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Apresentação 

“Ruas sobre Água” 

 

Esta dissertação pretende entender a importância da água no desenvolvimento, 

organização e formação de lugares e espaços. Tentamos perceber o funcionamento e 

interacção deste elemento com o território. 

A relação das cidades com a água tem tido expressões infindáveis. Usadas para 

diferentes propósitos, as cidades têm visto as suas frentes de água reabilitadas por 

variados motivos e com diferentes finalidades. 

Todas as intervenções acontecem de modo a adaptar as cidades para novas 

realidades. Tóquio com a simulação de cidade na sua baía, Barcelona com o Port Vell 

e as suas ruas de acesso, Lisboa com a proposta para o campo das Cebolas – com 

base nos projectos feitos ao longo da sua frente ribeirinha – e Veneza com os seus 

canais e pontes. São todas Cidades de Água, à excepção da última por ser uma 

Cidade na Água. 

Abordámos, deste modo, a adaptação que as cidades têm feito sobre as suas frentes 

de água, o abandono do uso exclusivo como portos de comércio para uma 

apropriação em concordância com novas vivências, assim como a apropriação através 

de “Ruas sobre Água”. 

 

 

 

Palavras-chave: Água, Cidade, Ruas, Lisboa, Veneza, Tóquio, Barcelona. 
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Presentation 

“Streets on Water” 

 
 
This dissertation aims to understand the importance of water in the development, 

organization and formation of spaces and places. We try to understand the functioning 

and interaction of this element with the territory. 

The relationship of cities with the water has had endless expressions. Used for different 

purposes, cities have seen their waterfronts rehabilitated for various reasons, for 

different purposes. 

All interventions happen to adapt cities to new realities. Tokyo with the city simulation 

in its bay, Bacelona with the Port Vell and its access roads, Lisbon with the proposal for 

the Campo das Cebolas - based on projects done throughout its riverfront - and Venice 

with its canals and bridges. They are all cities of water except for Venice, which is a city 

on the water. 

Thereby we addressed to the appropriation that cities have made on their  water fronts, 

the abandonment of exclusive use as ports of trade in accordance with new 

experiences, and the appropriation by Streets on Water. 

 

 

 

Kew-words: Water, Cities, Streets, Lisbon, Venice, Tokyo, Barcelona.  

  



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  10  

 

 

  



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  11  

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1 - "Rua do Alecrim” Bairro Alto (Lisboa, Portugal), (Ilustração 

nossa, 2010) ..................................................................................................... 27 
Ilustração 2 - “Alfama” Alfama (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2010) ... 27 

Ilustração 3 - “Praça do Comércio vista do Castelo S. Jorge” Castelo S. Jorge 
(Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2010) ..................................................... 28 
Ilustração 4 - “Londres”, (AMES, 2012)........................................................... 30 
Ilustração 5 - “Water Sensitive Cities-Sydney” (Watersensitive Cities, 2012) . 30 

Ilustração 6 - “Os trabalhos no Nilo”, (GIL, 2012) ........................................... 31 
Ilustração 7 - “Cais Palafítico da Carrasqueira” Carrasqueira (Comporta, 

Portugal), (Ilustração nossa, 2011) .................................................................. 32 
Ilustração 8 - “Vista aérea de Veneza” (PRANDI, 2012) ................................. 33 

Ilustração 9 - “Vista aérea de Paris” (ETHAN, 2013) ...................................... 33 
Ilustração 10 - “Vista aérea de Amesterdão” (PREMIUM WORDPRESS 

THEMES, 2012) ............................................................................................... 33 
Ilustração 11 - “Plano para a expansão de Macau” (Macau, China), Álvaro 

Siza, 1983.1984. (SIZA, 1998) ......................................................................... 35 
Ilustração 12 - “Espaço e massa – Esquiço de Le Corbusier” (CURTIS, 2012)

 ......................................................................................................................... 35 
Ilustração 13 - “Formação Galáctica” (saponoticias, 2010) ............................. 37 

Ilustração 14 - “Região Metropolitana de Montreal vista em altitude” 
(LesLapins, 2011) ............................................................................................. 37 
Ilustração 15 - “Plano para a expansão de Macau” (Macau, China), Álvaro 
Siza, 1983-1984. (SIZA, 1998) ......................................................................... 42 
Ilustração 16 - “Fachada de Lisboa” (Almada, Portugal), (Ilustração nossa, 
2011) ................................................................................................................ 43 
Ilustração 17 - “Porto Vecchio” (Génova, Italia), 1992. (Portas, 1998) ............ 44 
Ilustração 18 - “George’s Dock” (Liverpool, Inglaterra), Henry Berry, 1771. 

(Portas, 1998) ................................................................................................... 44 
Ilustração 19 - “Nova Iorque, espaços públicos do Battery Park: Manhathan” 

(Nova Iorque, EUA). (Portas, 1998) ................................................................. 46 
Ilustração 20 - “O Barco de S. Marco de Canaletto” (Web Gallery of Art, 2012)

 ......................................................................................................................... 48 
Ilustração 21 - “O Horizonte de Xangai”, (MENDONÇA, 2012) ....................... 50 

Ilustração 22 - “Nova Iorque” (USAEE, 2012) ................................................. 50 
Ilustração 23 - “Canary Wharf” (Londres, Inglaterra), 1980. (Portas, 1998) .... 50 

Ilustração 24 - “Cidade Olímpica de Barcelona – antes e depois” (Barcelona, 
Espanha), 1990. (Portas, 1998) ....................................................................... 51 
Ilustração 25 - “Preparação para a EXPO 98 Lisboa” (Lisboa, Portugal), 1990. 
(Portas, 1998) ................................................................................................... 51 
Ilustração 26 - “Parque das Nações” (VICENTE, 2004) .................................. 51 
Ilustração 27- “Projecto Marine City” (Kikutake, 1960), (Kikutake, 1995, p.34)53 

Ilustração 28 - “Battery Park City: Waterfront a partir do Rio Hudson”(Nova 
Iorque, EUA), 1989. (Portas, 1998) .................................................................. 54 
Ilustração 29 - “Expo 98: plano de referência” (Lisboa, Portugal), 1990. 
(Portas, 1998) ................................................................................................... 54 

file:///C:/Users/Isabel/Desktop/Ruas%20sobre%20água%20_%20disertação_Março.docx%23_Toc350891068
file:///C:/Users/Isabel/Desktop/Ruas%20sobre%20água%20_%20disertação_Março.docx%23_Toc350891068


Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  12  

 

 

Ilustração 30 - “Marselha: estudo de Solà-Morales; estudo de Aldo Rossi” 

(Marselha, França). (Portas, 1998) .................................................................. 55 
Ilustração 31 - “Barcelona, Puerto Viejo, Maremagnum e L’aquàrium: 

ambientes urbanos criados” (Barcelona, Espanha). (Portas, 1998) ................. 56 
Ilustração 32 - “Barcelona, Puerto Olimpico: imagens gerais durante e depois 

das obras” (Barceloina, Espanha), 1991. (Portas, 1998).................................. 58 
Ilustração 33 - “Porto de Comércio de Barcelona” (Barcelona, Espanha), 

Alfons Bayraguet, 2003. (Bayraguet, 2003)...................................................... 59 
Ilustração 34 - “Treasure Island, Baía de São Francisco” (PHAM, 2013) ....... 61 

Ilustração 35 - “Reabilitação das Leith Docks” (EDINBURGHARCHITECTURE, 
2011) ................................................................................................................ 61 
Ilustração 36 - “Londres, Docklands” (Londres, Reino Unido), 1980. (Portas, 
1998) ................................................................................................................ 63 
Ilustração 37 - “Veneza, Basílica de São Marcos” (Veneza, Itália), 1966. 
(Portas, 1998). p.106 ........................................................................................ 64 
Ilustração 38 - “Veneza, Piazzeta de São Marcos” (Veneza, Itália), 1996. 
(Portas, 1998). p.106 ........................................................................................ 64 
Ilustração 39 - “Londres, Nelson Dry Dock antes da reconversão” (Londres, 
Reino Unido). (Portas, 1998) ............................................................................ 66 
Ilustração 40 - “ Sevilha” (Sevilha, Espanha). (ARQUIVINHO, 2010) ............. 66 
Ilustração 41 - “Centro de cidade nos EUA; resultado típico dos projectos de 

renovação urbana nos anos 60” (DEL RIO, 2001) ........................................... 69 
Ilustração 42 - “Complexo Escritórios e Museus Geoge’s Docklands” Liverpool 

(Liverpool,Inglaterra), (Ilustração nossa, 2012) ................................................ 71 
Ilustração 43 - “Centro Comercial Maremagnum” Port Vell (Barcelona, 

Espanha), (Ilustração nossa, 2011) .................................................................. 71 
Ilustração 44 - “Processo de Construção de Veneza” (Veneza, Itália). 

(GIANIGHIAN, et al, 2010) ............................................................................... 74 
Ilustração 45 - “Processo de reforço e expansão da cidade de veneza” 

(Veneza, Itália). (GIANIGHIAN, et al, 2010) ..................................................... 75 
Ilustração 46 - “Veneza 1346” (ZOLET, 2010) ................................................ 75 

Ilustração 47 - “Vista aérea de Veneza” (PRANDI, 2012) ............................... 75 
Ilustração 48 - “Gôndola Veneziana” Veneza (Veneza, Itália), (Ilustração 

nossa, 2011) ..................................................................................................... 77 
Ilustração 49 - “Palácio dos Dodge” Veneza (Veneza, Itália), (Ilustração nossa, 

2011) ................................................................................................................ 78 
Ilustração 50 - “Canal em Veneza”, Veneza (Veneza, Itália), (Ilustração nossa, 

2011) ................................................................................................................ 78 
Ilustração 51 - “Veneto” (ITALIA, 2012) .......................................................... 80 

Ilustração 52 - “Praça de S. Marcos” (INTERATA, 2000)................................ 80 
Ilustração 53 - “Hiroshima: um mês depois dos EUA terem largado uma bomba 

atómica” (Hirishima, Japão). 1945. (NOVAIS, 2012) ........................................ 80 
Ilustração54-“Ginza: Distrito de Tóquio em 

1955”(TOKYOMETROPOLITANGOVERNEMENT, 2010) ............................... 84 
Ilustração 55 - “Esquiço do conceito do Metabolismo Japonês por Kiyonori 

Kikutake” (Japan), Kenzo Tange, 1960. (LIN, 2010. p.22) ............................... 85 
Ilustração 56 - “ Tokyo City Hall de Kenzo Tange – 1991” (CITYMAYORS, 

2005) ................................................................................................................ 86 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  13  

 

 

Ilustração 57 - “Kagawa Perfectural Office” (BRITANNICA, 2012) ................. 86 

Ilustração 58 - “Kenzo Tange a apresentar o Plano Residencial para 25.000 
pessoas na Baía de Boston” (Boston, EUA), Kenzo Tange, 1960. (Novais, 
2012) ................................................................................................................ 87 
Ilustração 59 - “Plano para a Baía de Tóquio” (Tóquio, Japão), Kenzo Tange, 

1960 (NOVAIS, 2012, p.75) .............................................................................. 88 
Ilustração 60 - “O sitema de “eixo cívico” e os “pilotis de suporte”” (Tóquio, 

Japão), Kenzo Tange, 1960 (LIN, 2007, p.115) ............................................... 89 
Ilustração 61 - “Perspectiva  dos Edifícios no núcleo de escritórios”(Tóquio, 

Japão), Kenzo Tange, 1960 (NOVAIS, 2012, p.103) ....................................... 90 
Ilustração 62 - “Apresentacção do Plano para a baía de Tóquio por Kenzo 

Tange” (Tóquio, Japão), Kenzo Tange, 1961. (Novais, 2012, p.98) ................. 92 
Ilustracção 63 - “ Muralha Romana de Barcelona” (lomadventures, 2012) ..... 94 

Ilustracção 64 - “Eixample- Plano Cerdà” (gardensofmylife, 2012) ................. 95 
Ilustração 65 - “Moll de la Fusta” (ameagenda, 2012)..................................... 96 

Ilustração 66 - “Moll de la Barcoleneta” Port Vell (Barcelona, Espanha), 
(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................... 96 
Ilustração 67 - “Porto de Barcelona”, (Barcelona, Espanha), Alfons Bayraguet, 
2003. (Bayraguet, 2003) ................................................................................... 96 
Ilustracção 68 - “Frente litoral de Barcelona em 1998” (Barcelona, Espanha), 
Oriol Nel.Lo, 1998. (Ferreira, 1998) .................................................................. 95 
Ilustracção 69 - “Plano de Cerdà em Barcelona” (gardensofmylife, 2012)...... 95 
Ilustração 70 - “Módulos para os quarteirões de Barcelona” (gardensofmylife 

,2012) ............................................................................................................... 98 
Ilustração 71 - “Túnel Automóvel Port Vell ” Porto Vell (Barcelona, Espanha), 

(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................... 98 
Ilustração 72 - “Novos projectos de intervenção na área de Bèsos” (Barcelona, 

Espanha), Oriol Nel.lot, 1998. (Ferreira, 1998) ............................................... 100 
Ilustração 73 - “Diagonal Mar- Barcelona” (gardensofmylife, 2012) .............. 100 

Ilustração 74 - “Marcação das áreas reabilitadas de Barcelona” (Barcelona, 
Espanha), Manami Iwamiya, et al, 2011. (Iwamiya, et al, 2011) .................... 101 
Ilustração 75 - “Rambla del Mar” Porto Vell (Barcelona, Espanha), (Ilustração 
nossa, 2011) ................................................................................................... 102 
Ilustração 76 - “Rambla del Mar” Porto Vell (Barcelona, Espanha), (Ilustração 
nossa, 2011) ................................................................................................... 102 
Ilustração 77 - “Moll de Espanya” Porto Vell (Barcelona, Espanha), (Ilustração 
nossa, 2011) ................................................................................................... 103 
Ilustração 78 - “Parque das Nações- Lisboa” Lisboa (Lisboa, Portugal), 
(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 107 
Ilustração 79 - “Campo das Cebolas” Lisboa (Lisboa, Portugal), (Ilustração 
nossa, 2011) ................................................................................................... 107 
Ilustração 80 - “Cais das Colunas” Praça do Comércio (Lisboa, Portugal), 
(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 107 
Ilustração 81 - “Parque Tejo” Parque das Nações (Lisboa, Portugal), 
(Ilustração nossa, 2012) ................................................................................. 107 
Ilustração 82 - “Rua do Alecrim” Lisboa (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 
2012) .............................................................................................................. 109 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  14  

 

 

Ilustração 83 - “Estacionamento Campo das Cebolas” Campo das Cebolas 

(Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2012) ................................................... 109 
10 

Ilustração 85 - “Doca da Marinha”, Campo das Cebolas (Lisboa, Portugal), 
(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 110 
Ilustração 86 - “Port Vell” Porto Vell (Barcelona, Espanha), (Ilustração nossa, 
2011) .............................................................................................................. 102 
Ilustração 87 - “Doca do Terreiro do Trigo” Jardim do Tabaco (Lisboa, 
Portugal), (Ilustração nossa, 2011) ................................................................ 112 
Ilustração 88 - “Parque Tejo” Parque das Nações (Lisboa, Portugal), 
(Ilustração nossa, 2012) ................................................................................. 112 
Ilustração 89 -  “Vista Miradouro de Sta. Luzia” Lisboa (Lisboa, Portugal), 
(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 113 
Ilustração 90 - “Esquema do desenho dos pontões no projecto – Projecto III ” 
(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 115 
Ilustração 91 - “Esquiço dos pontões no projecto – Projecto III” (Ilustração 
nossa, 2011) ................................................................................................... 115 
Ilustração 92 - “Render pontões no projecto – Projecto III” (Ilustração nossa, 
2011) .............................................................................................................. 115 
Ilustração 93 - “Render espaço público/privado no projecto – Projecto III” 
(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 116 
Ilustração 94 - “Esquema do projecto urbano – Projecto III ” (Ilustração nossa, 
2011) .............................................................................................................. 117 
Ilustração 95 - “Corte Transversal Complexo Hoteleiro – Esquema praças e 
quartos-Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) ................................................. 117 
Ilustração 96 - “Planta localização - Projecto III” (Ilustração nossa, 2011).... 118 
Ilustração 97 - “Novo Cais de Cruzeiros de Lisboa” (simplyficarlisboa, 2012)

 ....................................................................................................................... 118 
Ilustração 98 - “Cais das Colunas” Praça do Comércio (Lisboa, Portugal), 

(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 118 
Ilustração 99 - “Cais do Sodré” Cais do Sodré (Lisboa, Portugal), (Ilustração 

nossa, 2011) ................................................................................................... 118 
Ilustração 100 - “Render Projecto Campo das Cebolas – Projecto III”, 

(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 120 
Ilustração 101 - “Opera de Oslo” (architecturebuildings, 2012) ..................... 121 

Ilustração 102 - “EYE Film Institute’s - Amsterdam” (evolo, 2012) ................ 121 
Ilustração 103 - “Alçado Complexo Aquático – Projecto III” (Ilustração nossa, 

