chamamos de monumentos. (Durão, 1912, p.30)  

A identidade urbana de Lisboa está muito relacionada com a frente ribeirinha e com o 

rio porque nasceu com este e cresceu com ele. O rio é um dos principais, se não o 

principal, símbolo da própria cidade. Lisboa nunca se dissociou do rio porque em 

grande medida lhe pertence. As pessoas cessaram de se lavar no rio, de ter praias; 

que permitiam o contacto natural com a água, deixando de ter proximidade física com 

a água do Tejo. Deixaram há muito de lhe tocar, de sentir a água e de a usar. O rio 

como meio de transporte de mercadorias foi gradualmente sendo abandonado 

conforme se foi incrementando a camionagem. Lisboa, já não tem pescadores e toda a 

faina marítima própria, que durante muito tempo lhe foi peculiar, não tem botes 

atracados nas praias, mas continua a existir a presença determinante do rio. 

(Salgueiro, 1992, p. 70). 

 

Ilustração 69 -Porto de Lisboa na Área de Alcântara (Ilustração Nossa) 
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A actividade portuária foi e é uma actividade da cidade, das mais decisivas, e em 

certos momentos a mais decisiva, na afirmação de Lisboa no mundo. O que sucedeu 

com a retracção do porto de Lisboa foi um excedente de espaços junto ao rio que 

possibilitou criar novas actividades económicas que substituíssem as portuárias 

evitando o abandono e a degradação destes locais. Essa substituição que tem tido 

diversos êxitos pode consolidar junto ao rio actividades lúdicas, de lazer, desportivas 

ou culturais mas isso não altera o carácter ambíguo deste espaço de fronteira nem 

resolve na essência a relação cidade/rio pois não modificou os elementos que os 

separam. (Durão, 2012, p. 38) 

Ainda no final da década de 80’, a cidade de Lisboa começa a olhar de outra maneira 

para o rio. Começa a percebê-lo como espaço lúdico onde podem acontecer diversas 

actividades de lazer e culturais, procurando ideias e soluções de como trazer o Tejo 

aos cidadãos. Tal como aconteceu em muitas cidades portuárias, Lisboa enfrenta uma 

crise urbana, em parte ligada à re-estruturação portuária e mudança de actividade na 

cidade.  

Nas últimas duas décadas, a cidade de Lisboa tem procurado refazer a ligação com o 

rio, começando a reclamar estes terrenos ribeirinhos como espaço possível de 

vivência urbana na qual a influência das actividades lúdicas e do turismo em 

crescimento, que apesar do seu carácter mono funcionalista foram e são fundamentais 

às modificações que então se iniciaram.  

Nas duas últimas décadas criam-se espaços de lazer junto às margens e fazem-se 

modificações funcionais em antigos armazéns e espaços portuários onde novos 

comércios e actividades lúdicas se implantam. Simultaneamente os aspectos 

ambientais ganharam relevo nas últimas décadas, valorizando-se a despoluição das 

águas e da atmosfera. Esta conjugação permite na actualidade, em alguns locais, os 

cidadãos desfrutarem do rio numa frente ribeirinha mais humanizada e de 

funcionalidades variadas onde o porto de Lisboa continua a ter importância para a 

cidade e o país. (Salgueiro, 1992, p. 45) 

 

 Ilustração 70 -Porto de Lisboa na Área de Alcântara, nas Docas de Lisboa (Ilustração Nossa) 
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Assim, se Lisboa não cresceu melhor, foi por faltas dos homens. Que a natureza foi 

prodiga nas condições que proporcionou. Tanto que ainda hoje, com a acumulação de 

gentes, de atividades e sobretudo de erros, o sítio de Lisboa não só resiste, como 

evidencia capacidade de recuperação e potencialidades: para a criação de novas 

riquezas, para o embelezamento da sua paisagem, para o reaproveitamento de pre-

existências, para a satisfação das necessidades dos seus habitantes e visitantes. Mas 

para isso há muito que fazer e, desde logo, respeitar os limites Naturais: Lisboa não 

poderá crescer mais em concentração de atividades e infraestruturas 

desqualificadoras. (Moita, 1994, p. 80) 
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5. OS TERRITÓRIOS ARTIFICIAIS DA ZONA RIBEIRINHA DE LISBOA NA 

ACTUALIDADE. DE LUGARES CONTAMINADOS A LUGARES POTENCIAIS 

As cidades consolidadas são pontuadas por espaços aparentemente esquecidos onde 

nada acontece, lugares ambíguos algo imprecisos, muitos deles povoados por detritos 

de outras utilizações provocam a repulsa de quem passa, no entanto apresentam um 

conjunto de oportunidades de intervenção. Estes espaços encontram-se subutilizados, 

alguns abandonados, outros em que se prevê, num futuro próximo, a extinção das 

actividades que actualmente acolhem. Representam papéis díspares nas cidades onde 

resistem consoante a sua génese, bem como o lugar que ocupam nas cidades. São 

terrenos Vagos, lugares Contaminados, lugares Potenciais. (Borja, 2003, p. 23) 

 

 

 
A cidade como espelho dos factos sociais é sujeita a constantes transformações 

físicas e estruturais, muitas delas provocadas por más estratégias políticas cúmplices 

da preponderância do factor económico sobre os seus territórios. Muitos destes 

fenómenos terão lavado a mutações nocivas no seu interior, tais como o 

desordenamento territorial, a dispersão urbana e o consequente declínio dos centros 

urbanos. Na época moderna, Lisboa, representando um ponto de encontro e troca 

entre Europa e outros continentes, até ao século XX, viu a sua área territorial 

aumentar pelas necessidades crescentes da indústria portuária. Cresceu em território, 

pela construção de aterros, que se povoaram de grandes armazéns, contentores e 

silos que se constituíram como barreiras físicas e visuais, revelando um carácter 

autista face à cidade. Estas barreiras, perturbam e destroem a paisagem consolidada 

frente ao rio, de ressaltar a presença da linha ferroviária, que vem agravar esta 

situação produzindo uma separação radical entre cidade e rio.  

Ilustração 71 - Imagem aérea de Lisboa. Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 144) 
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Com o passar do tempo parte deste território artificial junto ao Tejo torna-se obsoleto, 

face à nova realidade da indústria portuária. Como já referimos anteriormente, a 

desativação de muitas indústrias marítimas e a retracção do porto de Lisboa deu 

origem a espaços vagantes, nos seus territórios artificiais que acusam um actual 

estado de abandono e obsolescência bem como uma falta de integração útil na cidade 

de Lisboa, que actualmente produz descontinuidades no tecido urbano.  

Estes terrenos foram construídos, para a cidade crescer em direcção ao rio e 

consequentemente as suas indústrias poderem aumentar, nestes novos espaços. A 

construção de equipamento de apoio ao comércio marítimo, e à indústria, a abertura 

de novas vias de comunicação terrestres, etc. levaram, em definitivo à ruptura da 

ligação da cidade com a sua frente ribeirinha e consequente perda de uma identidade 

firmada ao longo de sete séculos. A obsolescência das suas funções bem como o 

declínio das suas actividades deu origem a grandes áreas em estado de abandono e 

degradação que se contrapõe à oportunidade que as mesmas encerram para a 

regeneração urbana da cidade. Estes representam agora terrenos de Contaminação, 

mas constituem-se simultaneamente como lugares potenciais para a reabilitação da 

frente de rio da cidade. 