2011) .............................................................................................................. 122 
Ilustração 104 - “Planta representativa das praças - Projecto III” (Ilustração 

nossa, 2011) ................................................................................................... 123 
Ilustração 105 - “Corte Transversal Complexo Hoteleiro – Esquema praças e 

quartos- Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) ................................................ 123 
Ilustração 106 - “Esquiços da relação entre Construído e Pré-Existências - 

Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) .............................................................. 124 
Ilustração 107 - “Render esquema dos quartos Hotel 5 Estrelas/Luxo – 

Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) .............................................................. 115 
Ilustração 108 - “Render esquema das praças – Projecto III”, (Ilustração nossa, 

2011) .............................................................................................................. 124 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  15  

 

 

Ilustração 109 - “Porto de Barcelona” Barcelona (Barcelona, Espanha), 

(Bayraguet, 2003) ........................................................................................... 127 
Ilustração 110 - “Port Vell- Reabilitacção da frente marítima de Barcelona” 

Barcelona (Barcelona, Espanha), (Ilustração nossa, 2011) ........................... 127 
Ilustração 111 - “Reabilitação Port Vell” Barcelona (Barcelona, Espanha), 

(Ilustração nossa, 2011) ................................................................................. 129 
Ilustração 112 - “Reabilitação Campo das Cebolas” Campo das Cebolas 

(Lisboa. Portugal), (Ilustração nossa, 2011) ................................................... 129 
Ilustração 113 - “Plano para a Baía de Tóquio” (Tóquio, Japão), Kenzo Tange, 

1960 (NOVAIS, 2012, p.75) ............................................................................ 129 
Ilustração 114 - “Reabilitação London’s Docklands” (bigproperty, 2012) ...... 129 

 
 

 

 

 
 
 
 

  



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  16  

 

 

  



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  17  

 

 

SUMÁRIO 

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

 
2. Cidade e Rio ............................................................................................... 25 

2.1. Cidade e Água ....................................................................................... 31 

2.2. Cidade e Integração............................................................................... 45 

2.3. Cidade e Renovação ............................................................................. 57 

 
3. Proposta e Rio ............................................................................................ 67 

3.1. Proposta e Poder ................................................................................... 73 

3.2. Proposta e Programa ............................................................................. 83 

3.3. Proposta e Geografia ............................................................................. 93 

 
4. Projecto e Rio ........................................................................................... 105 

4.1. Projecto e Estratégia............................................................................ 111 

4.2. Projecto e Articulação .......................................................................... 119 

4.3. Projecto e Sistema: os 4 Momentos .................................................... 127 

 
5. Considerações Finais .............................................................................. 131 

 
6. Referências ............................................................................................... 133 

 
7. Bibliografia ............................................................................................... 141 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  18  

 

 

 
 
 
 
 
 

  



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  19  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nós os Homens construímos  

Os nossos cais nos nossos portos,  

Os nossos cais de pedra actual sobre água verdadeira,  

Que depois de construídos se anunciam de repente  

Coisas-Reais, Espíritos-Coisas, Entidades em Pedra-Almas,  

A certos momentos nossos de sentimento-raiz  

Quando no mundo-exterior como que se abre uma porta  

E, sem que nada se altere,  

Tudo se revela diverso. 

 
 

CAMPOS, Álvaro (1914) – Poemas de Álvaro Campos: Ode Marítima. Lisboa: 
Imprensa Nacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação consiste no estudo e pesquisa descritiva de casos, e visa contribuir 

para um melhor entendimento do conceito de Ruas sobre Água e da apropriação das 

cidades sobre as suas frentes. Parte do princípio da água como elemento essencial 

das cidades, sendo muitas vezes, senão sempre, a razão da origem e 

desenvolvimento destas. 

Ao longo do tempo os portos foram os elementos principais da vida urbana, onde as 

trocas comerciais tinham lugar, e onde a população se juntava. Mas nem sempre foi 

assim, e através do estudo da história de diversas cidades como Veneza, Tóquio, 

Londres, Liverpool, Barcelona e Lisboa, pretende-se descobrir quais as razões que 

levaram as cidades a se afastar da água, e qual a sua influência no desenvolvimento 

das mesmas. 

A escolha deste tema surge por diversos motivos, tanto de carácter pessoal como pelo 

gosto pela relação e influência que a água tem no desenvolvimento de uma cidade e 

da sua arquitectura. Para melhor compreender esta influência foram estudados os 

factores que levaram à construção e implementação de “Ruas sobre Água", levando à 

procura de obras de referência inseridas neste contexto. 

A água, como elemento gerador de espaços, ao longo da história do urbanismo e da 

arquitectura cria uma relação com a cidade. As ruas, elementos morfológicos 

definidores de espaço público, definem por sua vez as cidades. Estudaremos, assim, 

como se integram e influenciam estes dois elementos. 

Lisboa durante muito tempo viveu de costas voltadas para um dos seus maiores bens, 

o rio Tejo e, tal como Lisboa muitos outras cidades também o fizeram, mas a bom 

tempo se aperceberam e reabilitaram. 

Nas últimas décadas tem-se procurado um planeamento funcional que recuperasse a 

ligação da cidade ao seu porto. Reconvertendo os vazios urbanos deixados pelas 

indústrias no séc. XX criaram-se novas oportunidades para o desenvolvimento de 

intervenções a grande escala nas frentes de água urbanas, como foi o caso da 

Expo’98 na zona oriental de Lisboa. 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  22  

 

 

Amesterdão, Londres, Liverpool e Marselha, são exemplos de cidades onde ocorreram 

reabilitações portuárias. Mas são as cidades de Veneza, Tóquio, Barcelona e Lisboa 

que servem como base na pesquisa do tema pois nestes casos a frente de água 

deixou de ser o espaço representativo da cidade, tornando-se no elemento gerador de 

crescimento urbano.  

Ao tentar entender o conceito de “Ruas sobre Água” nas reabilitações urbanas e a sua 

importância no desenvolvimento das cidades e na mudança de vivências, poderemos 

perceber o que as levou a serem projectadas. Os planos de recuperação das zonas 

portuárias têm vindo a assumir-se, no contexto urbano em geral, como um dos 

processos mais importantes a nível da reabilitação da cidade.  

Através da leitura de diversas fontes bibliográficas, visitas aos locais e ao estudo de 

projectos apresentados, a escolha do tema desta dissertação incidiu em três casos de 

referências - Veneza, Tóquio e Barcelona - considerados marcantes na sua relação 

com a água. Exemplos notáveis de reabilitações em frentes de água, nos quais 

presenciamos características importantes da relação das cidades com este elemento.  

Destas referências foram aproveitadas algumas virtudes na concepção dos 

Complexos, Aquáticos e Hoteleiros, propostos para o Campo das Cebolas, área 

marcada pelo abandono portuário e pelo vazio urbano. 

A dissertação estrutura-se assim em três capítulos. Num primeiro é abordado o 

desenvolvimento das cidades e a influência nas suas frentes de água. Inicialmente, a 

água era vista apenas como um bem de desenvolvimento económico, e a cidade 

crescia para o interior. Depois dá-se a ruptura desta relação e as cidades veêm as 

suas frentes abandonadas. Por fim, procede-se à reabilitação da relação entre a água 

e a cidade, contrariando o problema do abandono da frente ribeirinha.   

Num segundo capítulo serão estudados e comparados três casos de estudo, cada um 

relacionado com a água de um modo diferente. Estes casos são estudados nas suas 

características individuais no conceito de “Ruas sobre Água”. Primeiro Veneza, 

formada e desenvolvida como fortaleza, através do esforço do Homem. Esta cidade na 

água sobressai-se de todas as outras por ter como ruas os seus canais. 
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Em Tóquio, cidade marcada pela devastação da 2ª Guerra Mundial e 

sobrepovoamento, são estudados os projectos de que a cidade foi alvo, com maior 

incidência na proposta de “simulação de cidade” para a sua baía da autoria de Kenzo 

Tange. Por fim temos a cidade de Barcelona, que devido à sua geografia, cria uma 

função cénica. É um dos casos em que a reabilitação de frentes de água teve mais 

sucesso. 

Por último, no terceiro capítulo, vai ser apresentada a proposta dos Complexos 

Aquático e Hoteleiro previsto para o Campo das Cebolas. A escolha deste tema para a 

dissertação partiu do facto do projecto para a frente ribeirinha de Lisboa ter como 

ponto de partida a projecção de ruas sobre o rio - elemento dinamizador que tem como 

função alterar o modo como cidade e a água se relacionam. 

Por se tratar de um tema complexo, a sua evolução deparou-se com diversas 

condicionantes. Assim será dada uma visão geral do tema, onde  pontos como a 

recuperação da relação, física e visual, com o rio Tejo e a cidade de Lisboa serão 

abrangidos. 

Como conclusão, vão ser confrontados os casos em estudo e comparados na sua 

evolução quanto à relação entre os dois elementos, a cidade e a água. De uma 

relação de confronto para uma relação de concordância, e uma relação conflituosa e 

um avanço constante sobre o rio, que lentamente se foi desenvolvendo - quer por 

evolução natural, quer por acção humana - para um equilíbrio entre ambos. 
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“A tarefa da arte é introduzir o caos na ordem” 

ADORNO, Theodore (1951) - Minima Moralia II:Reflexions from a damaged life. Alemanha: 

Radical Thinkers. 

 

 

 

2. CIDADE E RIO 

Rio “… porta, chegada e partida … A despedida, o reencontro. A chegada da 

mercadoria. O encontro entre culturas. O lugar da saudade. A oportunidade da troca.” 

(GARCIA, 2009, p. 47) Este é o lugar ribeirinho, central na vida da cidade portuária, 

um pilar da sua identidade.  
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Foi com o Rei D. Afonso III
1
 que os portugueses começaram a ‘investir’ nos 

descobrimentos e, principalmente com tudo o que implique trocas marítimas. Com isso 

abriram-se as portas do rio Tejo, convidando todos a utilizá-lo, a investigar o grande rio 

que banha o país. A partir desse momento começaram a tirar partido de todos os 

outros rios. Utilizavam-nos para atrair estrangeiros, dando-lhes regalias e privilégios, 

numa tentativa de fazer com que Portugal saísse da redoma de cristal em que vivia, 

dando-o a conhecer ao mundo. O Atlântico tornou-se nesta grande via para o 

prolongamento. (PORTO, 1963, p22-24) 

O rio Tejo é considerado uma estrada de ouro pela história de Portugal. A sua fama 

vem de muito longe, pois dele provinham “as melhores penas com que Roma se 

escrevia” (VIEIRA, 1993, p. 21). As suas margens escondiam sereias e tritões. Até a 

poesia popular coloca sempre o rio com “Lisboa a seus pés”, por vezes referindo-se a 

ele de um modo mais romântica, como “eterno namorado”, ou mesmo “a chorar por 

ela”. Lisboa é, assim, uma dádiva do Tejo. “ A seus pés nasce, cresce, se desenvolve” 

(VIEIRA 1993, p.21). 

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

Campos) vieram os que primeiro fizeram deste areal um lugar de gente. Pelas águas 

do Tejo partiram os que foram à procura de novas gentes noutros areais. (…) Toda a 

vida se rege então ao ritmo do movimento das águas, nesta cidade que sobre ele se 

debruça. (Vieira, 1993, p.22) 

 

 

 

 

 

                                            
 
1
 D. Afonso III (1210-1279) - Segundo filho de D. Afonso II, foi um notável administrador, fundou 

povoações, restaurou, repovoou e cultivou lugares arruinados. Em 1261, nas Cortes de Coimbra, foi-lhe 

reconhecido o direito de cunhar moeda fraca. Procedeu a inquirições que revelaram muitos abusos 

praticados pelas classes privilegiadas, tendo promulgado várias leis tendentes a reprimi-los. (SERRÃO, 

1978). 
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Do rio esperavam-se os que partiam. Facto que levou à construção e implementação 

de “escadas e escadinhas”, jeito que veio do tempo dos mouros para rapidamente se 

chegar ao rio. Criavam, deste modo uma maneira de se aproximarem do mesmo, 

inexistente até à altura, abraçando as colinas. Contrariavam a topografia da cidade, 

construída em morros e elevações2, num sobe e desce contínuo, que passa 

despercebido a quem por ela se aventura. Constituíam um elo de ligação entre a 

cidade e o rio. 

 

Ilustração 1 - "Rua do Alecrim”, Bairro Alto (Lisboa, Portugal), 

(Ilustração nossa, 2010) 

 

 

Ilustração 2 - “Alfama”, Alfama (Lisboa, Portugal), (Ilustração 

nossa, 2010) 

 

 “Toda a antiga cidade moura se desdobra em degraus atrás de degraus” (VIEIRA, 

1993, p.30). Por serem tão importantes no seu modo mais rápido de ligarem a cidade 

ao rio em nenhum outro ponto elas se tornam tão relevantes na constituição urbana. 

Ao longo deles criam-se largos, praças, espaços que se tornaram de convívio. Os 

                                            
 
2
 “Nascida na elevação mais conhecida, pela sua história e imponência, em redor do Castelo 

de S. Jorge, foi crescendo encosta abaixo, encosta acima, à medida que foi crescendo ao 

longo dos séculos. Estas variações geológicas de crescendos e descendos, encimadas por 

excelentes miradouros, atraíram as populações a construírem as suas casas segundo os 

estilos das diferentes épocas e os recursos económicos.” As suas sete colinas dirigem-se para 

o rio, através dos morros e elevações existentes. (VIEIRA, 1993, p.22). 
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bairros onde se encontram, foram-se construindo, adoptaram um padrão urbano muito 

menos denso e muito permeável. 

“Do rio que nasce os miradouros. Varandas privilegiadas sobre a cidade, outrora 

serviam para esperar os que “hão-de vir”” (Vieira, 1993, p.22). Muitos são os 

miradouros sobre o Tejo que existem pela cidade. Alguns por vezes “mentirosos” pois 

deles o rio ou parece um lago, ou é mesmo inexistente.  

Nasceu como uma cidade em diálogo, consigo própria e com as partes que as 

constituem. Assim como também se encontrava em diálogo com o rio, que a envolvia 

e penetrava a cidade. Uma relação marcada pelas construções que surgiam junto ao 

cais, ou pelo contrário, pelas penetrações na margem urbana. 

 

 

Ilustração 3 – “Praça do Comércio vista do Castelo S. Jorge”, Castelo S. Jorge (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2010) 

 
A ideia de que a história moderna da capital ficou marcada por dois momentos de 

mudança profunda é consensual. Mudança nos desígnios e nos desenhos de que são 

protagonistas, com um século de diferença, foram para Portas “a reconstrução 

pombalina – a Baixa- e a expansão burguesa ou liberal – as Avenidas Novas3” (2005, 

                                            
 
3
  Plano do Eng.º Ressano Garcia, estabeleceu a ligação entre a Rotunda (Praça Marquês de Pombal) e o 

Campo Grande, durante 1888, alargando a cidade para norte. O primeiro grande eixo a ser delineado foi a 

Avenida das Picoas, mais tarde chamada de Ressano Garcia e que depois do 5 de Outubro de 1910 

recebeu a designação que ainda hoje mantém: Avenida da República. 

Seguiram-se as outras ruas que definiram a malha urbana das "Avenidas Novas" (por oposição às 

"Avenidas Velhas", isto é, o quadriculado da Avenida da Liberdade e adjacentes). (NUNES, 2009) 
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p.51). Momentos privilegiados de inovação mas também de transição, no sentido de 

que nelas estão presentes ou subjacentes passos anteriores.  

Como refere Portas, “a Formação Mediva em que os traços morfológicos foram 

dominados pelo locus: um vale entre colinas abrindo ao Tejo e algumas poucas praças 

viriam a constituir elementos duradouros e estruturantes de traçados posteriores à 

cota alta” (2005, p.51). A história mostra que as cidades foram substituindo as velhas 

barreiras das suas fortificações, alfândegas ou estaleiros. As frentes de água sobre as 

quais se debruçavam as cidades constituíam cada vez mais uma fronteira logística, 

vital para funções económicas e reservadas ao comum dos cidadãos.  

As cidades com frentes de água sofreram com o ambiente industrial-portuário, levando 

à consequente degradação dos bairros ribeirinhos. Foi necessário a “reanimação” 

destes locais, através da deslocação das faixas portuárias e redes de transporte. 

Deste modo substituíram a velha indústria por novos serviços, criando as condições 

para a revalorização dos vazios urbanos, tornando-se, assim, alvo de estratégias da 

cidade. 

Com o desenvolvimento e a globalização muitas das antigas frentes de água, criadas 

em tempos, tornaram-se obsoletas, enquanto outras reforçaram a sua importância. 

“Mudaram as tecnologias de transportes, de mercadorias, de informação” (PORTAS, 

1998, p.10) 

Aumentou drasticamente a mobilidade. Alargaram-se os mercados. Surgiram novos 

espaços. Tornou-se complexo o modo de organização das sociedades. As redes de 

relacionamento alargam-se, devido à força da demografia e generalização de novos 

modos de vida. Tudo isto mostra as transformações de frentes de água e a 

recomposição do relacionamento das cidades como meio aquático. 

A “abertura” da cidade à sua frente de água não resulta, por isso, de um qualquer 

desígnio cósmico de reconciliação do homem com a sua matriz aquática ancestral, 

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

das novas arquitecturas e dos novos usos. (PORTAS, 1998, p.10) 

A relação das cidades com a água tornou-se uma imagem de cosmopolitismo e 

modernidade. Combinando referências e contextos locais com estilos internacionais e 

soluções repetidas pelos mesmos criadores e construtores, as reabilitações tornam-se 

banalizadas.  
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Ilustração 4 - “Londres”, (AMES, 2012) 

 
 

Ilustração 5 -“Water Sensitive Cities-Sydney”, (Watersensitive 
Cities, 2012) 

 

As cidades foram sempre nós articuladores de redes de relacionamento, de domínio, 

de trocas… Foi o alcance geográfico dessas redes, o poder de quem as organizava, os 

meios e as tecnologias que eram mobilizadas, que deixaram marcas indeléveis na 

forma, na função e na legibilidade simbólica dos aglomerados urbanos ribeirinhos. 

(PORTAS, 1998, p.7) 

Tentamos assim perceber se, num tempo onde a globalização centra o poder das 

organizações num número restrito de metrópoles, “algumas das waterfronts que 

conhecemos não são a materialização e a ostentação do que a Praça de S. Marcos foi 

para a Veneza quatrocentista” (PORTAS, 1998, p.11). 
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2.1. CIDADE E ÁGUA 

“A composição no território surge de uma paisagem humanizada resultante da criação 

na arquitectura, nesse território, a água tem um papel incontornável, mas também de 

ameaça permanente.” (LAMAS, 2009, p.13)  

A água é uma influência no desenvolvimento das cidades. Desde os primeiros anos de 

desenvolvimento da humanidade que as populações cresciam junto aos rios4. O rio 

provava ser uma fonte de alimento e abastecimento, de protecção e acessibilidade, e 

definidora de forma e identidade de uma cidade. Servia como forma de defesa, de 

transporte e de apoio a cultivos, entre outras, o que levou ao desenvolvimento de 

alguma das grandes cidades. 

 
 

Ilustração 6 – “Os trabalhos no Nilo”, (GIL, 2012) 

 
Exemplo disso é o Cais Palafítico da Carrasqueira. Localizado no final de uma vala de 

drenagem dos terrenos agrícolas, foi construído por dois pescadores nos anos 50, que 

se lembraram de espetar uma estaca na borda de um muro e puseram umas tábuas 

por cima para passarem. Os pescadores foram, assim, dois a dois juntando-se e 

construindo o seu próprio cais, sendo que cada pescador abarcava no seu lado do 

                                            
 
4
 Noventa e cinco por cento das grandes cidades desenvolveram-se junto de rios, mar, estuários ou lagos. 

Temos como exemplo as cidades de Cairo e Alexandria, Dublin, Edimburgo, Londres, Madrid, Hong Kong. 

Nasceram junto à água pois era lá que as cidades se podiam abastecer e desta forma desenvolver. 

Invariavelmente, os portos que nelas existiram foram os grandes impulsionadores do seu 

desenvolvimento. (Pham, 2013) 
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cais. Ao longo dos diversos cais ergueram-se pequenas casas construídas em 

madeira, que servem de arrecadações. 

Este foi um processo evolutivo que prolongou o emaranhado de estacas e tábuas por 

centenas de metros. Levou a que se tronasse uma obra-prima da arquitectura popular, 

por ser único na Europa, e por ter uma construção única, sobre estacas, sem ordem 

nem regras.  

 

 
A cidade é, assim, caracterizada pelo modo como se integra com a água, como esta 

define a sua configuração e a sua identidade. O seu crescimento, horizontal e vertical, 

marca a evolução da cidade, e a leitura feita da mesma é provocada pelas ruas que 

surgem paralelamente e perpendicularmente à água.  

Os mares que num tempo foram o elo de ligação, foram, noutros a ameaça de onde 

vinham as investidas de corsários e povos invasores. As mesmas margens, às vezes 

praias, enseadas, espaços abertos, já tiveram muralhas, fortes, atalaias, já foram 

barreiras defensivas da cidade-fortaleza. Os mesmos rios ou lagos que umas vezes 

separaram, defenderam, marcaram os limites da expansão dos assentamentos 

urbanos, foram, antes ou depois, o elemento de ligação entre as duas margens ou a 

origem e o destino de relações longínquas. (PORTAS, 1998, p.6) 

Nas frentes de água ficam as marcas da evolução. Tanto em memória como aquelas 

que resistem e persistem na forma, função e símbolo. É nestas mudanças que 

encontramos o sentido das transformações que marcam a condição marítima e fluvial. 

Constrói-se uma narrativa de tempos e espaços variáveis. 

Segundo Lamas “existem três elementos que se inter-relacionam ao longo da história 

tanto da arquitectura como do urbanismo como a própria cidade - paisagem, 

arquitectura e água” (2009, p.13). A criação da arquitectura leva ao surgimento de uma 

Ilustração 7 – “Cais Palafítico da Carrasqueira” Carrasqueira (Comporta, Portugal),, 

(Ilustração nossa, 2011) 
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paisagem humanizada quando compomos o território. A água tem um papel 

incontornável na composição deste. Tanto pode ser de fonte de vida como de ameaça 

constante. Pode ser um dos elementos mais ameaçadores, mas também 

indispensáveis, despertando um desafio aquando da sua utilização e controlo. 

“Também se constitui como elemento de composição arquitectónica, propiciando 

momentos de arquitectura através do seu uso e aproveitamento.” (LAMAS, 2009, p.13) 

Entendida como limite, e de acordo com Lynch, “o limite é um dos elementos que 

compõem a cidade, a água pode muitas vezes funcionar de modo desacertado, 

tornando-se numa barreira e até mesmo num obstáculo” (1960, p.75). Pode ser 

também considerado um elemento de ligação nas cidades de duas margens, como é o 

caso de Veneza, Paris ou Amesterdão. 

 
 

Ilustração 8 - “Vista aérea de Veneza” 
(PRANDI, 2012) 

 

  

 

Ilustração 9 - “Vista aérea de Paris” 
(ETHAN, 2013) 

 

Ilustração 10 - “Vista aérea de Amesterdão” 
(PREMIUM WORDPRESS THEMES, 2012) 

Lisboa é inevitavelmente uma cidade inserida no que se pode chamar de domínio 

conflituoso de urbanismo. A ‘questão’ urbana integra sistemas de problemas e 

conflitos, assim como as suas antinomias5. Através de planeamento, avaliação e 

controlo de gestão pública, procura acompanhar novos procedimentos de 

planeamento, concepção e produção, controlando a qualidade ambiental das cidades 

e territórios. 

O planeamento urbanístico, como processo de criação e desenvolvimento de 

programas têm como objectivo melhorar e revitalizar certos aspectos. O principal é o 

melhoramento da qualidade de vida, conceito cada vez mais posto em prática. 

                                            
 
5
 Significado: contradições 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  34  

 

 

Portugal há mais de vinte anos que procura estender o planeamento a todas as 

localidades do território, mais ou menos urbanizadas. 

Cada cidade diferencia-se das outras a partir de certos elementos que a torna única. A 

individualidade dos factos urbanos leva que ao descrever uma cidade referimos a sua 

forma. Ao avaliar a referida forma apercebemo-nos da arquitectura da cidade, e, 

consequentemente, avaliamos os seus problemas, “dado concreto que se refere a 

uma experiência concreta como Atenas, Roma, Paris” (ROSSI, 2001, p.43).  

A impotência das administrações locais, no controle das operações de terrenos e 

execuções dos empreendimentos, levou a uma arquitectura da cidade mal 

fundamentada. Situação que transforma o planeamento urbanístico “no mais ambíguo 

e desprestigiado instrumento: como plano propõe um zoning elementar e planificado, 

as mais das vezes abstracto em relação ao desenvolvimento (ou retracção) do 

aglomerado” (PORTAS, 2005, p. 75). 

Ora, por arquitectura da cidade podem entender-se dois aspectos diferentes: no 

primeiro caso é possível comparar a cidade a um grande manufacturado, uma obra de 

engenharia e de arquitectura, maior ou menor, mais ou menos complexa, que cresce 

no tempo; no segundo caso podemo-nos referir a áreas mais delimitadas da cidade, a 

factos urbanos caracterizados por uma sua arquitectura e, portanto, por uma sua 

forma. (ROSSI, 2001, p.43) 

Na definição de forma urbana, podemos dizer que as materialidades dos aspectos de 

organização dividem-se em três categorias: quantitativa, qualitativa e funcional. Estes 

aspectos constituem e definem o espaço urbano, e a sua configuração na morfologia 

urbana. 

Ao pensarmos numa rua, praça, edifícios, fachadas, planos marginais, ou mesmo 

monumentos isolados6, estamos a falar dos elementos morfológicos definidores de 

espaço. Semelhantes nos vários contextos temporais, eles diferem no modo como se 

posicionam, organizam e articulam, para constituir o espaço urbano. 

                                            
 
6
Elementos da imagem urbana com forma física, de uso generalizado. Nenhum destes elementos-tipo 

existe isoladamente na realidade. (LYNCH, 1960, p.57). 
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A forma de uma cidade é um indicador da sua imagem e da sua população, pois ela é 

o resultado das decisões de quem a vive. O ingrediente base no desenho desta 

consiste em massa e espaço, sendo que o nosso maior problema é a massa, pois em 

relação ao espaço somos “space blind” (Bacon, 1967, p.16). O espaço arquitectónico é 

definido pela junção entre massa e o volume, a diferentes escalas, com funções 

diferentes, semelhantes ou conjugadas. 

 

 
 

Ilustração 11 – “Plano para a expansão de Macau” (Macau, 
China), Álvaro Siza, 1983.1984. (SIZA, 1998) 

 
 
 
 

Ilustração 12 - “Espaço e massa – Esquiço de Le Corbusier” 
(CURTIS, 2012) 

 
Architectural form is the point of contact between mass and space. Where the 

philosophical interrelationship between these two elements is unclear, so will form of the 

architecture be unclear. By defining the point of juncture between mass and space, the 

architect is making a statement about the interrelationship of man and his universe. 

(BACON, 1967, p.16)
7
 

                                            
 
7
 A forma arquitectónica é o ponto de contacto entre a massa e o espaço. Onde a inter-relação filosófica 

entre estes dois elementos é pouco claro, e assim a forma da arquitectura também o é. Através do ponto 

comum entre massa e o espaço, a arquitectura marca uma afirmação sobre a inter-relação entre o 

homem e o universo. (Tradução Nossa)  
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A concentração, metropolitana e megalopolitana8, são a base de qualquer massa de 

estudos da arquitectura urbana. A evidência desta concentração é realçada quando 

olhamos para uma fotografia por satélite. Esta retrata a dimensão real do estado 

metropolitano, não conseguido por nenhuma estatística nem cartografia. 

Na astrofísica, uma estrela forma-se através da captação lenta da matéria, interestelar 

ou intergaláctica, que é atraída pelo campo gravitacional da estrela em formação. “Da 

mesma forma, uma cidade, à medida que se vai formando, cria um ‘campo’ 

gravitacional que atrai mais pessoas, actividades e investimentos.” (BARATA, 1989, 

p.10) Este facto acontece, não porque alguém o determina, mas pelas vantagens 

oferecidas pela zona em concentração.  

“O desenvolvimento humano integrado, de um lado, e arquitectura, criação de formas 

significativas da vida colectiva, por outro escapam ao planeamento ‘urbanístico’”. 

(PORTAS, 2007, p. 76) No planeamento urbanístico considera-se o urbanismo e a 

arquitectura como artes urbanas, que têm evoluído desde sempre, e podem ser 

observadas em várias cidades. Na planta de uma cidade podemos identificar a 

arquitectura urbana. Através da sua análise conseguimos perceber se esta foi 

pensada de raiz (como é o caso de Barcelona e da Baixa Pombalina)9, ou se foi um 

plano já alterado e melhorado (como por exemplo a cidade do Porto, entre muitas 

outras).  

 

                                            
 
8
 A concentração metropolitana corresponde às cidades centrais de áreas urbanas formadas por cidades 

ligadas entre si. Por sua vez, a concentração megalopolitana corresponde às mais importantes e maiores 

aglomerações urbanas da actualidade. Ambas são encontradas em regiões de 

intenso desenvolvimento urbano, e nelas as áreas rurais estão praticamente (senão totalmente) ausentes. 

9
 A proposta para a cidade de Barcelona partiu de Ildefonso Cerdà em 1859. Os dois traçados 

urbanísticos da época, a quadrícula e o radial, eram sintetizados num grande retângulo de sessenta por 

vinte módulos, localizado no espaço livre deixado entre a cidade medieval amuralhada e os povoados 

vizinhos, cortado por duas diagonais. Já a proposta da Baixa Pombalina consiste na recuperação da 

baixa após o terramoto de 1755 que destruiu o centro da cidade. Coordenado por Manuel da Maia, o 

plano final é da autoria de Eugénio dos Santos e Carlos Mardel e tem como características os princípios 

da geometria, hierarquia e regularidade. (CARNEIRO, 2007) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
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Ilustração 13 – “Formação Galáctica” (sapo.noticias, 2010) 

 
 

Ilustração 14 – “Região Metropolitana de Montreal vista em 

altitude” (LesLapins, 2011) 

 
Portas refere que “se tem procurado abrir este âmbito restritivo de urbanismo com a 

criação de planos directores (equivalentes ao ‘master plan’, ou planos de linhas 

geométricas de orientação) concretizada sobretudo no zonamento e traçado viário”. 

(2007, p. 76)  

Com a generalização dos ‘master plan’10 agrava-se a contradição do seu encaixe nos 

limites municipais. Portas, ao falar de projecto e cidade, refere que “o plano director 

pode assim encontrar-se na situação absurda de ainda não poder actuar sobre 

factores decisivos da vida da cidade” (2011,p. 77). 

A concentração urbana conduz a cidade a um nível que precisa de avaliação e 

desenvolvimento a bem de ser satisfeito o correcto funcionamento de uma cidade.  

Serviços e infraestruturas são exigidos no seu correcto planeamento. Estes serviços, 

para além de dispendiosos, são demorados (sendo esses alguns dos motivos pelo 

quais eles foram esquecidos ou mal utilizados). Fazem com que a concentração 

urbana se torne desorganizada, ou até mesmo caótica, como podemos observar em 

muitas zonas de Lisboa.  

É com o intuito de contrariar esses erros que cidades como Barcelona, Marsellha, 

Tóquio, Veneza, e mesmo Lisboa, vão renovando e reabilitando as suas frentes 

                                            
 
10

 Referem-se aos projectos de enquadramento e orientação nos processos de reabilitação urbana. Nele 

estão definidos os objectivos e as metas a atingir, as estratégias e os instrumentos necessários para a 

sua conclusão. 
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marítimas e ribeirinhas, melhorando-as e enriquecendo-as, atitude cada vez mais vista 

em todo o mundo. 

O processo que pode conduzir ao plano urbano a nível de arquitectura do edifício (no 

sentido corrente do termo), continua a ser um problema de grande importância que se 

encontra por resolver. No desenho de uma cidade devemos pensar fora dos limites, 

dos edifícios e vias, mas sim partir das necessidades da população. Deste modo os 

volumes no espaço surgem e transmitem um espírito arquitectónico, para que a cidade 

também o adquira. 

Organizar o espaço é o objectivo de uma planificação urbana. Quando referida no 

sentido da escala humana, difere da noção de ocupar o espaço. A sua organização 

pressupõe um desejo, uma manifestação de vontade. Parte-se do princípio que por 

trás dela está um homem inteligente e artista, e que o seu trabalho resultará num 

equilíbrio e numa harmonia do espaço. 

A arquitectura, diz-se, difere fundamentalmente da escultura pela criação de espaço 

interno, espaço que deve ser vivido, percorrido, sentido, pela apreensão total do 

edifício, de onde, tal como na escultura, a existência do tempo como medida nesta arte. 

(TÁVORA, 1982, 27) 

Organização visível no Movimento Metabolista11, onde defendiam a produção de 

arquitectura capaz de se modificar e regenerar em resposta aos ciclos de tempo. Os 

Metabolistas, rejeitando a Carta de Atenas12, substituíram a analogia da cidade 

funcional pelo conceito biológico de comparar edifícios e cidades ao processo 

regenerativo constante do tecido orgânico. 

Porque o espaço é contínuo, e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é 

igualmente irreversível, o que significa um espaço organizado. Uma é consequência da 

                                            
 
11

 “Metabolismo é o nome do grupo, em que cada membro propõe futuros projectos para o mundo através 

dos seus designs concretos e ilustrações. Não o aceitamos como um processo natural, histórico, mas 

estamos a tentar encorajar o desenvolvimento metabólico ativo da nossa sociedade através das nossas 

propostas.” (KIKUTAKE, Kiyonori, et al,1960). 