Muitos destes terrenos aparentemente desprovidos de sentido, ou significado, 

protagonizam actualmente uma incerteza na cidade, permanecem livres apesar das 

diversas potencialidades que apresentam. Apesar de indefinidos, podemos 

perspectivá-los como espaços potenciais para a regeneração da cidade, quer pelas 

suas características de vazios que são, quer pela localização geográfica privilegiada, 

que estes espaços ribeirinhos possuem, pois ocupam uma enorme área no coração da 

cidade, na melhor zona de Lisboa, a sua frente de rio, estando bem apetrechados a 

nível de infra-estruturas de acesso. A consciência destas circunstâncias e a 

necessidade de devolver o rio à cidade tem levado, nas últimas décadas, a uma série 

de intervenções procurando restabelecer de novo essa ligação rio/cidade e em 

simultâneo criar novas oportunidades de desenvolvimento nesta frente ribeirinha. 

No entanto existe uma enorme dificuldade em resgatar os territórios acima referidos, 

por variadas razões. As principais causas prendem-se com o facto destes terrenos 

normalmente pertencerem a privados que apesar de já não os utilizarem, não os 

querem perder. Por outro lado os grandes níveis de contaminação a que estão 

sujeitos, bem como a grande extensão e complexidade que um projecto de 

reabilitação desta envergadura envolve, pressupõem um avultado investimento, por 

parte das entidades públicas, para o qual parece não haver disponibilidade.  
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Começou-se por recuperar a zona de Belém, que integrava o Porto de Lisboa, mas a 

sua regeneração continua a basear-se numa estratégia de intervenção monofuncional, 

já que não existem grandes equipamentos de apoio à vida no quotidiano nesta zona, o 

que limita as dinâmicas dos cidadãos nestas áreas. Esta área embora requalificada, 

possui funções meramente lúdicas ou culturais, sendo habitada em passeios ao final 

do dia ou fim-de-semana, utilizada maioritariamente por turistas. 

O Centro Cultural de Belém, também serviu de pretexto para resgatar um grande 

terreno vago localizando numa zona de aterro baldio que enquadra o Mosteiro dos 

Jerónimos. Cujo monumento da autoria do arquitecto italiano Vittorio Gregotti em 

associação com Manuel Salgado, construído entre 1989 e 1992, com uma área de 

140.000m2. Embora periférico o terreno é simultaneamente privilegiado, graças à sua 

localização nas margens do rio Tejo. Estando previsto que a construção impulsionasse 

o futuro desenvolvimento de Belém, outrora numa zona autónoma da cidade e 

constituísse um complemento atractivo ao centro histórico da baixa Lisboeta.  

Os espaços envolventes que fazem fronteira com o local de construção do edifício, 

estando estruturados são no entanto interceptados, por uma artéria de saída da cidade 

com imenso tráfego e pela linha férrea, não obstante se encontrar fisicamente 

separado da frente ribeirinha, o Monumento possui uma forte ligação visual com o rio. 

Ilustração 72 -: Doca Seca no Porto de Lisboa na zona de Xabregas. Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 
169) 
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O que distingue o CCB de outras construções de carácter cultural é sem dúvida a sua 

proposta multiusos, suficiente diversificada, para encher a vida de uma pequena parte 

da cidade. Já que reúne diversas ofertas, exposições, auditórios, comércio, salas de 

exposições, espaço público, bares e restaurantes. A construção sólida e 

aparentemente encerrada é na realidade um imenso espaço público, aberto a todos, e 

acessível por meio de inúmeras entradas que irrompem o edifício. 

A decisão de conceber o piso térreo como uma base, que contem no seu interior 

garagens e as áreas de serviços, com um número reduzido de vãos, contribuiu para a 

leitura de encerramento e solidez que se pretendia. O remate superior da base 

constitui a superfície de suporte para os espaços públicos do complexo, a partir do 

qual são definidas as estruturas principais. Já no exterior de construção os grandes 

jardins como que suspensos e os inúmeros terraços formam o elo de ligação entre os 

volumes, e a frente de rio, permitindo a sua contemplação. Também o terraço a norte, 

que oferece uma vista rara do Planetário e os Jerónimos. Os terraços principais são 

acessíveis directamente a partir da rua.  

De salientar que apesar de não haver uma ligação física entre o Monumento e a frente 

de rio, os grandes terraços do complexo possibilitam uma ligação visual 

extraordinariamente forte com a frente ribeirinha, pois ao encontrarem-se elevados em 

relação às artérias viárias e à linha férrea, minimizam desta forma a ruptura que estas 

infraestruturas provocam no tecido desta área. 

Lamentavelmente parte do projecto de Gregotti, ficando no entanto sem efeito a área a 

oeste, com um pequeno hotel, nunca foi construída. Esta área teria enriquecido a 

Ilustração 73 - Centro Cultural de Belém Autor: Luís Pavão, (Matos 2010, p.200) 
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construção com certas vivências urbanas e tê-la-ia integrado melhor no contexto da 

urbanização habitacional adjacente. 

 

 
 

A reconversão do Parque das Nações com a Exposição Internacional de Lisboa de 

1998, localizada numa zona bastante contaminada do lado oriental da cidade, foi a 

maior transformação envolvendo a cidade e o porto ocorrida em Portugal. Actualmente 

é um pólo dinâmico, que abrange diversas actividades desde habitação, serviços, 

escritórios, comércio, actividades lúdicas e culturais. É um espaço muito bem 

recuperado, a nível de ordenamento do território e inclusivamente a nível de espaço 

público, oferecendo sempre espaço disponível junto ao rio para o cidadão, oferecendo 

diferentes tipos de espaço público. 

No entanto, apesar da eficácia desta regeneração, e de se encontrar uma nova área 

urbana consolidada, aglutinadora de actividades diversas e multifuncionais, com 

espaços públicos, bastante bem equipados. Porém este novo espaço manifesta uma 

autonomia própria, não estabelecendo qualquer continuidade urbana ou relação com 

os bairros que lhe são contíguos.  

Esta experiência teve um impacto importante, tornando-se uma referência nacional, e 

nem só. Embora a tentativa para relacionar activamente a cidade com o rio fosse em 

parte bem sucedida, todas as existências prévias do território foram apagadas, já que 

esta reconversão eliminou os vestígios do passado que deram ao local a sua 

identidade.  

Ilustração 74 - Parque Expo antes da reconversão que o tornou em espaço urbano. 1996 Autor: Luís 
Pavão, (Matos, 2010, p. 220) 
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Actualmente está a recuperar-se a zona ribeirinha central, desde o Cais do Sodré, 

passando pela Ribeira das Naus e Terreiro do Paço, até Santa Apolónia. 

Recentemente havia um espaço expectante na zona da Ribeira das Naus, que servia 

como estacionamento. Entretanto parte desse espaço já foi recuperado, através de 

algum edificado e uma praça “branca”, estando em recuperação o resto da área da 

Ribeira das Naus, como jardim e espaço público, fazendo alusão às memórias deste 

local, à sua história de relação com o rio. Embora a segunda fase da requalificação se 

tenha iniciado mais tarde, peões e ciclistas podem já usufruir de um novo passeio e de 

uma convidativa rampa, de ligação ao Tejo, que evoca uma praia que existiu no local.  

O espaço da Ribeira das Naus é um espaço mítico na identidade nacional e local. Em 

parte produzido pelo imaginário colectivo, em parte pela cultura oficial. O mito está 

ligado à fábrica naval que operou neste lugar, e que terá produzido ao longo de 

séculos, embarcações de diversos tipos. O mito articula a certeza da produção das 

Naus, com a possibilidade de estas terem sido protagonistas do movimento de 

descoberta de rotas universais, e de um primeiro fenómeno de globalização 

impulsionado por Portugal. É a partir da tensão entre os diversos elementos presentes 

no espaço da Ribeira das Naus (conjunto edificado, doca seca) com os diversos 

estratos geometricamente negativos em relação à cota de superfície actual (doca do 

Arsenal, paredões de varadouro) que se configura o desenho proposto. A revelação e a 

integração destes elementos fósseis, parcialmente enterrados e potencialmente 

determinantes do carácter do espaço, constituem o processo de recriação da Ribeira 

das Naus. A arquitectura deste espaço da Paisagem da Margem de Lisboa consiste 

então na contraposição de elementos fosseis com elementos contemporâneos, com o 

duplo sentido de revelação dos diversos tempos do mesmo lugar (cultura do espaço da 

cidade) e de acção na utilização do espaço público (circulação, permanência, 

contemplação, infra-estrutura). Mas se a revelação dos estratos temporais justapostos 

no espaço, parece ser uma oportunidade única de criar em Lisboa um lugar vibrante, 

que experiência existencial nos poderá proporcionar? (João Nunes, 2009) 

Ilustração 75 -Parque das Nações na actualidade Autor: Luís Pavão, (Matos, 2010, p. 220) 
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A primeira fase da requalificação da Ribeira das Naus, que incluiu a construção de 

uma nova avenida paralela ao rio e o surgimento de uma rampa de pedra que desce 

até ao Tejo, passando pela requalificação de infraestruturas, bem como a construção 

da nova Avenida Ribeira das Naus que pressupões o avanço de margem, constituído 

pela escadaria ribeirinha, o espaço público de ligação da Praça do Comércio ao Largo 

do Corpo Santo e o Pontão das Agências, junto ao Cais do Sodré. 

A segunda fase do projecto passa pela a reposição da antiga Doca da Caldeirinha, e a 

recuperação da Doca Seca existente infraestruturas actualmente submersas pelo 

aterro que na década de 30 do século XX para construção da Avenida das Naus, 

nesta área está projectada a criação de uma área ajardinada, "que recria as rampas 

Ilustração 76 -: Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, João Gomes da 
Silva ( Nunes et al, 2009) 

Ilustração 77 -Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, João Gomes da 
Silva ( Nunes e tal, 2009) 
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de varadouro, assinala a antiga linha de costa e permite a estadia, o repouso e a 

fruição de vistas sobre o rio". (João Nunes, 2009) 

Contribui a delicadeza da obra, que envolve escavações arqueológicas para colocar a 

descoberto a Doca Seca (construída em 1790) e a Doca da Caldeirinha (que remonta a 

1500). (João Gomes da Silva, In: Publico) 

Este lugar era uma área industrial e é importante mostrar esse uso que foi dado ao 

território e enfatizá-lo. Será uma área de lazer onde ficarão marcadas, com a reposição  

a descoberto, as estruturas que estiveram na sua origem. (Manuel Salgado, 2012, 

Público) 

 

 

 
João Gomes da Silva, que desenvolveu o projecto em co-autoria com João Nunes, 

explica que no essencial aquilo que se fez até agora foi uma obra marítima, de 

construção de margem, um trabalho "muito pesado e invisível". Mas há já ganhos para 

a população, sublinha o arquitecto paisagista: a nova avenida que se desenvolve "em 

continuidade com a via que atravessa o Terreiro do Paço" e a rampa, com "uns 

degraus muito baixinhos", que desagua no Tejo. (João Gomes da Silva, 2009) 

Estou convencido de que essa rampa, com 300 metros por 16, vai ser intensamente 

utilizada. Será muito apetecível. Todos os espaços que se têm vindo a libertar na frente 

ribeirinha, e que nos últimos seis ou sete anos têm sido muitos, ganharam uma vida 

absolutamente incrível. As pessoas apropriaram-se deles mesmo nos casos em que 

não houve trabalhos de recuperação. O Terreiro do Paço é disto um bom exemplo. 

João Gomes da Silva In: Publico) 

Com este projecto fica restabelecido, o percurso entre o Cais do Sodré e o Terreiro do 

Paço, permitindo a fruição deste espaço por peões e ciclistas. Podendo os automóveis 

podem agora circular numa nova avenida, paralela ao rio e com uma via em cada 

sentido. Será um espaço público muito importante para a cidade quer pela sua 

Ilustração 78 - Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, João Gomes da Silva 
(Nunes e tal, 2009 
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situação privilegiada, quer pela reconversão de um lugar esquecido, muito 

marginalizado, com ocupações muito duvidosas, que foi resgatado da sua condição de 

abandono.  

 

 

 
Também a zona de Stª Apolónia será objecto de reconversão na sua zona ribeirinha, 

em local de aterro anteriormente ocupado pelo Porto de Lisboa. Estando previsto a 

construção do Terminal de Cruzeiros num espaço actualmente povoado por armazéns 

não qualificados, que funcionam como terminal de cruzeiros. O novo terminal situar-

se-á em parte sobre a actual doca, oferecendo espaços verdes em torno, melhorando 

a qualidade e a nível paisagístico o espaço. Após o concurso lançado em Março de 

2012, pela Administração do Porto de Lisboa, Carrilho da Graça foi o arquitecto 

escolhido para executar o projecto de dinamização da zona.  

Esta proposta terá convencido o júri por incluir um edifício relativamente pequeno, com 

uma volumetria delicada. Segundo este a proposta terá sido: “Valorizada pela escala e 

leveza do edifício, com carácter pavilhonar, muito elegante e que procura um forte 

diálogo entre a cidade e o rio, demonstrando ampla compreensão do lugar” – assim é 

caracterizada a proposta de Carrilho da Graça pelo júri do concurso que apreciou, 

ainda, “o facto de a cobertura ser visitável” por converter “o edifício numa nova 

topografia da cidade, entre a colina de Alfama e o Tejo”.8 

                                            
8
 Juri constituído por Andreia Fernandes Ventura, Joan Busquets, Ludgero Gonçalves e Rui Alexandre 

(indicados pela Administração do Porto de Lisboa), Graça Dias, (pela Câmara Municipal de Lisboa) 

Ilustração 79 -Projecto de reconversão da Ribeira das Naus. Autores: João Nunes, João Gomes da Silva 
(Nunes et al, 2009) 
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Ainda sobre este projecto o arquitecto Pedro Ressano defende, por exemplo, que, à 

semelhança de Estocolmo ou Barcelona, Lisboa podia atrair muito mais cruzeiros. 

"Estamos a planear um novo terminal. Se calhar, não devíamos estar a planear só um. 