12
 Manifesto urbanístico criado em 1933, em Atenas durante o IV CIAM. O documento final, escrito por Le 

Corbusier, define o conceito de urbanismo moderno. 
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outra, na medida em que “a continuidade física pressupõe dimensões e entre estas 

pressupomos o tempo”.(LAMAS, 2009, p.31) 

Ao longo dos últimos 30 anos as frentes de água têm sido bastante alteradas. A sua 

maior mudança é a “invasão” de que têm sido alvo, por parte dos utilizadores, que 

cada vez mais querem ir ao encontro da água. Deste modo assistimos a uma procura 

de determinadas actividades nestas zonas, e, assim, uma maior oferta, como marinas, 

parques, … . 

The urban condition and its relation with the coast is demonstrated by urban shape, 

which shows the way the city relates, gets, and incorporate it into its own structure; by 

the existent uses in the transition between the continuous urban element and the lineal 

aspect of the coast, with some singular elements and also by the image of the water 

seen from the city and the city seen from the water. (GRAU, 2003)
13

 

Existem hoje três principais sistemas para construir a cidade: o sistema ortogonal, o 

sistema radial e o sistema triangular. Como defende Sitte, “as variantes resultam 

geralmente da fusão dos três métodos. Todos estes sistemas têm um valor artístico 

nulo, o seu exclusivo escopo é a regulamentação da rede viária; é portanto um escopo 

puramente técnico” (1986). Uma rede viária serve unicamente para a circulação, não é 

uma obra de arte porque não é captada pelos sentidos e não pode ser abrangida de 

uma só vez senão no plano.  

É por isto que nunca metemos em jogo a rede viária; nem ao falar de Atenas e da 

antiga Roma, de Veneza ou de Nuremberga. Sob o ponto de vista artístico é-nos 

absolutamente indiferente. Artisticamente importante é apenas o que pode ser 

abarcado com o olhar, o que pode ser visto; portanto uma rua, uma praça. (SITTE, 

1896) 

Lamas refere que, “a organização funcionalista das cidades anulou considerações 

morfológicas” (2009). Os funcionamentos de uma cidade sobrepõem-se ao urbanismo 

por ser considerado um factor de qualidade. Os métodos do urbanismo utilizados 

                                            
 
13

 “A condição urbana e a sua relação com a costa é representada através da forma urbana, que 

demonstra o modo como a cidade se relaciona, tem e incorpora essa relação para a sua própria estrutura; 

através do uso existente na transição entre o elemento urbano contínuo e o aspecto linear da costa, com 

alguns elementos singulares e também através da visão da água a partir da cidade e vice-versa”. 

(Tradução Nossa) 
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criaram cidades monótonas, sem lugar para a surpresa. Métodos universais que 

organizam a cidade através do zonamento e atribuição de uma função específica a 

cada parcela do território. 

O funcionalismo14 foi, para além de uma teoria urbanística e arquitectónica, uma 

estratégia de representação desenhada e construída. Tenta, de algum modo, juntar a 

forma com a função, marcada essencialmente pela imagem espacial que cria. Por 

outro lado podemos dizer que, podendo uma função existir de modos distintos, o 

funcionalismo urbano e a concepção da forma não se esgotam na correspondência a 

uma ou mais funções.  

As características da forma não se resumem aos aspectos sensoriais. Os valores 

estéticos são comunicáveis através dos sentidos, através do sistema de orientação, do 

sistema visual, do sistema táctil e do olfativo. 

- Sistema de orientação: respeita o equilíbrio vertical que permite ao homem orientar-se 

na cidade; 

- Sistema visual: é através da visão que se constrói a parte mais importante da imagem 

da cidade, no entanto, o sistema de observação do espaço urbano, pressupõe o 

movimento e apreensão do espaço em sequência visual; 

- Sistema táctil: aqui se incluem todas as preocupações térmicas e de fricção com a 

atmosfera: o vento, o calor, o frio, …; 

- Sistema olfativo: este sistema pertence essencialmente à experiência da cidade, 

embora seja um factor de menor controlo e incidência no desenho da forma urbana. 

(LAMAS, 2000, p. 60)  

Estes sistemas permitem uma vivência da cidade, cujas características possibilitam e 

levam ao desenvolvimento da forma e à criação de uma imagem. Diferente de pessoa 

para pessoa, e diferente de espaço para espaço, esta imagem torna-se única para 

cada utilizador. 

                                            
 
14

 Funcionalismo, tendência artística do século XX, parte do princípio de que tanto na  arquitectura como 

na urbanização, a forma deve resultar da perfeita adequação à função. Produto do crescimento urbano e 

do consequente agravamento do problema urbanístico que requer soluções urgentes e cria a necessidade 

de tornar as cidades cada vez mais funcionais. 
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Cada individuo tem uma imagem própria e única que, de certa forma, raramente ou 

mesmo nunca é divulgada, mas ainda assim ela se aproxima da imagem pública que, 

em ambientes diferentes, se torna mais ou menos determinante, mais ou menos aceite. 

(LYNCH, 1960, p.57) 

O território, definido como espaço construído pelo Homem, em oposição ao espaço 

natural que não foi humanizado, tem como característica a relação com o seu suporte 

geográfico envolvente. Assim, o território pré-existente constitui um elemento 

determinante na criação arquitectónica. A paisagem humanizada e a paisagem natural 

adquirem qualidades figurativas, que permitem considerar as operações sobre a 

paisagem de domínio arquitectónico-urbanístico. 

Ao analisarmos uma cidade concluímos que a imagem de cada uma e os seus 

elementos são únicos. Os seus conteúdos aproximam-se da imagem pública. Os 

elementos do território que constituem esta imagem são determinantes para o modo 

como se vive o espaço. Esses elementos são constituídos por caminhos, limites e 

bairros, que em conjunto formam o desenho urbano e são o princípio da sua formação. 

Caminhos, ou paths, são canais ao longo dos quais o observador costumeiramente, 

ocasionalmente, ou potencialmente se move. Podem ser ruas, calçadas, linhas de 

trânsito, canais, estradas-de-ferro. (…) Quando os principais caminhos não apresentam 

identidade, a imagem global da cidade é prejudicada. (LYNCH, 1960, p.47) 

Limites, ou edges, são elementos lineares constituídos pelas bordas de duas regiões 

distintas, configurando quebras lineares na continuidade. Podem ser considerados 

barreiras (rios, estradas, viadutos, …) ou como elementos de ligação (praças lineares, 

ruas pedestres, …). Podem ter qualidades direccionais, assim como os caminhos.  

Limites numerosos e que actuam mais como barreira do que como elementos de 

ligação acabam separando excessivamente as partes da cidade e, prejudicam a visão 

do todo, podendo chegar a ter um efeito de segregação. 

Bairros, ou districts, são partes razoavelmente grandes da cidade na qual o observador 

‘entra’, e que são percebidos como possuindo alguma característica comum, 

identificadora. (…) área percebida como relativamente homogénea em relação ao resto 

da cidade ou, ao menos, como possuindo uma certa característica em comum que 

permite diferenciá-la do resto do tecido urbano. (LYNCH, 1960, p. 78) 
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Os elementos da imagem urbana podem referir-se a formas físicas, são sujeitos a uma 

classificação conveniente. Vias, limites, bairros, cruzamentos e os elementos 

marcantes definem esta classificação.  

 
 

Ilustração 15 – “Plano para a expansão de Macau” (Macau, China), Álvaro Siza, 1983-1984. (SIZA, 1998) 

 
Como defende Lynch (1960, p.103), “uma cidade é uma organização mutável e 

polivalente, um espaço com muitas funções, erguido por muitas mãos”. Continuamente 

tentamos organizar as cidades, através da sua estruturação e identificação.  

“Quando nos empenhamos na reorganização das cidades deveríamos dar-lhes uma 

forma que facilitasse esses esforços organizadores e que não os tornasse tentativas 

frustradas” (LYNCH, 1960, p.102). A forma ideal de uma cidade deve ser visível, 

coerente e clara. Ter em conta a singularidade, simplicidade da forma, continuidade, 

predomínio, entre outras, são aspectos a ter em conta no design urbano. 

A frente da cidade de Lisboa é marcada pela sua perspectiva de porto de comércio da 

fachada Atlântica da Península Ibérica. Com uma organização mutável e com fins 

variados, esta perspectiva propõe planear o seu desenvolvimento. 
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Ilustração 16 – “Fachada de Lisboa”, Almada (Almada, Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 
Porto de comércio com componente industrial limitado, é um elemento “indispensável 

numa região periférica para a manutenção de relações de troca com os grandes 

centros de desenvolvimento.” (TEIXEIRA, 1999, p.94) Perspectiva que se integra 

noutra mais vasta, a de valorização de uma periferia urbana.  

Perspectiva que aceita soluções de continuidade em relação ao centro da Europa, 

determinada por áreas pouco populosas e desenvolvidas, escassamente atravessadas 

por sistemas de transporte de superfície mas ecológica e ambientalmente pouco 

sobrecarregadas. (TEIXEIRA, 1999, p.94) 

O processo de valorização do planeamento da Zona Ribeirinha de Lisboa passa pela 

disponibilização de infra-estruturas (terminais, cais polivalentes, segmentos 

diversificados de navegação, …) consoante as necessidades. A especialização, 

dimensionamento e grau de utilização são os principais aspectos a ter em conta. 

A valorização urbana parte da organização de equipamentos e infra-estruturas que 

aproximem a frente ribeirinha, tanto quanto possível, dos pólos urbanos. A 

acessibilidade a meios de transportes e a reabilitação dos espaços públicos em 

continuidade com o plano urbano da cidade, evita tanto o congestionamento como o 

abandono destes espaços. 

O preenchimento dos vazios urbanos torna-se assim no novo problema que atingiu, e 

atinge, a maioria das cidades marítimas. Vazios deixados pela própria recomposição 

dos tecidos urbanos, pela reconfiguração no “sentido de encontrar uma identidade tão 

forte como a que, no início, moldou as suas frentes de água” (PORTAS, 1998, p. 13) 
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Em Génova temos o exemplo do Porto Vecchio15, onde a deslocação do porto 

comercial transformou o porto velho num vazio urbano. Deste modo tentou-se 

reintegrar no seu receptáculo urbano. A recuperação do porto criou a oportunidade de 

recuperar o próprio centro histórico. Tornou-se numa unidade de reconversão única.  

A Georges’s Dock, em Liverpool, tornou-se no maior conjunto de docas encerradas do 

mundo após a 2ª Guerra Mundial16. Deu início a uma vasta operação de revitalização 

urbana, económica, social e ambiental das margens do Tamisa17, ao longo de uma 

frente de 12km. 

 
 

Ilustração 17 – “Porto Vecchio”(Génova, Italia), 1992. (Portas, 

1998) 

 
 

Ilustração 18 - “George’s Dock”(Liverpool, Inglaterra), Henry 
Berry, 1771. (Portas, 1998) 

 
 

                                            
 
15

 O porto é o coração de Génova, a origem do seu poder e riqueza desde o século XI. Os edifícios e cais 

que lá se encontram datam dos anos 60, e imortaliza a glória medieval. 

16
  O marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polónia. Este importante e 

triste conflito terminou somente no ano de 1945 com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão, último 

país a assinar o tratado de rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou 

bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagazaki. (suapesquisa, 2004) 

17
 O Rio Tamisa, um símbolo da cidade de Londres, é um rio navegável que tem sido fundamental no 

crescimento e desenvolvimento da cidade, desde os tempos romanos até hoje. A cidade foi fundada na 

margem norte do rio, e em torno dela foram construindo a cidade de Londres que se conhece nos dias de 

hoje. (FAUTLEY, 2011) 

http://www.suapesquisa.com/paises/polonia
http://london.costasur.com/pt/la-ciudad.html
http://london.costasur.com/pt/la-ciudad.html
http://london.costasur.com/pt/la-ciudad.html
http://london.costasur.com/pt/la-ciudad.html
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2.2. CIDADE E INTEGRAÇÃO 

No imaginário colectivo, a cidade continua ainda associada a um universo feito de 

betão e de barulho, em que as ruas se transformaram em enormes garagens, onde a 

participação do cidadão é diminuta e a população, mais apressada que antigamente, 

corre pelo meio do tráfego.  

Nas cidades mais desenvolvidas observa-se uma integração de novas dimensões de 

humanidade, de harmonia e mesmo de convivialidade, contrariando o quadro geral 

das cidades. Cresce uma preocupação em criar um quadro de vida agradável e 

desafogado, onde a natureza, os espaços e a cidadania, são valores urbanos 

fundamentais, trazidos pela pressão dos cidadãos na procura de espaços livres. 

Os espaços públicos sendo lugares de vida e de sociabilização representam áreas de 

liberdade. Devem ser espaços de lazer e “agradáveis para viver”. O seu ordenamento 

é um dos aspectos vitais para a revitalização e a qualidade de vida no meio urbano.  

Em Portugal, os espaços públicos urbanos constituem um objecto de uma atenção 

vagamente condescendente, tornando-se espaços limitados à partida. Espaços de 

grande racionalidade e de grande pobreza, que representam um grande atraso 

comparativamente a outras cidades da Europa, e sobretudo dos Estados Unidos 

(como o porto de Battery Park, em Manhatham18). 

                                            
 
18

 “ No final do século XX a competição entre cidades foi se acentuando. Em Baltimore a renovação do 

porto nos anos 70 tornou-se mote para o “reerguimento” da cidade, esboçando o novo paradigma do 

projecto urbano estratégico, que seria desenvolvido em Battery Park City, Nova York. O plano original de 

aproveitamento para um aterro a ser criado sobre os antigos molhes do porto, no canto Sudoeste de 

Manhattan, havia sido patrocinado nos anos 60 pelo governador Nelson Rockefeller segundo a 

concepção modernista de Wallace Harrison.” (SOMEKH, et al, 2005). 
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Ilustração 19 - “Nova Iorque, espaços públicos do Battery Park: Manhathan” (Nova Iorque, EUA). (Portas, 1998) 

 
A cidade, como organismo vasto com problemáticas e multiplicidade de necessidades, 

tem como base a complexidade da organização social e espacial. A arquitectura deve 

assumir uma nova tarefa e enfrentar esta complexidade, recorrendo à linguagem e aos 

instrumentos que lhe são próprios. Cede, deste modo, a estas necessidades de inter-

relação entre as diferentes partes. Papel que o plano urbanístico já não consegue 

realizar. 

Os planos urbanos, na sua maioria, nascem velhos, e referem-se a modelos de 

organização que quase sempre pertencem ao passado. Deixam abertas e por resolver 

partes inteiras do território, que de tempos a tempos, têm que ser corrigidas. Para o 

arquitecto trata-se de transformar os espaços residuais para que voltem a ser 

desenhados, que os vazios urbanos voltem a ser verdadeiras praças, que os elementos 

resultantes do construído se tornem partes “desenhadas” da cidade. (BOTTA, 1996, 

p.41) 

O novo ordenamento da região de Lisboa tem como factor encadeante o processo de 

desenvolvimento sócio-economico da região metropolitana da cidade que tem levado a 

um êxodo urbano. A fixação nas periferias tem privilegiado a vizinhança dos grandes 

eixos de transportes, como por exemplo a zona ocidental de Lisboa (Oeiras e Sintra). 

A desindustrialização na zona ocidental e na margem sul contrasta com o vigor e força 

presente na zona oriental. Dinâmica urbana que teve como consequência, na Zona 

Ribeirinha de Lisboa, a eliminação das instalações mais próximas do centro da cidade, 

ainda que com alguma assimetria. 

Com tendência para mais amputações e com sérias limitações de acessibilidade 

terrestre, uma zona portuária a Ocidente (Alcântara-Santos), por sinal a de maior 

acessibilidade marítima; A Oriente, a zona portuária entre Santa Apolónia e Poço do 
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Bispo mantém actividade e tem-se expandido, devido à boa acessibilidade terrestre, … 

(TEIXEIRA, 1999, p.96) 

O processo de reordenamento da região metropolitana de Lisboa condiciona a actual 

utilização que está a ser dada à frente ribeirinha da cidade. O desenvolvimento urbano 

incompatível com os processos portuários em vigor, torna-se uma das principais 

dificuldades.  

Todo o tipo de interfaces deveriam localizar-se entre Santa Apolónia e Sta. Iria, 

principalmente devido à sua localização em relação a infra-estruturas rodoviárias, e 

proximidade com o rio. Deste modo a frente ribeirinha da cidade de Lisboa torna-se 

numa zona única, com uma linha limpa.  

O seu processo de reordenamento implica, principalmente, manter as infra-estruturas 

e equipamentos. Juntamente com a reabilitação dos espaços públicos marginais, 

tornam a frente ribeirinha numa só zona, em comunicação com a cidade de Lisboa e, 

principalmente, com o rio Tejo. 

A integração urbana das frentes de água nunca será um problema de simples 

resolução, pois apresenta exigências que são quase sempre conflitivas ou 

antagónicas. As intervenções de maior sucesso são aquelas que conciliam diferentes 

modelos de gestão, onde o espaço colectivo é o centro da questão. “Entre os 

excessos e os insucessos encontram-se cada vez mais exemplos positivos de 

recuperação ambiental de frentes água e, com ela, de contaminações positivas”. 

(PORTAS, 1998, p.5) 

O rio Tejo como “Grande Canal” é um eixo definidor de uma nova relação entre a 

cidade e ele mesmo. Como refere Teixeira “este trabalho deixa entrever19 a 

preocupação moduladora falada, só que à escala de uma ‘Ideia de urbanismo’ que 

determina e envolve a cidade toda” (1999, p.105). Podendo chamar-se a este trabalho 

de “Grande Composição” ou Lisboa-Veneza, derivado de querer realçar a relação 

entre construído e natural, entre cidade e rio. 

 

                                            
 
19

 Significado - pressentir 
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Aqui a imaginação das componentes pré-definidas caminha para um outro limite, o do 

infinitamente grande: é a repetição de elementos-tipo monumentais em combinações 

moduladas. Os grandes elementos artificiais (torreões, galerias, na sua articulação em 

praças) apoiam-se com firmeza numa base lacustre, pretensamente “natural”, receando 

nalguns casos uma imagem de “rede de canais” (na velha Praça do Império, em Belém 

por ex.) que imageticamente é de uma riqueza evidente. (TEIXEIRA, 1999, p.105) 

 

“A sua realização, apesar de “iludida” no estudo através de sugestão cromática na 

imagem, “não poderá efectivar-se pelo uso de Gran Composition” à francesa- algo 

com um “estilo 1900”” (TEIXEIRA, 1999, p. 105). Mas pode ser realizada, conforme 

referido, por alinhar a imaginação com a sistematização das diversas complexidades a 

edificar. Numa passagem ao plano de concretização, a sua forma global tende para 

uma simplificação de linhas, constituído por componentes “encaixáveis”.  

A ideia de “Grande Canal”, em termos de realidade possível, mantendo a linha 

ferroviária de Alcântara. Linha “que outros projectos utopicamente “apagavam” em 

iludido álibi de Plano Director” (TEIXEIRA, 1999, p.105), não esbarraria primeiro com a 

dificuldade de ultrapassar utopias maiores.  

No caso da cidade de Lisboa, que é, ou poderia ser, monumental ou monumentalizada 

- em terrenos e cedências - a ponto de banhar a cidade e marcá-la com refrescantes 

espelhos de água. Deste modo não podemos considerar Lisboa como Veneza, 

permanecendo rica, espacial e formalmente, a comparação. 

 
 

Ilustração 20 - “O Barco de S. Marco de Canaletto” (Web Gallery of Art, 2012) 
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A transformação da cidade existente, principalmente no que se refere a áreas 

devolutas, não se destina a determinados habitantes. São projectos de promoção 

urbana, onde se evidência a cidade como objecto estético e lugar de memória. 

A noção de “espaço público” é intrínseca a uma construção, a um espaço criado. O 

termo público define-se pelo inverso dos critérios associados à noção de privado. É 

um espaço de cidadania, que destaca a afirmação de um direito público. 

Segundo Brandão, “o espaço público tende a assumir-se cada vez mais como um 

elemento de competitividade entre as cidades” (1996, p.55). Para trás fica a fase em 

que a prioridade da intervenção sobre os espaços das cidades tinha que ser dada às 

necessidades básicas.  

O conceito de espaço público no campo do urbanismo está intimamente interligado 

como movimento de retorno e planeamento da cidade. 

Os modelos clássicos do planeamento tornaram-se impotentes ou ineficazes na 

regularização do processo de recomposição urbanística. Recomposição necessária 

devido “à turbulência e imprevisibilidades económicas”. (PORTAS, 1998, p.22) A 

cidade transformou-se num espaço de fluxos. Alterou a sua escala e a dimensão 

territorial da sua própria gestão. 

Os vazios urbanos20 que resultaram da recomposição global dos anos 70 tornaram-se 

em áreas privilegiadas. Os processos de desenvolvimento desses vazios urbanos 

deram-se essencialmente nas frentes de água das grandes cidades costeiras ou 

fluviais. Como são exemplos, o conjunto de Canary Wharf nas Docklands de Londres, 

ou os bairros para os novos imigrantes de Hong Kong. 

Como foi defendido por Portas, as frentes de água das “Cidades Globais passaram 

assim, a reflectir os skylines ditado por novos conjuntos urbanísticos de alta densidade 

                                            
 
20

 “Vazios Urbanos são considerados muitas vezes aqueles espaços não aproveitados dentro de uma 

área urbana, podendo ser construções abandonadas, destruídas ou simplesmente um vazio por si só. 

São aqueles espaços “esquecidos” pela sociedade, onde neles poderiam haver um urbanismo, uma 

arquitectura ou mesmo alguma intervenção do tipo específico. Esses espaços ociosos podem também ser 

explorados como áreas para eventos temporários, actividades que de alguma forma não excluam os 

mesmos dentre o ambiente urbano.” (CRUZ, 2009). 
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e sofisticação, e eles mesmos, a construir um “rótulo” de novo imaginário urbano” 

(1998, p.23).  

 
 

Ilustração 21 - “O Horizonte de Xangai”, (MENDONÇA, 2012) 

 
 

Ilustração 22 - “Nova Iorque” (USAEE, 2012) 

 
 
As Docklands londrinas transformaram-se, a partir de 1982, no “laboratório 

urbanístico” da política liberal, tendo como símbolo urbanístico e arquitectónico a zona 

empresarial de Canary Wharf. A difícil relação funcional e urbana com a London City  e 

a recessão económica acabariam por transformá-lo num dos maiores fracassos 

financeiros da época. 

 

 
 

Ilustração 23 - “Canary Wharf”(Londres, Inglaterra), 1980. (Portas, 1998) 

 
A frente de água é vista como uma oportunidade estratégica tornando as cidades 

competitivas. A reconversão das frentes de água tem, assim, funcionado como 

“laboratórios” urbanísticos. Tendo como desafios a capacidade de adaptação das 

novas áreas reconvertidas às estruturas urbanas pré-existentes. 
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Como diz Portas, “pressente-se a incapacidade generalizada de esbater o acentuado 

grau de artificialidade que cristaliza estas operações de reconversão urbana” (1998, 

p.31).  

No caso da preparação da cidade de Barcelona para as Olimpíadas de 1992 a 

reconversão partiu da eliminação de estruturas - ferroviária e industrial. A implantação 

da Aldeia e do Porto Olímpico serviu de mote para a oportunidade de reestruturar e 

despoluir as áreas urbanas fundamentais. Já no caso da transformação de Lisboa - do 

arco ribeirinho para a Expo’98 - teve como objectivo reaproximar a cidade do rio. A 

consolidação do tecido urbano que permanecesse após a exposição foi um dos 

factores a ter em conta. 

 

 
 

Ilustração 24 - “Cidade Olímpica de Barcelona”(Barcelona, Espanha), 1990. (Portas, 1998); “Aldeia Olímpica” (Barcelona, Espanha), 
1992. (Portas, 1998) 

 

 
 

Ilustração 25 - “Preparação para a EXPO 98 Lisboa”(Lisboa, Portugal), 
1990. (Portas, 1998) 

 
 

Ilustração 26 - “Parque das Nações” (VICENTE, 2004) 

 
Por sua vez, a cidade de Tóquio teve o seu estímulo para a regeneração urbana com 

a oportunidade de receber os Jogos Olímpicos de 1964. O evento exigiu não só a 
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criação de novas instalações desportivas, como também de infra-estruturas e 

equipamentos públicos. Este projecto levou a um desenvolvimento da investigação na 

organização da cidade. 21 

A cidade é uma construção em grande escala no espaço, só percebida no decorrer dos 

longos períodos de tempo sendo seu design uma arte temporal. (…) Cada cidadão tem 

vastas associações com alguma parte de sua cidade e o cidadão faz parte desse 

cenário. A cidade não é apenas um objecto percebido, ela pode ser estável por algum 

tempo mas está sempre se modificando nos detalhes. (LYNCH, 1960, p.11) 

A frente de água é vista como um cenário, o que faz com que as cidades sejam uma 

simulação das várias soluções apresentadas para a mesma. Ao contrário de outros 

períodos de expansão das cidades, actualmente “a cidade constrói-se dentro da 

cidade através de projectos pontuais de reconversão de áreas mais ou menos 

consolidadas ou ocupadas” (PORTAS, 1998, p.40).  

Os projectos pontuais são vistos como operações de reconversão urbana em frentes 

de água. Correspondem a fragmentos de cidades construídos de forma rápida, nos 

quais se pretende resolver um conjunto de problemas, necessidades e oportunidades. 

Devido à conjugação complexa de modelos importados são diversas as formas de 

cidade construídas. 

A “simulação de cidade” e os novos cenários urbanos correspondem a um dos 

elementos centrais da atractividade dos novos espaços. A inovação e renovação da 

imagem urbana são, como defende Portas, “elementos de extrema importância entre 

valores da imagem cosmopolita e banalização de estilos internacionais” (1998, p.40). 

Assiste-se a uma valorização de factores como a capacidade expressiva das 

arquitecturas, a imagem urbana como marketing e “especialização urbana” e o 

movimento e cenografia como factores de leitura da cidade.  

Projectos como ‘Marine City’ e ‘Ocean City’, de Kiyonori Kikutake, foram o impulso 

para o Metabolismo nos anos 50. Juntamente com o plano de KenzoTange para a 

Baía de Tóquio, são o exemplo do uso da água como cenário ao desenvolverem e 

reabilitarem as cidades em concordância com a água. 

                                            
 
21

 YOSHIOKA, Yasuguro (1960) – Short History of Contemporary Japanese Architecture. Japan Architect. 

Tokyo: Shinkenchiku-Sha, p.95 
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Ilustração 27- “Projecto Marine City” (Kikutake, 1960), (Kikutake, 1995, p.34) 

 

No que se refere à integração no contexto da cidade existente e aos factores de 

inovação formal e de imagem, existem diferentes formas de cidades construídas ou 

projectadas. 

Entre os extremos da continuidade ou da ruptura podemos encontrar exemplos onde 

se encontram esses dois tipos de relação, o existente e o proposto. Fundem-se com a 

determinação enunciada pelos motivos e culturas aplicadas no contexto. Devido a 

factores diversificados, a noção de ruptura e continuidade não se podem generalizar. 

Assim, e como sustenta Portas, “ desde contextos específicos de intervenção e as 

potencialidades de renovação, até à proximidade, sistema e natureza das relações a 

privilegiar em função dos sentidos do programa ou projecto a implementar” (1998, 

p.41). 

A waterfront construída a partir do rio Hudson22, em Nova Iorque, corresponde a 

continuidade em contextos, para além de constituir uma ruptura na relação com o 

centro tradicional. Mantendo uma morfologia geral e linguagem arquitectónica em 

continuidade com o existente, redesenha o espaço público como forte sentido 

unificador em toda a frente de água, conhecida e definida como “modern city”. 

 

                                            
 
22

 Com 315km de comprimento, nasce no Lake Tear em Nova Iorque termina em Nova Iorque, desagua 

no norte da Baía de Nova Iorque. O seu nome provém do inglês Henry Hudson, que ao procurar uma 

passagem rápida para a China, navegou-o ao longo da América do Norte, na Costa Atlântica, em 1609. 

(HAYNES, 2012) 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  54  

 

 

 
 

Ilustração 28 - “Battery Park City: Waterfront a partir do Rio Hudson”(Nova Iorque, EUA), 1989. (Portas, 1998) 

 
A acção de renovação urbana no plano global da Expo 98, em Lisboa, partiu do 

objectivo central da criação de uma “nova centralidade” da cidade. Estruturando-se em 

termos de forma urbana a partir de uma via paralela à margem do Tejo.  

 
 

Ilustração 29 - “ Expo 98: plano de referência”(Lisboa, Portugal), 1990. (Portas, 1998) 

 
Do mesmo modo e com o mesmo sentido, a reconversão do porto de Marsellha teve 

um impacto alargado territorialmente. Fruto de vários estudos, duas propostas 

realçaram-se, sendo elas da autoria de Aldo Rossi e Solà-Morales. Em ambas é visível 

como a atitude em relação à cidade existente é distinta, a partir de culturas 

disciplinares distintas. Mas por um lado Rossi apresentou um sistema com um maior 

sentido de continuidade em termos de ambiente e construção fragmentária da cidade. 

Por outro, Solà-Morales, apresenta uma imagem da cidade renovada. Com novos 

factores de relação morfológica, cria relações de inovação e renovação em termos de 

cenário urbano. 
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Ilustração 30 - “ Marselha: estudo de Solà-Morales; estudo de Aldo Rossi” (Marselha, França). (Portas, 1998) 

 
Qualquer exemplo deve reflectir concretamente a relação entre o que existe, o que se 

deseja e o que se experimenta, como solução para cada uma das operações de 

reconversão urbana em frentes de água. 

O sentido da síntese da cidade no interior dos edifícios ou bocados de cidade… As 

novas formas de habitar, trabalhar, lazer ou “consumo”, na cidade, requerem um 

elevado grau de inovação tecnológica ao nível da construção dos novos lugares 

urbanos, entre os quais se destacam as frentes de água. (PORTAS, 1998, p.76) 

A cidade define-se como um “contentor”. Revela-se a partir de um diversificado 

conjunto de factores que caracterizam as operações urbanas na actualidade. É 

construída por partes de projectos através de sistemas complexos baseados na 

complementaridade. As necessidades de novos valores simbólicos, representativos e 

identificadores da nova imagem urbana, os pólos de atracção como sentido de 

conjunto, e a importância das “obras de autor” e construção de “novos monumentos” 

de cidade são os factores que a caracterizam. 

A configuração destes “contentores”, ou micropolis, implica que as arquitecturas 

recorram a uma forte carga expressiva, tendo um elevado grau de complexidade 

programática e flexibilidade. O seu objectivo é criar uma imagem e “forma da cidade”, 

mesmo existindo dificuldade em precisar com rigor os programas e faseamentos das 

operações. 

Com soluções urbanísticas baseadas na construção de edifícios “isolados” com 

programas ligados, a reconversão urbana do Puerto Viejo (Porto Vell, Barcelona), é 

uma operação global de ambientes urbanos, criados com sucesso. Os seus edifícios 

relacionam-se com o espaço exterior, determinando o seu desenho e organização. 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  56  

 

 

 
 

Ilustração 31 - “ Barcelona, Puerto Viejo, Maremagnum e L’aquàrium: ambientes urbanos criados” (Barcelona, Espanha). (Portas, 

1998) 
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2.3. CIDADE E RENOVAÇÃO  

 
O sentido da intensidade com que se vive a cidade…O intenso curso evolutivo da 

tecnologia e da sofisticação dos modos de vida na cidade, atinge, actualmente 

contornos de inegável complexidade e distância dos modos “convencionais” ou 

tradicionais. (PORTAS, 1998, p.60) 

Assim as frentes de água consideram-se “novas” áreas urbanas devido à intensidade 

e velocidade com que se vive actualmente na cidade e sua envolvente. As infra-

estruturas viárias, os novos sistemas de transporte e acessibilidade e os novos 

espaços públicos ou colectivos estabelecem os elementos fundamentais de suporte e 

(re) estruturação desses “novos bocados de cidade”. 

Pela tendência da construção da cidade por partes ou por projectos, o tratamento dos 

espaços livres “abertos” ganha maior motivo de interesse e necessidade de 

qualificação. Identificam-se como zonas de descompressão ou potenciais para 

aspectos da vida urbana. Nestes espaços chamados “livres” surgem espaços públicos 

de escala regional com a preocupação de qualifica-los de modo a preservar o 

ambiente e cumprir funções lúdicas e de contemplação ambiental. 

Os factores de inovação tecnológica, de desenho urbano e de qualidade ambiental são 

cada vez mas importantes. A diversidade de soluções existentes deriva da 

complexidade programática, pelo que os exemplos se apresentam como respostas 

concretas a problemas concretos. 

Como estrutura urbana de impacto territorial/regional encontramos o Puerto Olímpico, 

em Barcelona. A clareza do desenho imposto como remate da waterfront e 

sistematização dos espaços ao longo de toda a extensão desta faixa em termos 

funcionais contrasta com o índice de utilização que estas praias urbanas permitem e o 

modo como a cidade se transforma radicalmente.  
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Ilustração 32 - “ Barcelona, Puerto Olimpico: imagens gerais durante e depois das obras” (Barceloina, Espanha), 1991. (Portas, 1998)  

 
As cidades que se desenvolvem junto de mares, rios ou lagos, têm vindo a realizar 

projectos inovadores de recuperação, renovação ou ampliação das suas Frentes de 

Água. Frentes que foram sucessivamente limitadas ou ocupadas pelos muros de 

defesa, pela logística portuária ou ferroviária, infra-estruturas rodoviárias, caís, 

indústria e até mesmo aeroportos. Barreiras nuns casos e interface noutros, tornaram-

se espaços de intervenção onde surgem transformações, mais ou menos profundas. 

Os programas que têm sido propostos para a libertação das frentes de água têm sido 

tão variados quanto as situações. Pode-se, no entanto, identificar algumas tendências 

que têm diversos alvos, cuja ordem não é indiferente: 

- a conquista pela cidade do espaço público ou colectivo respondendo como um 

interface; a saturação e monofuncionalidade de áreas urbanas centrais, e noutros, pelo 

contrário, a valorização de periferias litorais de baixa densidade; 

- a resolução de acessibilidades e nós multimodais capazes de irrigar as faixas 

ribeirinhas, aliviando os novos espaços colectivos acessíveis também às periferias; 

- a reposição de variedade e mistura de actividades que sempre caracterizam as 

cidades mais atractivas, conduzindo a novos contentores de forte imagem, sem excluir 

o aproveitamento imaginativos de antigas estruturas construídas para diversas funções. 