Há a possibilidade de receber muitos cruzeiros, mas também de receber muitos 

contentores. A actividade portuária é uma porta e isso tem a ver com o sentido e a 

cultura deste lugar".(Pedro Ressano, 2012, in: Publico) 

Sublinha que não é um especialista em políticas portuárias, mas tem constatado que 

as decisões que se prendem com a passagem de mais navios por um determinado 

porto "são tomadas nos conselhos de administração dos grande operadores portuários 

mundiais e o que algumas cidades têm conseguido é criar as melhores condições para 

atrair esses decisores".(Pedro Ressano, 2012, in: Publico) 

Em vez de se olhar o porto como algo que impede o acesso dos habitantes da cidade 

ao rio, a tendência hoje nas cidades portuárias é para integrar as actividades do porto 

na vida da cidade, encará-las como parte integrante desta. Em Hamburgo, que é visto 

como um caso de sucesso, "desenvolveram-se mestiçagens, misturaram-se 

actividades e conseguiu-se, através de um plano fora dos ciclos autárquicos, ter uma 

ambição a longo prazo". (Pedro Ressano, 2012, in: Publico) 

As intervenções anteriormente referidas, constituem-se como exemplos práticos de 

como é possível através de projectos de reconversão ou reabilitação urbana, 

recuperar territórios expectantes, com elevado grau de contaminação. E de como 

                                                                                                                                
Gonçalo Ribeiro Telles (pela Associação dos Arquitectos Paisagistas) e por Pedro Pacheco (pela Ordem 
dos Arquitectos). Fonte: Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Comunicado de Imprensa. (Portal Porto 
de Lisboa, 2011) 

Ilustração 80- Perspetiva do novo terminal de cruzeiros de Lisboa, Autor: Carrilho da Graça Arquitectos 2011. 
(simplyficarlisboa, 2011) 
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através destes espaços em branco se podem potenciar ou gerar centralidades 

dialogantes que promovam relações de continuidade com a cidade, bem como 

espaços de fruição colectiva. 

Solá-Morales9 lançou um novo olhar sobre estes espaços em brancos presentes no 

interior das cidades, denominando-os como “Terrain Vague” Palavras que definem os 

vazios urbanos como espaços ambíguos, incertos, que geram indeterminação nas 

cidades. “São ausências espaciais, pois não participam de qualquer actividade 

profícua nas sociedades, estando totalmente desintegrados das suas cidades” (Sola-

Morales, 1996, p:50). Inúmeros espaços desta natureza foram destituídos dos vínculos 

que outrora possuíam dentro do seu território, muitos destes esquecimentos térreos 

convertem-se em áreas de actividade clandestina, difundem uma imagem de 

desconfiança e insegurança que afasta as populações do seu redor.  

No entanto o arquitecto salienta que o termo Vague também representa a noção de 

espaço “…vazio, desocupado mas igualmente livre, disponível, descomprometido. […] 

Vazio, […],como ausência, mas também como promessa, como encontro, como 

espaço do possível, expectação” (Sola-Morales, 1996, p:50). Solá-Morales vem assim 

defender a oportunidade, que estes espaços residuais e intersticiais possuem, já que 

por serem livres, se encontram desimpedidos, logo disponíveis para novas ocupações 

aptas a criar relações dinâmicas dentro das cidades que os comportam. 

Durante a Trienal de Arquitectura de Lisboa em 2007, cujo tema eram os Vazios 

Urbanos, clarificou-se esta noção de vazio, como espaço de oportunidade, debatendo-

se a sua utilidade para futuras intervenções e estratégias que visem a resolução de 

conflitos e barreira territoriais, entre espaço e serviços públicos, habitação ou como 

usá-los oportunamente para ajudar a coser e a cicatrizar estas feridas das diversas 

partes da área metropolitana, que são os territórios industrializados da frente ribeirinha 

de Lisboa. 

Durante uma das conferências, da Trienal, José Mateus, Comissário Geral deste 

evento, caracterizou estes espaços da zona ribeirinha de Lisboa como um dos maiores 

recursos para a cidade actual. Definindo estes espaços como lugares degradados, 

obsoletos, que se encontram no tecido urbano consolidado, mas igualmente lugares 

de grande oportunidade para o desenvolvimento da cidade. O arquitecto defendeu a 

avaliação e intervenção em conjuntos nestes espaços, para que possam produzir um 

                                            
9
Ignasi Solá Morales  , (1942 -2001) Arquitecto catalão, historiador  e filósofo, definiu o conceito de “Terreno Vago”.  
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profundo impulso reformador da cidade Sustentando ainda a ideia de que as cidades 

deveriam possuir planos estratégicos para os Vazios Urbanos. (Mateus, 2007) 

Os vazios, espaços de falha funcional e humana, são lugares reveladores dos 

imprevistos da cidade – uma outra cidade não planeada que agora descobrimos 

presente em todas as metrópoles europeias. O crescimento rápido ditou a falência dos 

modelos modernos de urbanismo, pois que não existe já um paradigma único capaz de 

anular os seus crescentes graus de incerteza. Questionar, reflectir sobre este novo 

território da urbanidade é algo para que também a arquitectura é assim chamada a 

participar. 

Reflectiram-se, nesta edição, sobre os muitos modos como a mudança actual é, 

inicialmente, uma mudança de sociedade e só depois de cidade. O aumento da 

velocidade diminuiu o tempo mas aumentou as distâncias. A expansão tornou-se 

possível e com ela surgiram novas centralidades – “nós” que com o tempo se tornaram 

outros pólos de crescimento autónomo e multi-funcionalidade interna. Estas 

transformações têm motivado uma reflexão crítica em todo o mundo, pois que se 

exigem hoje soluções de governabilidade territorial que sejam capazes de antecipar a 

incerteza presente no fenómeno urbano. Também à arquitectura cumpre contribuir 

activamente para uma paisagem urbana melhor e mais humana, respeitando os seus 

vários conteúdos – entre os quais a dimensão ecológica que esta implica – e dando 

sentido aos seus vazios. O desafio é imenso e a todos diz respeito. (Mateus, 2007) 

 

 

Fundamentado os seus argumentos na definição de Terrain Vague apresentada por 

Solá-Morales , José Mateus referiu ainda a importância da memória destes espaços e 

do valor dos mesmos, não só como um território para a transformação ou da sua 

localização estratégica na cidade, mas também pelas circunstância que marcaram 

estes lugares. Considerando fundamental a memória presente nalguns destes Vazios, 

Ilustração 81 -Proposta de intervenção para o concurso da Trienal Internacional de Arquitectura. Trabalho 
premiado. Autor: Rui Duarte (Mateus, 2007) 
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no imaginário coléctivo, que os converte em lugares únicos e irrepetíveis. (Mateus, 

2007) 

O arquitecto Neozelandês Mark Wigley abordou o tema dos Vazios Urbanos como 

possíveis instrumentos duma estratégia para a arquitectura da cidade. Sublinhando a 

ideia de vazio, como matéria fundamental da actividade da arquitectura, uma vez que 

é através desta actividade que se produz e constrói o vazio. Para ele, o vazio é a 

substância da ausência, uma interrogação, um convite à experiência. Mark Wigley 

questionou ainda forma como o problema dos terrenos vagos é abordado numa 

realidade urbana cada vez mais densa e intensificada, defendendo a necessidade de 

preencher o vazio por uma nova centralidade. (Mark Wigley , Apud, Mateus, 2007) 