(PORTAS, 1998, p.4) 

Nas novas situações encontradas pela cidade foi encontrado um estímulo para a 

criação de cenários atractivos. A produção arquitectónica das últimas décadas tem o 

intuito de fazer das frentes ribeirinhas lugares privilegiados de encontros urbanos e 

suburbanos, de mistura de idades, nacionalidades e culturas. 
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As Cidades de Água23 “constituem uma família muito particular de cidades, 

caracterizando-se, na generalidade, pelo facto paradoxal de se terem expandindo de 

“costas viradas para a água””. (FERREIRA, 1999, p.10) Não por escolha urbanística 

mas por consequência de processos urbanos e económicos.  

A mudança de cidade-porto para cidade com porto tornou-se num acontecimento de 

enormes consequências urbanas. Com o tempo a simbiose existente entre a cidade e 

o porto tendeu a diluir-se até a sua completa dilaceração. Deu lugar a uma nova 

organização urbana de cidade com porto. 

A nítida separação existente nas cidades e o seu porto resultou dos modos de 

organização, da tendência à especialização funcional do espaço. Processo que levou 

a que o porto se transformasse num espaço fechado, em que a ligação entre ele e a 

cidade era feita de forma controlada.  

 
 

Ilustração 33 - “Porto de Comércio de Barcelona”, (Barcelona, Espanha), Alfons Bayraguet, 2003. (Bayraguet, 2003)  

 
 
“Hoje a situação evoluiu em sentido inverso: as cidades tendem a reconquistar a sua 

frente de água, a partir do qual procuram criar uma polaridade de requalificação 

urbana”. (FERREIRA, 1999, p.11) Diversos casos de requalificação aparecem 

destacados, entre eles Barcelona e Londres. Em geral existe uma reconquista da 

frente de água, uma vontade de lhe dar um diferente desenho urbano. 
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 Cidades históricas cuja frente urbana, marítima e fluvial, assumem um papel emblemático na 

articulação entre a terra e água. 
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O projecto urbano das frentes de água das cidades implica um plano de cidade, 

situação em estudo e evolução. As reabilitações de sucesso abrangem sempre um 

plano urbano mais geral. De referir as cidades de Lisboa e Barcelona, e num plano 

mais amplo a cidade de Edimburgo.  

A cidade moderna é considerada como uma criatura gigante que depende de vários 

recursos do planeta. Com o futuro e a evolução esses recursos tornam-se limitados ou 

até mesmo inexistentes, e o rápido crescimento da população, o excesso de 

urbanização e a importância das necessidades urbanas criam uma competição entre 

as regiões.  

São problemas complexos de difícil resolução, mas que servem de base para uma 

evolução da arquitectura e abrem novas portas para o futuro. 

Como exemplo de cidade em desenvolvimento temos a cidade de Amesterdão. 

Coberta por água em quase metade da sua superfície, nela apercebemo-nos que a 

arquitectura trabalha em conjunto com a água. A arquitectura torna-se flexível. 

“A good city, like a good wine, needs time to develop. As any Civilization-playing geek 

knows, it takes decades or centuries to turn a cluster of villages into a living, breathing 

metropolis. It cannot happen overnight” (PHAM, 2013)24. Muitas operações de 

renovação surgiram contrariando a história. Enquanto antes a cidade e a água eram 

pontos distintos com a relação mínima. Hoje observamos que as novas cidades são 

alteradas e ampliadas em concordância com a água.  

                                            
 
24

 “Uma boa cidade, assim como um bom vinho, precisa de tempo para se desenvolver. Como qualquer 

profissional/especialista no estudo das civilizações sabe, demora décadas ou séculos para transformar 

um grupo de cidades em metrópoles com vida. Não acontece durante a noite" (Tradução Nossa). 
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Ilustração 34 – “ Treasure Island, Baía de São Francisco” (PHAM, 2013) 

 
A Cidade Nova de Edimburgo, projectada pelo arquitecto James Graig25, é a prova que 

a expansão da cidade pode ser feita e pensada em conjunto com a água. Torna-se um 

elemento de desenvolvimento e não de corte. Elemento enriquecedor que pode 

permitir a projecção de cidades em consonância com a sua frente marítima.  

 
 

Ilustração 35 - “Reabilitação das Leith Docks” (EDINBURGH ARCHITECTURE, 2011) 

 
As cidades e as frentes de água têm sido palco de uma “união” sempre difícil. Ao 

observarmos esta união podemos verificar que a sua relação tem sofrido alterações, 

próprias de dinâmica urbana. 
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 Arquitecto escocês que teve como principal projeto o plano da cidade nova de Edimburgo em 1976. 
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Destaquemos 3 desses momentos, que apresentam significados díspares e diferentes 

implicações ao nível da estruturação territorial. Por um lado, o período em que a cidade 

mais se afasta da sua frente de água e que corresponde ao desenvolvimento da 

industrialização relacionada com a intensificação da actividade portuária. Por outro 

lado, a emergência de espaços devolutos (os “vazios” urbanos) decorrente da 

reestruturação portuária e de outros mecanismos de dinâmica urbana. Por último, o 

recente reencontro das cidades europeias com a água, fruto de uma complexidade de 

factores interdependentes de difícil individualização, mas onde uma conjugação de 

esforços tem resultado numa nova e real aproximação da cidade à água”. (FERREIRA, 

1999, p.22) 

Os espaços devolutos26, sendo espaços desprovidos de funções e usos, tornam-se 

parte dos processos de produção urbana. Podendo, também, entende-los como 

espaços potenciais para a sua reutilização. Entre estes convém dar importância aos 

“vazios urbanos”, como espaços não identificados e que estão ligados às infra-

estruturas urbanas. 

Os vazios urbanos tornam-se condicionantes da estrutura urbana. Áreas de acção 

intensiva que acabam por ter um papel determinante na reconstrução da cidade. 

A reconversão urbanística e os modos de abordagem dos processos de renovação 

das frentes de água têm sido controversas. Busquetes considera “difícil definir 

tipologias, por se tratar de casos dificilmente comparáveis” (2004). Cada região 

geográfica tem o seu comportamento estrutural-tipo no domínio da renovação 

portuária. Assim, é possível identificar três modelos, considerando-os como principais. 

1) a dinâmica do modelo asiático, que passa por grandes operações de aterro que 

originam vastas zonas urbanas multifuncionais; 2) o modelo americano, que passa pela 

transformação de pequenos espaços no interior de uma grande área, notando-se uma 

dificuldade em sistemas de referência mais gerais; 3) o modelo europeu, menos 

desenvolvido, mas que passa pela discussão de opções mais gerais de renovação, 

desenvolvidas faseadamente. (FERREIRA, 199, p.34) 

                                            
 
26

 “Segundo o Dictionnaire de l’urbanismee de l’aménegment (1988) os espaços devolutos urbanos 

(friches urbaines) podem ser diferenciados em duas distintas situações: pela sua localização na periferia 

urbana- terrenos ainda não construídos, mas que já são cultivados, pois esperam uma utilização de tipo 

urbana- ou pela sua situação no tecido urbano construído- parcelas anteriormente construídas mas onde 

o edificado foi demolido” (FERREIRA, 1999, p.27) 
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Deste modo, podemos identificar dois tipos de casos extremos de intervenção nas 

cidades portuárias: num deles a água é a peça matriz do projecto de reordenamento, o 

elemento central e organizador que se integra, bem ou mal, no resto da cidade (ex. 

Baltimore); no outro, o futuro das frentes de água e dos seus espaços adjacentes é 

reorganizado e reutilizado em estreita correlação com as perspectivas ou os projectos 

respeitantes à cidade (ex. Amesterdão) (Chaline, 1991, p.61). 

Como observado a cidade e a água sempre mantiveram uma relação de cumplicidade 

e conquista. É nessa relação que a urbanização veio progressivamente a reprimir-se. 

De certa modo obrigava a cidade a “virar costas” à água. 

As cidades têm a sua matriz de desenvolvimento em operações de regenerações 

urbanas. Reencontram nas frentes (zonas de transição entre o meio aquático e o 

terrestre) de água zonas adequadas a essas operações. Relação complexa, 

consolidada com o tempo, ambos os meios encontram-se em tensão e conflito 

permanente, a níveis de recursos naturais, espaços, funções27,… 

 
 

Ilustração 36 - “ Londres, Docklands” (Londres, Reino Unido), 1980. (Portas, 1998) 

 
As frentes de água estão sujeitas, mais do que qualquer outra zona urbana, a 

imperativos aparentemente contraditórios de desenvolvimento e de preservação, 

quando caracterizadas por uma extraordinária concentração de actividades no tempo e 

no espaço. (PORTAS, 1998, p.96) 

                                            
 
27

 Umas das maiores operações urbanas a nível mundial e a maior a nível urbanístico ocorrida em 

Londres foram as conhecidas London Docklands, já referidas. Nelas, de todas as estratégias venceu a 

implementação de raiz de novas e artificiais construções que rompem com o passado. São uma marca de 

referência nas operações de frentes de água. 
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As reconversões urbanísticas mostram mais preocupações em frentes de água do que 

critérios associados à sustentabilidade ambiental, dinamizando a construção de novos 

serviços. 

As transformações espaciais tornam possível a implementação de políticas ambientais 

criativas. Disciplinas como o urbanismo, a arquitectura ou o design, assumem relevo 

em futuras acções de reconversão. Como componentes essenciais na 

sustentabilidade urbana temos a plurifuncionalidade de espaços, a criação ou 

preservação de parque ou corredores verdes e a concepção de redes ou infra-

estruturas essenciais na sustentabilidade urbana. 

“As inundações em Veneza, para além de terem produzido graves problemas no 

edificado, colocaram em perigo a vida dos seus habitantes, obrigando a repensar toda 

a estratégia urbanística da cidade.” (PORTAS, 1998, p.100) Deste modo os níveis da 

água tornam-se um factor de importância a considerar na definição de estratégias para 

as frentes de água. 

 
 

Ilustração 37 - “ Veneza, Basílica de São Marcos” (Veneza, 
Itália), 1966. (Portas, 1998). p.106 

 
 

Ilustração 38 - “ Veneza, Piazzeta de São Marcos” (Veneza, Itália), 
1996. (Portas, 1998). p.106 

 
 
 

 

“As frentes de água como laboratório urbanístico” (PORTAS, 1998, p. 106) são visíveis 

em cidades que se encontrem em reavaliação. Assistiu-se nos últimos anos a um 

elevado número de operações em frentes de água. A água apareceu como 

oportunidade para as cidades se projectarem no futuro.  

A diversidade de soluções deriva do grau de liberdade a que as reconversões em 

frentes de água estão sujeitas.“Consideradas como uma espécie de “laboratório de 
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ensaio” urbanístico, onde é possível experimentar e incubar métodos de planeamento 

e gestão mais flexíveis, reinventar cenários urbanísticos”. (PORTAS, 1998, p.106)  

Existem casos de cidades com fracos resultados de algumas reconversões, como é o 

caso de Londres e Sevilha29. O insucesso destes casos permitiu compreender que, a 

excessiva artificialização ou a “desterritorização” num curto espaço de tempo é contra-

producente.  

Após uma fase inicial, marcada nos anos 80, em que as intervenções em frentes de 

água se copiavam entre si, aparecem agora modelos, mais compassados e pequenos, 

ancorados no tecido urbano existente. Pretendem deste modo assimilar as novas 

realidades das operações de renovação. 

O insucesso da mega-operação londrina constituiu um ponto de viragem nas 

operações de reconversão em frentes de água. “As Docklands foram um laboratório 

urbanístico que possibilitou a identificação de erros estratégicos”. (PORTAS, 1998, 

p.112) Consequentemente, nas últimas reconversões em frentes de água, constata-se 

a preocupação pela sua forte ancoragem ao tecido urbano existente. Para lá da 

reconversão inicial, o objectivo a atingir nestas intervenções é agora a regeneração 

urbana. 

                                            
 
29

 As London Docklands começaram por se desenvolver no séc. XVIII e no séc. XIX tornaram-se o maior 

porto do mundo. A partir de 1960 assiste-se a uma diminuição da importância até ao seu encerramento, o 

que levou a que as docas de Londres se transformassem em zonas devolutas. (FAUTLEY, 2011).  

Sevilha sofreu várias intervenções a partir de 1980. A cidade volta a ter contacto com o rio, aproveitando 

o deslocamento do porto para o sul da cidade. Ainda que não corresponde integralmente ao que se 

planeou, a harmonia entre um e outro pode ser visivelmente apreendida pelo uso público das margens 

fluviais. (MONTEIRO, 2009, p.92) 
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Ilustração 39 - “ Londres, Nelson Dry Dock antes e depois da reconversão” (Londres, Reino Unido). 

(Portas, 1998) 

 

 
 

Ilustração 40 - “ Sevilha” (Sevilha, Espanha). (ARQUIVINHO, 2010) 

 
Nem todas as cidades podem beneficiar dessas intervenções ao mesmo nível. As 

frentes de água, autênticas “vitrinas urbanas” não se podem limitar a eventos 

episódicos, e a fluxos ocasionais ligados à waterfront, sendo que, para que a 

intervenção seja objectiva e significativa, é necessário construir elementos fortes. 

(PORTAS, 1999, p.107) 

A descoberta das frentes de água não é mais do que um regresso ao estado inicial 

das cidades, a procura da recuperação da identidade perdida. Assumem-se, então, 

como Cidades de Água. 
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A dupla habitabilidade, entre o chão e o céu, entre limites naturais e fronteiras construídas, 

procura celebrar o protagonismo dos espaços de relação, de um sistema de vazios que se 

alimenta e simultaneamente nutra a cidade a seu redor. 

BYRNE, Gonçalo (2006) – Geografias Vivas: VI Bienal Arquitectura de S. Paulo. Lisboa: Ordem 

dos Arquitectos. P. 55. 

 

 
 
 

 
3. PROPOSTA E RIO 

O ato consciente e deliberado de modificação do espaço é pelo menos tão antigo quanto 

as aldeias neolíticas do Médio Oriente, mas os exemplos mais nítidos do esforço do 

planeamento do espaço ocupado pelo homem encontram-se núcleos urbanos construídos 

pelas civilizações surgidas nos vales dos rios Nilo, Tigre, Eufrates e Indo. A estrutura e 

organização desses núcleos obedecem a linhas determinadas por condições geográficas, 

necessidades de defesa, sistema político, religião, e desenvolvimento do comércio e 

indústria. (GOUVEA, 2009) 
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Os casos de estudo aqui falados são exemplo disso. A água, o porto, as frentes de 

água e a cidade revelaram uma variedade de relações em constante diálogo. Relação 

que vem desde sempre, e não é uma realidade apenas do século XX. Em qualquer um 

dos casos a água manteve a sua condição de elemento de condução com carácter 

diversificado, separando, defendendo, orientando e até limitando a sua expansão 

urbana.  

Contextualizam-se as reconversões face às tendências inovadoras que caracterizam, 

na actualidade, o planeamento urbanístico e as intervenções urbanas. É estudado o 

caso da cidade de Veneza, este distingue-se pois não possui uma só frente de água. 

Cidade construída sobre a água, onde o seu centro urbano é cruzado por uma rede de 

canais e ruas, e ocupa uma área formada por ilhotas e bancos de areia. Não sofrendo 

alterações de requalificação, apenas é analisada a sua formação.  

Segue-se a cidade de Tóquio, estudada através da leitura das suas propostas e do 

contexto histórico em que a cidade se encontrava. O plano projectado para a sua baía 

permitia expandir, de um modo organizado, a cidade sobre a água.  

Por fim, e como terceiro caso de estudo, encontra-se a cidade de Barcelona. Nele vai 

ser estudado a reconversão desenvolvida na frente de água da cidade de Barcelona, 

analisando as suas escolhas, os seus objectivos e as estratégias traçadas.  

Neste universo, e como defende Brito “podemos classificar a relação da cidade com a 

frente de água em quatro períodos” (2008, p.129). Consideramos o primeiro período 

como o mais longo, a terminar no século XIX. Até esta data as cidades foram 

crescendo a um ritmo do comércio marítimo. Exemplo disso é a cidade de Veneza. 

A cidade era o porto, aí funcionavam as habitações, os armazéns, os palácios, o 

arsenal. A frente de água/porto e a cidade mantinham relações estáveis que alteravam 

com períodos conturbados, com guerras e epidemias. A frente de água/porto foi o 

elemento gerador do crescimento urbano e espaço de representação da cidade. 

(BRITO, 2008, p.129) 

O Segundo período foi marcado pelo crescimento das cidades para o seu interior, 

impulsionadas pelas indústrias que ocupavam as frentes de água. A diferença na vida 

dos portos, a evolução da actividade portuária e o respectivo abandono das estruturas 

junto à água assinalam o terceiro período. As frentes de água deixaram de ser o 

espaço gerador de crescimento urbano.  
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Por último, o quarto período, explicado ao longo deste capítulo, refere as 

requalificações das frentes de água das cidades. É marcado pela diferença da relação 

que as cidades criam com este elemento, passando de uma relação de confronto para 

viverem em concordância e interligação. 