Estes Vazios são entendidos como espaços disfuncionais das cidades produtivas em 

crescimento, pois estão como que parados no tempo, existindo neles uma verdadeira 

ausência não pela falta de cheio, mas porque representam, uma falha na lógica do 

tecido urbano em que se inserem, que pode ser colmatada pelo estabelecimento de 

estratégias, que façam gerar uma continuidade dentro do tecido urbano por oposição à 

ruptura que estes vazios instauram. A qualificação e transformação destes espaços, 

adequando-os aos interesses da cidade e dos cidadãos, de forma a transformá-los em 

lugares úteis e activos na vida das cidades, deve ser uma prioridade.  
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6.  PRAIA FLUVIAL/ COMPLEXO DE PISCINAS DE STA. APOLÓNIA 

O presente capítulo apresenta-se como uma síntese conclusiva, com enfoque na 

proposta elaborada no âmbito da disciplina de projecto III, em que é proposto um 

exercício projectual que consiste no desenho de uma praia fluvial e uma piscina sobre 

o rio, sito na Praça D` Água no Campo das Cebolas em Lisboa. Este projecto pretende 

resgatar de uma forma imagética a memória das praias do Tejo enquanto lugares de 

livre fruição colectiva e de comunhão com as águas, redesenhando a linha de costa 

tendo em consideração o confronto entre estes dois territórios. Terra/Água. O conjunto 

de Piscinas integrado, complementará o apoio social e recreativo do lugar, dotando-se 

de infraestruturas turísticas, desportivas e de animação. 

A segunda fase do projecto consistiu numa proposta de dois edifícios destinados à 

estadia hoteleira da cidade: Um Hotel de duas estrelas e um Hotel de Luxo (cinco 

estrelas) 

 

6.1. IMPLANTAÇÃO 

Esta nova praia será projectada para um lugar único no coração da Baixa Pombalina, 

situado num território artificial de aterro junto ao rio, contíguo à notável praça do 

Comércio, mais concretamente na Praça D´ Água no Campo da Cebolas. Num terreno 

vago, que apesar de ter surgido no início do século XX, é um espaço de 

descontinuidade relativamente á cidade, marcado pelo abandono e pelos detritos do 

Ilustração 82 - Fotografia aérea da Zona ribeirinha de Lisboa Autor: Luís Pavão, (Matos 2010, p.180) 
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seu passado ligado ao porto de Lisboa, que provocam a evicção de quem passa, 

apesar da presença do terminal de cruzeiros. Antigo local de paragem de transportes 

públicos, nomeadamente de autocarros, que faziam a ligação de Lisboa às cidades 

que pertencem à sua esfera de influência. Havendo também neste lugar outras 

infraestruturas fundamentais à cidade como a estação de barcos para a margem sul e 

a Estação de comboios de Santa Apolónia.  

 

Actualmente o Campo das Cebolas é um local de passagem, que funciona sobretudo 

como parque de estacionamento, denotando uma carência de espaços verdes, 

estando desprovido de conteúdo programático que permita a permanência bem como 

um habitar de qualidade enquanto espaço público que é, apesar de encerrar em si um 

grande potencial para se constituir numa zona de paragem obrigatória da cidade de 

Lisboa. 

É uma parte da cidade carregada de história, nomeadamente património 

arquitectónico, de destacar a Casa do Bicos, é simultaneamente uma área contígua à 

Baixa de Lisboa na área da do Terreiro do Paço, e ao Bairro de Alfama: Sendo 

banhada pelo Tejo, não estabelece com as suas margens uma relação dialogante na 

medida em que é atravessada pela Av. Infante Dom Henrique, uma das principais e 

maiores avenidas de Lisboa que corre sempre junto ao rio, sendo também das que 

mais gera tráfego automóvel.  

Ilustração 83 - - Área de Implantação ([Adaptação a partir de]Carta batimétrica de Lisboa) 
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A actual imagem deste lugar está como que estigmatizada pelo abandono da intensa 

atividade e vida marítima que durante séculos caracterizou a sua história. Depois das 

sucessivas conquistas de terrenos ao rio, onde se instalaram principalmente unidades 

industriais, armazéns e entrepostos comerciais, lidamos neste momento com as 

estruturas vestígiais, os esqueletos obsoletos e os vazios devolutos, efeitos do 

desamparo das actividades portuárias e industriais.  

Apesar da presença do Terminal de Cruzeiros, ocupando armazéns sem qualidade 

arquitectónica, este local é marcado por um ambiente urbano degradado, constituindo-

se como uma cicatriz, atravessada e envolvida por tráfego excessivo, preenchida 

pelos fragmentos insólitos de uma ocupação industrial numa cidade viva. Este pedaço 

de cidade encontra-se então numa camada congelada de Lisboa, apelando por um 

projecto que o requalifique.  

A realização do trabalho de 5º ano, passa por um desenvolvimento estratégico de 

intervenção que modele o mapa urbano estabelecendo ligações com o existente mas 

que simultaneamente modernize a cidade e lhe confira novas qualidades que 

consubstanciem a capacidade de atração e permanecer naquela área com qualidade. 

6.2. PROPOSTA 

A proposta passa essencialmente por reconverter esta parte do Porto de Lisboa 

reintegrando-a na Cidade, para tal consideramos fundamental que o território da 

cidade que lhe é contíguo, a Praça do Campo das Cebolas, seja objecto de 

intervenção, visto esta praça ser uma área com imenso potencial urbano e 

arquitectónico mas que no entanto caracteriza-se como um local que carece de 

organização espacial. 
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Neste sentido o conjunto arquitectónico Praia fluvial, Hotel de cinco estrelas e Hotel de 

duas estrelas implantados na área do porto de Lisboa, funcionam em uníssono no 

meio urbano, já o seu desenho promove não só uma relação dialogante entre estas 

infraestruturas, (estando situada a praia fluvial entre os dois Hotéis). Mas também 

entre elas e a cidade, já que o desenho urbano proposto pretende redesenhar a linha 

de costa e de forma a relacioná-la quer com o novo Terminal de Cruzeiros de Carrilho 

da Graça, quer com a praça do Campo Das Cebolas, estabelecendo similarmente um 

percurso continuum entre esta Praça e aterro que lhe é adjacente, que terá início a 

partir da Praça do Campo das Cebola, sito da Casa dos Bicos até ao complexo de 

Piscinas. 

Pretende-se com a proposta reconfigurar quer a linha de costa quer a praça do Campo 

das Cebolas e dotar estes lugares de carácter público de permanência. Suprimindo o 

parque de estacionamento lá existente, visto que este lugar é uma área privilegiada, 

bastante bem apetrechada ao nível de transportes públicos, metro autocarros etc. No 

entanto para cobrir esta necessidade está previsto um parque de estacionamento 

subterrâneo, de modo a garantir que este novo espaço público seja condicionado á 

existência de vida urbana qualificada. Dotando-a de carácter publico, de forma as 

pessoas o poderem viver, reintegrando o comércio local, restauração, festas populares 

ou simplesmente habitar este espaço, procurando cruzar todas as faixas etárias e 

Ilustração 84 - Área de Implantação ([Adaptação a partir de] Planta de Lisboa) 
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contextos socioeconómicos e culturais. São factores determinantes, na elaboração do 

projecto e na sua implantação: 

- Os condicionamentos físicos e topográficos do lugar; 

- A sua orientação e a existência de fortes ventos, numa região junto à costa fustigada 

por “ventos marítimos”; 

- As existências funcionais e de racionalização de meios, por indicação dos Serviços 

Técnicos competentes, no que respeita ás áreas de controle, vestiários, bem como os 

serviços de restauração; 

- A criação de acessos a diferentes tipos de utentes; 

- A existência de um edifício de balneários e instalações sanitárias, equipamento, na 

área de acesso. 

A concepção e desenvolvimento dos trabalhos terão naturalmente, em conta a 

Legislação aplicável. Haverá particular atenção às exigências funcionais, na criação de 

acessos fáceis aos diferentes utentes e sobretudo à compreensão imediata do 

funcionamento das instalações, por parte dos visitantes que no seu interior serão 

encaminhados, através de rampas e escadas, para os diversos locais do recinto 

6.3. PISCINAS, TANQUES E CASA DAS MÁQUINAS 

O complexo ocupa uma área de implantação de 3.500 m2. As instalações de apoio, 

são organizadas a Poente e a Norte, numa construção de um piso, de linhas 

predominantemente horizontais que de forma discreta, se integram na paisagem 

envolvente, de modo a proteger os seus utentes dos ventos predominantes. 

A Piscina Grande, e Tanque de mergulho de 15.00x15.00 e 4.00 de profundidade, 

ocupam uma superfície de plano de água de 1.500 m2, numa cota inferior a 2,00 m 

inferior à da área da entrada ou da recepção. 

A Piscina Grande de 25,00 x 12,00, com a profundidade máxima de 4m e mínima de 

1,00 á destinada a Piscina de Lazer, com 5 pistas normalizadas, que permitirão 

também a prática de natação de competição.  
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6.1. INSTALAÇÕES DE APOIO 

Implantadas na área envolvente ao solário das Piscinas, em cais sobrelevado de 2,00 

m, na zona de recepção e 1,00 m na área de esplanadas, são constituídas por: (1) 

Recepção; (2) Acessos; (3) Balneários / Vestiários / Instalações Sanitárias; 

(4)Instalações Sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada; (5) Snack / Bar 

Geral; (6) Snack /Bar da Piscina; (7) Instalações Sanitárias / Snack/ Bar; (8) 

Restaurante; (9) Posto de Primeiros Socorros; (10) Sala de Ginástica; (11)Balneários / 

Vestiários 

A Recepção, (1), na área de entrada facilmente identificada por um corpo ligeiramente 

elevado, articular-se-á com o funcionamento dos balneários, vestiários de modo a 

possibilitar o funcionamento do controlo de entradas, distribuição de cabides e controlo 

de funcionamento de balneários / vestiários (3), estas instalações integram também 

áreas de utilização para pessoas com mobilidade reduzida (4), duches, zonas de 

vestiários e instalações sanitárias. 

Ao longo do percurso de acesso às outras instalações, está localizado o posto de 

primeiros socorros (9), com acesso directo para o exterior. O Snack / Bar (6), com 

esplanadas será organizado em duas áreas distintas, Snack / Bar para os utentes das 

Piscinas, com acesso directo às Piscinas e Snack / Bar para a população em geral (5). 

A sala de ginástica (10), localizada no topo Norte, com uma ampla visão sobre a área 

de solário das Piscinas, permitindo funcionar ao longo do ano. 

 

 

Ilustração 85 - Planta ao Nível da Cobertura (Ilustração nossa) 
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Ilustração 86 - Plantas Piscina (Cobertura e Piso 0). (Ilustração Nossa) 
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 Ilustração 87 - Alçados/ Piscinas (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 88 - Cortes/ Piscinas (Ilustração Nossa) 
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6.2. HOTEL DE CINCO ESTRELAS 

O Hotel de Cinco Estrelas constituir-se-á como um corpo linear vertical e esguio que 

vem pontuar o lugar onde se insere, bem como a entrada de todo o complexo. Este 

será localizado a sul, mesmo em frente ao torreão (situado na extremidade da ala 

edificada a Este) que delimita a Praça do Comércio, estando implantado 

diagonalmente relativamente ao aterro, encontrando-se assim alinhado com a Praça 

do Campo das Cebolas, mais concretamente com a emblemática A Casa dos Bicos e 

o rio no sentido Nordeste/ Sudoeste. É também neste alinhamento que se produzirá o 

percurso desde a praça do Campo das Cebolas até ao complexo, pretende-se desta 

forma fomentar a continuidade do interior do Edifício com o espaço público da cidade. 

O Hotel de Cinco estrelas é a estrutura que mais se destaca de todo o conjunto, pela 

sua extrema verticalidade, que contrasta com a linearidade horizontal do Hotel de duas 

estrelas bem como da praia fluvial e suas infraestruturas de apoio. Esta estrutura 

intencionalmente vertical e transparente terá vistas panorâmicas, sendo a sua fachada 

toda revestida a vidro, de forma a produzir momentos contemplativos não só do rio 

como da cidade de Lisboa. 

O edifício do Hotel é formado por dois corpos formalmente distintos. O primeiro, um 

corpo horizontal, e rectangular largo (piso térreo e segundo) que no fundo é o espaço 

público do hotel (onde se encontram os serviços de apoio bem como os espaços 

públicos: entrada, auditório, piscina descoberta, sala de reuniões, restaurante e sala 

de convívio) e o segundo, um corpo vertical, ou torre panorâmica onde se inserem os 

espaços privados, os quartos do hotel, este último surge como que acoplado ao 

primeiro corpo horizontal. 

Todo o edifício destaca-se pela sua homogeneidade em termos de fachada, através 

de uma linguagem monocromática. A regularidade e simetria dos alçados remetem-

nos intencionalmente para os valores classicistas da Baixa Pombalina de Lisboa, cujo 

o desenho quer urbano quer das fachadas também possui um traçado regular e 

simétrico  

O tratamento do piso térreo é realizado como um grande espaço público de encontro 

do edifício com toda a cidade, fazendo-se a entrada do edifício neste piso, numa zona 

de duplo pé direito. O qual se relaciona com o segundo piso através de um grande 

vazio que funciona como mezanino, onde surgem os acessos principais para o 

segundo piso. Nele encontram-se os seguintes espaços: (1) Entrada. (2) Recepção; 
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(3) Bar; (4) Arrecadação/Bar; (5)Gerência; (6) Malas; (7) Salão de Jantar; (8) Cozinha; 

(9) Câmara Frigorifica; (10) Despensa; (11) Instalações Sanitárias; (12) Instalações 

Pessoal; (13) Casas das Máquinas; (14) Acesso Viaturas; (15) Sala de Espera. 

No segundo piso existirão também: (1) Hall; (2) Recepção; (3) Bar (7) Auditório; (14) 

Sala de Reuniões, bem como outros serviços de apoio como (5) Escritório; (6) Arquivo; 

(8) Lavandaria; (9) Depósito de Roupa; (10) Arrumos; (11) Instalações Sanitárias; (12) 

Engomadoria. 

O terceiro piso (vazado) constitui-se como a zona pública do Hotel por excelência, nele 

existirá uma piscina descoberta com um pequeno Bar de apoio situada no grande 

terraço existente na cobertura do primeiro volume deste corpo onde estão situados o 

primeiro e segundo pisos, bem como os pisos (em Cave) -1; e -2 onde funciona o 

parque de estacionamento de todo este conjunto arquitectónico.  