Neste período observamos a implementação do plano Cerdà em Barcelona, do eixo 

ferroviário de ligação de Veneza com Mestre30, e a projecção do plano de Tange para 

a Baía de Tóquio – que acabou por não ser implementado.  

Podemos assim mostrar que, após a II Guerra Mundial e até meados do séc. XX as 

cidades do mundo inteiro viveram um crescimento económico de matriz fordista31. O 

ideal positivismo e a lógica racional do modernismo orientavam políticas urbanas 

erradas, numa renovação indiscriminada da cidade envolvente. 

 
 

Ilustração 41 - “Centro de cidade nos EUA; resultado típico dos projectos de renovação urbana nos anos 60” (DEL RIO, 2001) 

 
Dentro das áreas centrais de interesse para a revitalização, as antigas áreas 

portuárias voltam a assumir um papel estratégico. A liberalização destas áreas geram 

importantes oportunidades para o desenvolvimento urbano, indo ao encontro do novo 

                                            
 
30

 Localidade pertencente ao município de Veneza, mas que se encontra em “terra firme”. 

31
 Modelo fordista foi criado na primeira metade do séc. XX por Henry Ford, como resposta ao modelo 

toyotista. Tem como base a produção em série, elaborando produtos que sigam o gosto do maior número 

de pessoas possíveis. O produto é “empurrado” para a população. Ou seja, seguiam um conceito de 

produção e consumo massificado. (SILVA, 2004) 
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planeamento estratégico, dos modelos de oportunidades e das operações de 

revitalização urbana. 

Nos últimos anos, com o fenómeno mundial de revalorização das áreas de frente de 

água, as alterações nas relações entre o indivíduo e o seu tempo de lazer, o 

crescimento do turismo cultural e temático, e a tendência à construção de fragmentos 

qualificados de cidade, destacaram as áreas portuárias por suas potencialidades 

paisagísticas, lúdicas, logísticas e imobiliárias, bem como pela “revalorização mediática 

do seu capital simbólico”. (DEL RIO, 2001) 

O confronto entre a cidade e a água tem efeitos no planeamento urbano moderno. O 

mundo moderno começava por se reflectir nos portos, e com esta evolução também as 

cidades evoluíram. A introdução de novos transportes e infra-estruturas levou a um 

crescimento da cidade. 

As cidades vêem as suas frentes de água repletas de armazéns, silos, terminais e 

docas abandonadas com a transição da época industrial para o pós-industrial. Este 

abandono não as favoreceu, mas levou a uma aposta no desenvolvimento urbano.  

A degradação e os problemas a que se assistiram nos portos no séc. XIX levaram a 

uma mudança na relação da cidade com a água. Esta mudança levou a que no séc. 

XX se iniciassem requalificações com o intuito de devolver à cidade a sua frente de 

água.  

Assim como em terra, também no mar foram observadas mudanças de vivências. A 

água passou a ser vista como um elo de ligação entre diferentes realidades, 

contrariando o medo e incertezas que antes transmitia. A relação entre a cidade e este 

elemento muda, começando a água a fazer parte da paisagem. 
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Ilustração 42 - “Complexo Escritórios e Museus 
Geoge’s Docklands”, Liverpool (Liverpool,Inglaterra), 
(Ilustração nossa, 2012) 

 
Ilustração 43 - “Centro Comercial Maremagnum”, Port Vell (Barcelona, 

Espanha), (Ilustração nossa, 2011) 

 
Neste contexto a reutilização das frentes de água tornou-se fundamental. Como refere 

Vicente del Rio (2001), “num processo de revitalização, intervenções pontuais de 

qualidade inseridas a um planeamento estratégico, tendem a gerar impactos positivos 

e crescentes sobre o seu centro e a cidade como um todo”.  

Em 2001, a partir de um protocolo de acordo entre a Administração do Porto de Lisboa, 

a Área Metropolitana de Lisboa, os Puertos del Estado, a Stazioni Marittime Spa, de 

Génova, e as Autoridades Portuárias de Barcelona, Génova e Baleares, cujo principal 

objectivo consistia em fomentar a cooperação entre portos e cidades da Europa 

Mediterrânica e da América Latina na área da reorganização das zonas ribeirinhas 

urbano-portuárias e da relação cidade-porto. (CAMINHA, 2012)  

Os projectos de recuperação de zonas portuárias têm vindo a assumir-se, no contexto 

urbano em geral, como um dos processos mais importantes a nível de reabilitação 

urbana.  

Os diferentes processos e estratégias que as intervenções apresentam dentro do 

próprio processo de integração das frentes de água na estrutura do espaço público 

das cidades, levaram à escolha dos casos de estudo.   

 

 

 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  72  

 

 

  



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  73  

 

 

3.1. PROPOSTA E PODER 

 
“Scholars have discussed the origins of Venice for years, and some even believe it to 

have Roman roots, surmising later geological changes”32 (GIANIGHIAN, et al, 2010, 

p.8). Veneza foi o resultado do esforço humano e inteligência, através da 

perseverança dos primeiros habitantes, não só na construção das suas casas, mas 

também na preparação da terra onde as construíram. 

Acredita-se ter sido formada inicialmente por refugiados romanos e povos bárbaros. 

Mais tarde a cidade ficou marcada pela vivência dos pescadores das ilhas da lagoa de 

Veneza, mais conhecidos como incola lacunae, ou habitantes da lagoa. 

A cidade pode ser citada pelo seu desenvolvimento e evolução urbana na idade 

média, estabelecendo fortes relações com Constantinopla33. Estendeu o seu comércio 

por uma grande região da Europa, influenciado pelo seu conhecimento dos imigrantes 

gregos. O desenvolvimento do norte de Itália criou um ambiente muito favorável à 

“manufactura” urbana. 

Nos primeiros séculos, antes de se tornar na Lagoa de Veneza, os seus habitantes 

conseguiram enriquecer graças ao trabalho e às circunstâncias históricas favoráveis. 

O envolvente não oferecia a possibilidade de expansão e a única solução era retirar 

terra à água.  

 
 
 
 

                                            
 
32

Estudiosos têm vindo a discutir a origem de Veneza durante anos, e alguns acreditam que tenha raízes 

Romanas, mais tarde presumindo mudanças geológicas. (Tradução Nossa) 

33
 Constantinopla, ou Cidade de Constantino, é uma referência ao imperador romano Constantino I, que 

tornou a cidade capital do Império Romano no 330. Dependendo de seus governantes, teve diferentes 

nomes no decorrer do tempo. Sendo uma das cidades mais importantes do mundo, funcionava como uma 

parte para as rotas comerciais que ligavam a Ásia a Europa por terra. Além de ser o principal porto nas 

rotas que vinham e iam entre o Mar mediterrâneo e o Mar Negro. (NUNES, 2004, p.34) 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constantino_I
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/330
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As técnicas usadas para atingir tais resultados eram complexas. A terra era 

circundada por uma pilha de madeira (conhecida como palisade) e enchiam a área 

construída com materiais que sobravam das construções. Deste modo construíam 

novos terrenos estáveis. Estas novas áreas - novas ilhas - eram criadas ao longo dos 

canais e nas pontas da lagoa. 

 
 

Ilustração 44 - “Processo de Construção” (Veneza, Itália). (GIANIGHIAN, et al, 2010) 

 
It is obvious that this process of reinforcement and expansion was both long and 

laborious. Around the year 1000, Venice was a small city, with numerous ‘pools’ or 

‘lakes’ datted about, containing very few streets and bridges, but made up numerous 

islands. (GIANIGHIAN, et al, 2010, p.15)
34

 

                                            
 
34

 É evidente que este processo de reforço e expansão foi longo e trabalhoso. Por volta do ano 1000, 

Veneza era uma cidade pequena, com numerosas 'piscinas' ou 'lagos', contendo poucas ruas e pontes 

que facilitassem o seu atravessamento, e criou numerosas ilhas. (Tradução Nossa)  
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Ilustração 45 - “Processo de reforço e expansão da cidade de veneza” (Veneza, Itália). (GIANIGHIAN, et al, 2010) 

 
As primeiras construções feitas para atravessarem os canais eram de madeira. Com o 

tempo elas tornaram-se permanentes, com a adição de degraus de modo a facilitar o 

atravessamento.  

A água é o coração e a vida de Veneza, fonte de toda a força e defesa contra os 

inimigos. A lagoa era também a melhor forma de proteção em relação às muralhas e 

fortificações de qualquer cidade. 

A estrutura urbana presente é também semelhante à do século XVI, com a excepção, 

já referida, dos eixos de ligação da cidade com o resto do país. Através de um olhar 

aéreo é possível ver uma rede de edifícios que alternam com espaços públicos de 

variadas funções. 

 

 
 

Ilustração 46 – “Veneza 1346” (ZOLET, 2010) 

 
 

Ilustração 47 - “Vista aérea de Veneza” (PRANDI, 2012) 
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First and foremost, the squares, which are usually public areas, with a church towering 

them. The primary function of these squares was to collect the valuable rainwater. Then 

there were courtyards, both public and private, which usually had a cistern in the center 

but at times were also a necessary source of ventilation for the densely built houses 

around them. And the gardens: in Venice all too often the gardens are forgotten, 

regarded as something of little significance while in actual fact, there were a large 

number. (GIANIGHIAN, et al, 2010, p.58)
35

  

Cidade plana, com risco de invasão pela água, é marcada pelas relações comerciais 

que mantinha com Bizâncio36. A sua beleza arquitectónica e variações de cores 

atraíram para a cidade grandes nomes como Bellini, Canaletto e Tiziano, além de 

arquitectos como Palladio e Scamozzi38. 

No século XVI era composta por várias ilhas entre a terra e a Adriática40. Era vista 

como um todo unificado que funcionava como um centro de gestão de passagem do 

comércio. 

A cidade funcionava como uma estrutura de redes complexas, onde a relação entre a 

cidade e o porto era evidenciada por uma estrutura compacta, aberta ao mar. Deste 

modo, e como refere Candeias, “mostrava a identidade arquitectónica e a 

monumentalidade e concordância da imagem forte da cidade, com referência para a 

Torre de Campanille, a Praça de S. Marcos e a Ponte Rialto” (2009, p.10) 

                                            
 
35

 Em primeiro lugar, as praças, que geralmente são áreas públicas, com uma igreja no fim delas. A 

principal função destas praças foi recolher a água da chuva. Em seguida, houve pátios, públicos e 

privados, que geralmente tinha uma cisterna no centro, mas também foram uma fonte necessária de 

ventilação para as casas densamente construídas ao redor delas. E os jardins: em Veneza muitas vezes 

os jardins são esquecidos, considerado como algo de pouca importância, enquanto na realidade, havia 

um grande número. (Tradução Nossa) 

36
 Império Bizantino 

38
 Artistas da escola de Veneza. 

40
 A Adriática refere-se ao Mar Adriático. O Adriático contém mais de 1.300 ilhas, a maioria localizada ao 

longo de sua costa oriental. (PORTAISWS. 2012) 
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O surgimento de novas estruturas leva a uma necessidade de criar uma nova 

linguagem na cidade, principalmente na junção das velhas com as novas.  

Veneza representa, para muitos, a cidade portuária por excelência. Localizada no Mar 

Adriático, tem uma construção única em que as suas ruas são na maioria canais de 

água. Como refere Chambers “Veneza não tinha montes nem sistema regular de 

estradas; era construída sobre canais e não sobre terrenos firmes; não possuía 

aquedutos nem fontes” (1970).  

Os canais e pontes são para Veneza o que as ruas são para qualquer outra cidade. 

São espaços contínuos, que harmonizam a relação entre a arquitectura e a natureza. 

Eles permitiam à população percorrer a cidade com uma maior facilidade 

relativamente às estradas. Era através deles que traziam desde mantimentos a 

materiais de construção. 

 
A sua estrutura reflecte a relação com a água - um tecido urbano aberto que usava a 

água como muralha defensiva.  

O Grande Canal via-se envolvido pelas casas mais ricas e influentes na cidade, no 

entanto estas eram tidas em conta como casas, não como palácios. Até à construção 

da ponte do Rialto, eixo comercial de Veneza, era permitido o acesso de embarcações 

de um calado razoável, que mesmo assim tinham que esperar pela maré alta para 

abastecer directamente os respetivos palácios. Além de habitações, os palácios eram 

entrepostos com ancoradouros privados de mercadorias nacionais e estrageiras. 

(BRITO, 2008, p.13) 

 

 
 

Ilustração 48 - “Gôndola Veneziana”, Veneza (Veneza, Itália), (Ilustração nossa, 2011) 
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Ilustração 49 - “Palácio dos Dodge”, Veneza (Veneza, Itália), (Ilustração nossa, 2011) 

 
Na maioria das cidades a linha de água define em termos geográficos o 

desenvolvimento da sua frente de água. No caso da cidade de Veneza, por se 

encontrar no interior da lagoa, esses limites ultrapassam a cidade. A frente de água 

multiplica-se em partes mais pequenas até chegar à rua ou canal.  

Como defende Brito, “Veneza é algo mais que uma cidade suportada por água, isto é, 

o seu território está ligado a outros através de água, elemento que os une e 

simultaneamente os separa” (2008, p.30). Se excluirmos os canais podemos dizer que 

Veneza tem apenas uma frente marítima que a envolve, ligada a outros territórios que 

estão igualmente em contacto com a água. 

 
 

Ilustração 50 - “Canal em Veneza”, Veneza (Veneza, Itália), (Ilustração nossa, 2011) 
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Esta separação não influenciou a cidade e tornou-se o seu suporte de 

desenvolvimento, com níveis de especialização suplementares, que a cidade por falta 

de espaço não podia ter. 

O eixo Veneza-Mestre deu origem ao desenvolvimento aglomerado, situado na outra 

margem. A construção do porto de Marghera41 elevou Véneto42 à categoria de cidade. 

A rápida evolução urbana levou a um crescimento a nível de infra-estruturas, mais 

junto à água, onde também foram construídas docas e estações ferroviárias. A 

construção do viaduto ferroviário libertou a cidade do desenvolvimento fluvial e deu 

início à contaminação urbana/industrial das áreas envolventes à laguna.  

Embora a distância que separa Veneza da faixa costeira não constituía exactamente 

um limite industrial para a cidade, reflecte consequências directas na paisagem, 

através de enquadramentos visuais a partir da cidade e principalmente na qualidade da 

água da laguna devido aos resíduos ali depositados. (BRITO, 2008, p.32) 

A constituição das ilhas de Veneza surge de um esquema que tem a praça como 

elemento central, de onde surgem as ruas que ligam às pontes. Este sistema 

ponte/rua/praça/rua/ponte repete-se em todas as ilhas.  

As praças construídas na era Pré-industrial, especialmente em cidades italianas, 

apresentam um papel importante no processo de modelação urbanística. Destaca-se a 

praça de S. Marcos em Veneza, como uma das mais magníficas expressões de arte 

urbana que representa um papel importante no processo de modelação urbanística, 

como referido.  

A sua evolução é marcada pelo encaixe das casas no seu tecido urbano. Formava 

uma massa compacta que visava defender a cidade em função da água, evolução 

relativa à organização arquitectónica, semelhante à do conjunto da Catedral e do 

Campo Siena.  

                                            
 
41

 Construído em 1920 na zona de Mestre, com fins comerciais, industriais e residenciais. 

42
 Situado no nordeste da Itália, Veneto estende-se das Dolomitas para o Mar Adriático, por meio de uma 

extensa gama de morros e um vale sulcado por rios e canais. O cenário típico de costa Veneto é a lagoa 

de Veneza. (ITALIA, 2012) 
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Nela não havia a possibilidade de existirem vias axiais ou qualquer espaço livre dentro 

do tecido urbano denso. Esse factor determinou o contraste das praças com a restante 

cidade.  

Sem a possibilidade de crescer a cidade viu-se obrigada a concentrar várias funções 

no mesmo espaço. O aumento da população criou um tecido urbano compacto, mas 

com uma escala humana coerente e uma identidade arquitectónica monumental, como 

é visível na Praça de S. Marcos. 

 
 

 
 

Ilustração 52 - Praça de S. Marcos” (INTERATA, 2000) 

 

 

 
 

Ilustração 51 – “Veneto” (ITALIA, 2012) 
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Se falarmos de actividade industrial e os espaços onde estas praças decorriam, o 

estaleiro Arsenale, na República Veneziana, era um dos maiores. No seu auge chegou 

a ter 16000 pessoas a trabalhar e a viver nele. 

Uma das conclusões mais surpreendentes em relação a Veneza é que, comparando 

uma imagem aérea do ano 1500 com uma fotografia aérea actual, parece que nem um 

dia têm de diferença. Como referem Gianighian e Pavani, “the shape is the same, the 

islands and islets in the lagoon are the same, and the southern side on the water is 

almost the same”43 (2010, p.36). Existindo diferenças a Oeste da Cidade, onde foi 

necessário construir ligações da cidade com o resto do mundo.  