Toda a circulação do Hotel se faz no sentido, do alinhamento principal da estrutura, 

estando os acessos verticais nas extremidades do seu corpo de forma a que o 

percurso até aos quartos permita a observação excepcional quer do Tejo, quer da 

Cidade (consoante a zona em que estejamos).  

Os restantes pisos desenvolvem-se na torre (segundo corpo do edifício) sendo neles 

que se situam os quartos, esta zona privada, desenvolve-se em torno do espaço de 

circulação, o qual como já foi referido promove momentos de contemplação do 

exterior, também os quartos orientados a Noroeste/Sudeste terão uma vista 

privilegiada não só da nobre Praça do Comércio (Noroeste) quer do Tejo do lado 

Sudeste. 
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Ilustração 89 - Alçados Hotel de Cinco Estrelas. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 90 - Alçado e Corte - Praia Fluvial (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 91 – Alçados Hotel de Cinco Estrelas. (Ilustração Nossa) 
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 Ilustração 92 - Plantas (1º e 2º Pisos) - Hotel de Cinco Estrelas. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 93 - Plantas (Plantas Tipo e Planta do Terraço)- Hotel de Cinco Estrelas. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 94 - Cortes ( BB` e AA´)- Hotel de Cinco Estrelas . (Ilustração Nossa) 
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6.3. HOTEL DE DUAS ESTRELAS 

O Hotel de Duas Estrelas situar-se-á em frente à praia fluvial no sentido Norte/ Sul, 

este distingue-se do primeiro Hotel referenciado quer pela sua extrema 

horizontalidade, quer pelo tratamento irregular da fachada, que contrasta com a 

homogeneidade do Hotel de Cinco Estrelas. Este edifício de cinco andares destaca-se 

pela sua irregularidade que é produzida pelos vários volumes que constituem o 

edifício, que estando sobrepostos uns sobre os outros, segundo um eixo comum, 

projetam-se em direções opostas imprimindo ao edifício uma leitura de movimento, 

que se relaciona com a realidade dinâmica do porto e do seu rio. 

Este Hotel possui na sua cave um parque de estacionamento privado que serve o 

edificio. O piso é a zona pública onde funcionam a Entrada (1), Recepção (2); Bar (3); 

Restaurante (7/8), Sala de Espera (6) bem como todos os serviços de apoio ao seu 

funcionamento, (4) Instalações Sanitárias; (5) Gerência, (9) Copa; (10) Arrecadação 

Geral; (11) Lavandaria; (12) Instalações do Pessoal. 

Nos restantes pisos funcionam os quartos singulares e duplos. O segundo, quarto e 

sexto pisos possuem uma vista panorâmica sobre a cidade, no terceiro e quinto pisos 

privilegiam-se as vistas sobre o Tejo. Também o corredor de acesso aos quartos 

promove de ambos os lados um avistamento singular sobre o rio, quer no sentido 

Este, quer a Oeste.  
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 Ilustração 95 - Alçados Hotel de Duas Estrelas. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 96 - Cortes (AA´;BB´; CC´) - Hotel de Duas Estrelas (Ilustração Nossa 
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Ilustração 97 - Plantas (Cobertura/ Piso 1 e Cave) - Hotel de Duas Estrelas. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 98 - Plantas Tipo - Hotel Duas Estrelas. (Ilustração Nossa) 
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Ilustração 99 - Maquete do Plano Geral. (ilustração nossa) 

Ilustração 100 - Maquete de Pormenor. (ilustração nossa) 
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7. CONCLUSÃO 

A relação de Lisboa com o rio Tejo tem sido, nos últimos tempos, tema de inúmeros e 

acessos debates. Muito se tem dito, muitas tem sido as soluções levantadas e são 

inúmeros os apontados como responsáveis pela actual situação. Contudo poucas são 

as ocasiões em que a história de Lisboa foi chamada a prestar seu testemunho, quer 

por defensores quer por detractores das inúmeras teses em presença. 

A pesquisa histórica demonstra que desde muito cedo, essa relação foi e ainda é 

essencialmente económica e laboral. A cidade sempre viveu do rio que directa e 

indirectamente lhe fornecia os postos de trabalho, e os bens necessários para o dia-a-

dia. Deste modo, justifica-se plenamente a existência de um porto virado para a 

navegação marítima e fluvial, que é atestado na cidade, através de escavações 

arqueológicas e de documentos históricos, pelo menos desde a presença romana. 

A instalação, durante o reinado de D. Dinis ou mesmo no de Afonso III, das tercenas e 

dos mercados de peixe numa faixa do litoral ribeirinho a jusante do núcleo urbano, 

marca um momento de viragem e expansão na vida da cidade, até ai relativamente 

espartilhada dentro dos limites da cerca moura. Essa instalação criou na zona da 

Ribeira Nova um enorme polo de desenvolvimento comercial e industrial. A partir de 

então todos os mercados dos mais variados géneros ai se instalaram, 

consequentemente a cidade incrementa-se urbanisticamente, já que foram rasgadas 

as ruas Nova, de Morraz e a Judiaria Nova. Surgiu a Ferraria da Ribeira. Todos estes 

elementos se encontravam de uma maneira ou de outra relacionados com a actividade 

portuária e de construção naval que para ai os atraiu e à qual serviram de suporte. 

Apesar de por duas vezes, por motivos de ordem defensiva terem sido impostos 

Limites à sua expansão, com as muralhas Dionisinas da Ribeira e mais tarde com a 

Cerca Fernandina, o processo evolutivo dessa parte da urbe acabou por mostrar a sua 

força e irreversibilidade. A partir de então o porto desliga-se gradualmente da cidade 

até aos nossos dias, a construção dos sucessivos aterros que farão aumentar o 

território do Porto de Lisboa veio ampliar este processo de desunião. O avanço 

geográfico das actividades portuárias de construção e reparação naval fez-se de uma 

forma extremamente rápida. Em meados do século XVI estendiam-se já por toda a 

zona ribeirinha. A cidade estreitava, assim casa vez mais os seus laços profissionais 

económicos com o rio. 
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Planeado desde a primeira metade do século XVIII, o Porto de Lisboa só começou a 

ser edificado em finais da centúria seguinte. Procurava-se assim incluir a capital na 

rota do intenso tráfego marítimo intercontinental que então se verificava e ao mesmo 

tempo acompanhar as necessidades de á muito sentidas de um grande porto marítimo 

fluvial para o país. Contudo com esta obra, impossibilitou-se o acesso dos Lisboetas 

ao Rio na zona fronteira da cidade. 

Esta característica agravou-se muito mais com o considerável aumento da largura dos 

aterros dos finais do século XIX e início do século XX, que afastou fisicamente a 

cidade dos bairros, do rio, e devido à construção de uma das mais importantes vias 

estruturantes de tráfego rodoviário, das estações de caminho-de-ferro do Cais-do-

Sodré e de Santa Apolónia e respectivas linhas férreas que cortam todo o acesso 

entre a cidade e o rio tanto do lado ocidental como do oriental. 

A Avenida 24 de Julho, uma das maiores avenidas de Lisboa que corre paralela ao rio, 

iniciada em 1978 no aterro ocidental que começa na Praça D. Luís até ao caneiro de 

Alcântara, ampliada no século XX por todos os aterros da zona ribeirinha, desde 

Belém. Apesar de tudo esta nova avenida desempenhou um papel estruturante 

fundamental na orgânica da cidade, ligada à malha consolidada quer por uma série de 

boqueirões estreitos, logo aproveitados para a construção de armazéns, quer mesmo 

para o traçado de uma praça ampla (D. Luís I), primeiro e, depois de uma nova 

avenida em direcção a São Bento, já sob a Égide do Rei D. Carlos.  

No entanto esta infraestrutura veio afastar ainda mais o Tejo da sua Cidade, pois no 

momento em que o conceito de lazer se implantou na sociedade burguesa da Lisboa 

Novecentista e em que surgiu o aproveitamento da ribeira como zona de passeio ao 

longo do recém criado aterro, encontravam-se já em andamento grandes obras no 

local primeiro para a construção da linha férrea, para a construção do porto de Lisboa. 

Esta Avenida depressa completada pelas docas e cais sobre o rio, que vieram 

modificar por completo a a paisagem ribeirinha desta vasta área, dominada a partir de 

então pela sucessão de armazéns ao longo do cais. De destacar a fileira de armazéns 

e a implantação da via-férrea vieram prejudicar o carácter de passeio ribeirinho 

inicialmente previsto. 

Também a linha férrea constituiu um rasgão profundo na vida urbana desta zona, 

separando definitivamente do rio a Cidade, nomeadamente algumas instituições, como 

alguns antigos conventos e palácios. Esse afastamento seria acentuado pela abertura 
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da avenida Infante D. Henrique, a partir do Terreiro do Paço, em terrenos ganhos ao 

rio, que dá continuidade à Avenida 24 de Julho.  

O carácter fortemente industrial que se faz sentir na zona da cidade em análise, 

marcado pela ampliação do Porto e dos estaleiros e instalação do sector terciário vem 

também por em causa a presença harmoniosa dos conjuntos arquitectónicos 

monásticos, bem como dos palacetes, das instituições monásticas e das quintas de 

veraneio que tanto caracterizavam aquela zona ribeirinha. Estas Importantes 

Infraestruturas arquitectónicas que durante muitos séculos marcaram a identidade 

desta zona à beira rio, relacionando-a duma forma singular com o restante casario que 

escorre pelas encostas da cidade, passam a conviver com os grandes armazéns e 

grandes infraestruturas portuárias. Essa relação intima entre estes antigos conjuntos e 

o rio foi definitivamente posta em causa pela progressiva apropriação da margem por 

novas estruturas, de destacar a linha Férrea. Iniciada em 1856, que partia de Santa 

Apolónia em direcção ao Carregado a Nascente, correndo na sua parte terminal bem 

junto ao rio. 

Surgiram assim migrações sazonais para Pedrouços, Algés, Cruz Quebrada que com 

suas praias podiam oferecer aquilo que Lisboa se encontrava impossibilitada de fazer. 

De Julho a Outubro, as praias da zona de Algés, Pedrouços e Cruz Quebrada 

enchiam-se de Banhistas oriundos de Lisboa, o final do século XIX trouxe aos 

Lisboetas a possibilidade de mais facilmente se deslocarem para estas praias, através 

de comboio ou de eléctricos, os meios de transporte preferidos para todos aqueles que 

para ai de dirigiam. Estes fluxos e refluxos chegaram, pouco tempo depois e de forma 

gradual, ao Estoril e a Cascais, já que o Tejo deixa em definitivo de poder ser banhado 

pelos seus habitantes. Nos finais do século XIX a zona ribeirinha de Lisboa passa a 

ser inteiramente ocupada pelo Porto de Lisboa, como infraestrutura fundamental 

passando a estar indisponível para o usufruto dos Lisboetas, em termos de lazer. Que 

durante muito tempo não a reclamaram por esta ser fundamental para a sua 

sobrevivência laboral. 

A partir do século XX o porto deixa de necessitar de tantos espaços e nas duas 

últimas décadas parte deste território artificial junto ao Tejo torna-se obsoleto, face à 

nova realidade da indústria portuária. A desativação de muitas indústrias marítimas e a 

retracção do porto de Lisboa deu origem a espaços vagantes, nos seus territórios 

artificiais que acusam um actual estado de abandono e obsolescência bem como uma 

falta de integração útil na cidade de Lisboa, que actualmente produz descontinuidades 

no tecido urbano.  
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A obsolescência das suas funções bem como o declínio das suas actividades deu 

origem a grandes áreas em estado de abandono e degradação que se contrapõe à 

oportunidade que as mesmas encerram para a regeneração urbana da cidade. Estes 

representam agora terrenos de Contaminação, mas constituem-se simultaneamente 

como lugares potenciais para a reabilitação da frente de rio da cidade. 

Ultimamente tem-se criado espaços de lazer junto às margens e fazem-se 

modificações funcionais em antigos armazéns e espaços portuários onde novos 

comércios e actividades lúdicas se implantam. Simultaneamente os aspectos 

ambientais ganharam relevo nas últimas décadas, valorizando-se a despoluição das 

águas e da atmosfera. Esta inovação revelou-se fundamental na dinâmica portuária da 

cidade, através da construção em terrenos ganhos ao rio de uma série de docas, 

algumas delas aproveitadas para a instalação de equipamentos mais pesados, como 

os estaleiros navais, caso dos da Lisnave, apetrechados com uma vasta doca seca, 

hoje desactivados. 

Esta conjugação permite na actualidade, em alguns locais, os cidadãos desfrutarem 

do rio numa frente ribeirinha mais humanizada e de funcionalidades variadas onde o 

porto de Lisboa continua a ter importância para a cidade e o país. No entanto as 

pessoas continuam a não poder tocar o rio e a desfrutar dele enquanto infraestrutura 

pública que é. Considerando que a água pode ser sítio público não só como lugar 

percorrível ou como via de transporte, mas podendo construir-se ela própria como um 

prolongamento da cidade, subvertendo o pensamento segundo o qual a cidade 

termina, literalmente onde a água começa.  

O Projecto da Praia Fluvial sobre os territórios do Porto de Lisboa, é uma ideia 

possível e interessante de utilização de este espaço que vem aproximar o Tejo da sua 

cidade. Pois a água também é um elemento de ligação, podendo ser ela própria 

espaço público e constituir-se como um prolongamento da cidade acentuando a 

ligação cidade - água. 

Neste sentido consideramos possível habitar os vazios, existentes nas margens do 

Tejo, atribuindo-lhe o valor através da sua regeneração e requalificação, potenciando 

centralidades que estabeleçam diálogo e continuidade com a cidade que os envolve. A 

requalificação destas áreas passa naturalmente por uma continuidade física entre 

estas e a malha edificada assim como pela melhoria das acessibilidades a elas, e pela 

criação de um núcleo forte, dinâmico, útil e eficaz para atrair novas actividades e 

funções diversificadas apelativas à população. Estes vazios representam uma 
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oportunidade para colmatar as necessidades da cidade e o sítio onde se inserem, 

incrementando assim a qualidade de vida de Lisboa, promovendo intervenções 

polarizadoras do tecido urbano envolvente, que coexistam em complementaridade à 

cidade, e simultaneamente á génese dos espaços ribeirinhos onde de inserem, por 

meio de planos que ponderem a água como parte primordial e imprescindível para a 

cidade. 
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