A cidade tem vindo a mudar, pelo seu crescimento, transformação e indispensáveis 

intervenções de manutenção. Contudo tem-se assistindo a uma crise, os seus 

habitantes estão a deixar a cidade e a população tem vindo a diminuir nos últimos 50 

anos. Um outro problema observado é a subida do nível das águas, criando alguns 

obstáculos para o futuro da cidade.  

O município de Veneza optou por uma requalificação ambiciosa, tanto por tempo de 

execução como por área que abrange. As intervenções têm avançado de modo 

pontual, o Parque de San Giuliano - no eixo de Veneza-Mestre - e a ampliação do 

cemitério de San Michele - entre Veneza e Murano - no sentido de redefinir o limite 

urbano da cidade, são exemplos disso. Estabelece, assim, transições entre a 

paisagem natural da laguna com a paisagem artificial da cidade. 

The lagoon, the very origin of Venice and its source of protection during its millenary 

history, which, in turn, the city has protected by deviating rivers to avoid filling in and 

creating sea defenses: the high tides that are flooding parts of the city with growing 

frequency. (GIANIGHIAN, et al, 2010, p.77)
44

 

                                            
 
43

 A forma é a mesma, as ilhas e ilhotas na lagoa são as mesmas, e do lado sul da cidade é praticamente 

o mesmo. (Tradução Nossa) 

44
 “A lagoa, a origem de Veneza e sua fonte de protecção durante a sua história milenar, utilizada pela 

cidade para se proteger, ao desviar os rios para evitar o preenchimento de mar e criando defesas: as 

marés altas que estão a inundar partes da cidade com uma frequência crescente”. (Tradução Nossa) 
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3.2. PROPOSTA E PROGRAMA 

 
Tóquio, como um dos maiores centros financeiros do mundo, actualmente com mais 

de 8 mil milhões de habitantes, nem sempre foi a metrópole que hoje é. Desde cedo 

que pequenas populações e templos se desenvolveram nas colinas da sua baía. 

Em 1923, grande parte das cidades japonesas sofreram uma enorme devastação 

devido a um terramoto, incidindo principalmente na região de Kanto e Tóquio. A 

destruição foi tão visível que levou à necessidade de criar um plano de transformação. 

Este plano acabou por ser abandonado por falta de meios financeiros, embora alguns 

elementos tenham sido implementados. 

A devastação provocada pela Segunda Guerra Mundial e os fracos recursos físicos e 

financeiros que o país sofria, levaram a uma política de reconstrução das cidades pela 

população por parte do governo japonês. Política esta que agravou o problema 

habitacional presente e mostrou a necessidade de um planeamento urbano funcional. 

Como refere Novais “o sobrepovoamento tornou impossível satisfazer as 

necessidades de habitação pelos métodos de construção tradicional do passado” 

(2012, p.25). 

 

 

Ilustração 53- “Hiroshima: um mês depois dos EUA terem largado uma bomba atómica” (Hirishima, Japão), 1945. (Novais, 2012)  
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Em meados do Século XX Tóquio, assim como grande parte do Japão, sofria de uma 

condição urbana que levou ao aparecimento do Metabolismo Japonês. Esta condição 

derivou do sobre-carregamento dos centros urbanos, devido ao fluxo de massas para 

as grandes cidades, juntamente com a proliferação automóvel nos anos 50.  

 

 

Ilustração 54 – “Ginza: Distrito de Tóquio em 1955” (TOKYOMETROPOLITANGOVERNEMENT, 2010) 

 
O principal motivo para o crescimento da população foi o grande desenvolvimento 

económico iniciado pela restauração Meiji45, assistindo-se a uma triplicação da 

natalidade. Este desenvolvimento, juntamente com a evolução da tecnologia japonesa, 

transformaram o Japão num dos países mais industrializados e com maior poder 

económico. 

Nas grandes cidades era necessário intervir perante a falta de planeamento urbano e  

de serviços. Estas necessidades originaram um aparecimento de métodos 

sistemáticos de desenho com o propósito de resolver o problema. Surgiu uma onda 

criativa, com influência ocidental, que trouxe novos métodos de construção.  

This time was right for such a futuristic tone and technological optimism: the decade of 

the 1960s was not only known as an epoch of ground-breaking technological 

                                            
 
45

 Movimento que surge contra a expansão económica e militar dos Ocidentais. Entre o período de 1868 e 

1912, o Japão deixa de ser uma sociedade feudal, tendo sido estabelecidas políticas de desenvolvimento 

económico, político e social, que transformaram o país numa sociedade aberta à civilização ocidental. 

(NOVAIS, 2012, p.25) 
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discoveries, it also witnessed the most significant economic growth in Japanese history, 

later known as “Japanese Miracles”.
46

 (LIN, 2010, p.2) 

Reinterpretaram a arquitectura modera através de conceitos da cultura tradicional 

japonesa. Neste contexto são conhecidos principalmente Kenzo Tange e Kunio 

Maekawa47 (YOSHIOKA, 1960, p.93). 

 

Ilustração 55 – “Esquiço do conceito do Metabolismo Japonês por Kiyonori Kikutake” (Japan), Kenzo Tange, 1960. (LIN, 2010. p.22) 

 
A escolha da cidade de Tóquio para a recepção dos Jogos Olímpicos, em 1964, fez 

com que se projectassem novas instalações desportivas, infra-estruturas, 

equipamentos públicos e, principalmente, novos planos urbanísticos. Novais refere 

que “Kuro Kano48 cria um plano para a Baía de Tóquio e remodela-se a costa 

japonesa, mas mesmo assim os problemas urbanísticos persistiam” (2012, p.45). 

                                            
 
46

 Este tempo foi certo para um tom tão futurístico e optimismo técnico: a década de 1960 não foi só 

conhecido como uma época de inovadoras descobertas técnicas, foi testemunha de um enorme 

crescimento na história Japonesa, mais tarde conhecida como “Milagre Japonês”. (Tradução Nossa). 

47
 Proeminente arquitecto modernos japonese, Kunio Maekawa (1905-1986) foi conhecido pelo uso do 

betão em arquitectura, as suas contribuições no pós-guerra - 2ª Guerra Mundial. Incluí projectos de 

estruturas pré-fabricadas e arranha-céus de apartamentos. 

48
 O plano conhecido como “Kuro Kano Proposal”, apresentado em 1958, consistia numa solução para o 

crescimento urbano da cidade sobre a baía de Tóquio. O plano era viável financeiramente e 

tecnologicamente, mas o tempo que requeria para a sua conclusão levantou muitas críticas. (NOVAIS, 

2012) 
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Foi na última conferência dos CIAM49, em Setembro de 1959, que Kenzo Tange 

apresentou o seu plano para Tóquio, “Tokyo City Hall” e “Kagawa Perfectural Office”. 

O objectivo desta conferência era apresentarem soluções urbanas para os problemas 

de habitação. “Tange apresentou uma nova metodologia de planeamento urbano, 

baseada na tradição, história e cultura do Japão.” (NOVAIS, 2012, p.47) 

 
 

Ilustração 56 – “ Tokyo City Hall de Kenzo Tange – 1991” 
(CITYMAYORS, 2005) 

 
 

Ilustração 57 - “Kagawa Perfectural Office” (BRITANNICA, 

2012) 

 
Durante o tempo em que leccionou no MIT de Boston, Tange desenvolveu também um 

projecto académico de uma comunidade residencial na Baía de Boston. No artigo que 

publica em 1960 “Five million on the sea: what if the New Tokyo plan comes true?”50, 

propõe a mesma estrutura habitacional que desenvolveu para Boston também para 

Tokyo. Newman defendia que “Tokyo is expanding but there is no more land, and we 

shall have to expand into the sea”51 (1961).  

                                            
 
49

 Os Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna (CIAM) foram uma série de conferências de 

arquitectura e planeamento urbano, realizadas entre 1928 e 1959. Iniciado por um grupo de Arquitectos 

Modernistas europeus como Walter Gropius e Le Corbusier. (NOVAIS, 2012, p.41) 

50
 “Cinco milhões no mar: e se o novo plano para Tóquio se tornar realidade?” (Tradução Nossa). 

51
 “Tóquio está a expandir-se mas não existe mais terra, e devemos expandir para o mar” (Tradução 

Nossa). 
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Ilustração 58 – “Kenzo Tange a apresentar o Plano Residencial para 25.000 pessoas na Baía de Boston” (Boston, EUA), Kenzo 
Tange, 1960. (Novais, 2012) 

 
Este plano apresentava um sistema complexo de terreno artificial sobre água, 

organizado por um eixo central que vai desde o centro de Tóquio a Chiba, na margem 

oposta. Novais refere que “Tange decidiu evoluir para o projecto “Plan for Tokyo 

1960”, onde desenvolve o seu plano para Tóquio juntamente com os arquitectos Koji 

Kamiya, Arata Isozaki, Sadao Watanabe, Heidi koh e Kisho Kurokawa” (2012, p.97). 

Na época em que as cidades se desenvolviam em torno da praça central e em que as 

pessoas viviam dentro dos limites das sociedades regionais, a praça era o núcleo das 

comunicações. Tange propôs então libertar a cidade de uma organização fechada, 

determinando profundas modificações na sociedade (LIN, 2010, p.190). 

O seu plano para a Baía de Tóquio rejeitava o conceito de centro da cidade como um 

sistema fechado, e propunha o desenvolvimento de uma estrutura linear capaz de 

crescer como um animal vertebrado. Era criada uma proposta de extensão marítima 

que se estendia ao longo da baía. 

Pretendia definir uma nova reorganização estrutural através de três objectivos: mudar 

o sistema radial e centrípeto para um sistema de desenvolvimento linear; encontrar um 

meio de aproximar a estrutura da cidade, o sistema de transportes e a arquitectura 

urbana, numa cidade orgânica; e encontrar uma nova ordem urbana espacial, que 

reflectisse uma organização aberta e a mobilidade espontânea de sociedade 

contemporânea.52  

                                            
 
52

 TANGE, Kenzo (1961) – A plan for Tokyo, 1960: Toward a Structural Reogarnization. Japan Architect. 

Tokyo:Shinkanshik-sha, p.8. 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  88  

 

 

A proposta para a extensão linear entre Tóquio e o outro lado da baía tinha como 

artéria a criação de um “eixo cívico”. Suspenso por pilares espaçados em intervalos de 

1km, o sistema de transportes era projectado 50 metros acima da água e tocava no 

terreno apenas nos nós de ligação. Este plano interligava o novo sistema com o já 

existente. 

 
 

Ilustração 59 – “Plano para a Baía de Tóquio” (Tóquio, Japão), Kenzo Tange, 1960 (NOVAIS, 2012, p.75) 

 
Pilotis areas constitute spatial between private and public areas. They are areas in 

which the flow of traffic meets with architectural space. Core systems, on the other 

hand, link urban arteries with the building. In this plan we propose to unify the core and 

the pilotis into a single system.
53

 (TANGE, 1961, p.24) 

 

                                            
 
53

 As áreas do pilotis constituem uma ligação espacial entre áreas privadas e públicas. São áreas onde o 

fluxo de tráfego se encontra com espaço arquitectónico estável. O sistema de núcleos, por outro lado, liga 

as artérias urbanas com os edifícios. Neste plano propomos a união dos núcleos e dos pilotis num 

sistema único. (Tradução Nossa)  
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O sistema de circulação de tráfego, projectado para receber até 5 mil pessoas por dia, 

é isolado do terreno e sugere uma forte separação pedestre e automóvel. A grelha 

sobre a qual o sistema de ruas se baseia consiste em quadrados com 1 km de 

comprimento e permitia que a expansão de Tóquio até a outra margem da baía fosse 

feita por partes. 

O eixo era organizado por 8 unidades, cada uma com a sua própria função, sendo que 

na primeira encontrava-se a zona comercial e na última – na margem oposta – a zona 

de lazer. Os edifícios empresariais, também “soltos” do terreno, organizavam-se numa 

grelha composta por praças com 200 metros de comprimento.  

Os núcleos que se criavam tinham entre 150 e 200 metros de altura, e encontravam-

se a 40 metros do chão. 

 
 
 
 

 
 

Ilustração 60 – “O sistema de “eixo cívico” e os “pilotis de suporte”” (Tóquio, Japão), Kenzo Tange, 1960 (LIN, 2007, p.115) 
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As unidades residenciais desenvolviam-se em mega-estruturas em forma de “A”, numa 

sub-estrutura perpendicular ao “eixo cívico”. Ainda que a disposição dos edifícios fosse 

aparentemente aleatória, a sua morfologia era idêntica. Estas áreas eram assim 

construídas sobre a água, em plataformas de terreno artificial e alojavam no seu 

interior, para além de unidade habitacionais pré-fabricadas, escolas, praças públicas e 

estradas locais. (NOVAIS, 2012, p.103) 

Este “eixo cívico” tinha como vantagem o facto de se adaptar ao futuro da cidade, com 

a possibilidade de acomodar mais cinco milhões de habitantes. Permitia uma 

mobilidade espontânea ao mesmo tempo que todas as funções da cidade eram 

unificadas numa só estrutura sobre a água. 

Através deste plano Tange queria promover os carácteres essenciais de uma cidade 

contemporânea, sendo eles a mobilidade, a abertura, a adaptabilidade à mudança e o 

crescimento. O plano teve como missão o estabelecimento de uma nova ordem 

espacial para o habitat humano. Para isso era necessário uma junção da cidade como 

arquitectura, bem como uma nova relação entre a parte e o todo, entre os elementos 

permanentes e os transitórios. 

Tange tended  to  combine  in  his design  these  ideas  and  carry them  into a powerful  

architectural  language. However, the way he approached these issues was more 

symbolic than practical. His ideal city worked more like a symbol, which communicated 

 
 

Ilustração 61 – “Perspectiva dos Edifícios no núcleo de escritórios” (Tóquio, Japão), Kenzo Tange, 1960 (NOVAIS, 2012, p.103) 
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with people and reflected the social ideals but nevertheless remained technically 

unachievable.
55

 (LIN, 2007, p.120) 

Tentou, deste modo, estabelecer uma nova ordem social através da reorganização da 

cidade e preparando-a para um futuro crescimento. A proposta da cidade linear sobre 

a Baía de Tóquio “demonstra uma síntese dos conceitos Metabolistas de cidade como 

processo e de “ciclos metabólicos”” (NOVAIS, 2012, p.104). 

O paradoxo entre a ordem e a espontaneidade, ambas críticas na cidade 

contemporânea, foi totalmente representado no seu esquema. O resultado do seu 

plano foi uma forma de cidade ideal, que levou a uma transformação de cultura voltada 

para a necessidade de novos símbolos. 

A sua abordagem não só foi expressa apenas nas propostas de design urbano, como 

também foi teoricamente formulada num ensaio publicado em 1966, intitulado 

"Função, Estrutura e Símbolo", em que defendeu a necessidade de aplicação de 

abordagens simbólicas no projecto. 

Através da metáfora de uma cidade com os seus elementos tradicionais, Tange 

esperava dar uma nova ordem à cidade, permitindo-lhe comunicar com os seus 

habitantes e recuperar a sua vitalidade. 

Embora o plano não tenha sido executado, os trabalhos deste anunciaram-se nos 

anos seguintes. O seu conceito mostrou influenciar o desenvolvimento urbano de 

Tóquio no século XX. E em 1964 ele experimentou o conceito de “cidade como 

processo” no projecto do Centro de Comunicações Yamanashi56, em Kofu.  

O seu plano foi apresentado a todos na televisão nacional japonesa, e começaram 

logo a surgir criticas à sua concretização. Apesar dessas críticas, o plano mostrou 

                                            
 
55

 Tange tendeu a combinar na concepção do seu plano estas ideias e realiza-lo numa linguagem de 

arquitectura poderosa. No entanto, a forma como ele abordou estas questões era mais simbólica do que 

prática. A sua cidade ideal funcionou mais como um símbolo, que se comunicava com as pessoas e 

refletiu os ideais sociais, mas, no entanto, permaneceu tecnicamente impossível de realizar. (Tradução 

Nossa) 

56
 Construído em 1964 por Kenzo Tange, é uma representação do movimento Metabolista na sua 

estrutura flexível inspirada no crescimento orgânico, reinterpretado tecnologicamente, em grande escala. 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  92  

 

 

responder às necessidades que a cidade tinha, representando os princípios de cidade 

linear e de uma nova relação entre arquitectura e urbanismo. 

 

Comparando com as ideias do Metabolismo, que consideravam a sociedade como 

processo vital, rejeitando a noção modernista de cidade como um objecto mecânico, 

Tange defendia ideias mais sofisticadas. Defendia a ideia de que a “cidade como 

processo” podia ser levada através de uma linguagem arquitectónica poderosa.  

“O plano de Tóquio não foi só uma poderosa cooperação de Tange com os 

Metabolistas, mas também a expressão da ideia de planeamento urbano de Tange”. 

(LIN, 2007, p.109) Ainda hoje o seu plano é modelo para a reabilitação de cidades 

marcadas pelo seu crescimento sem estrutura para absorver mudanças no seu perfil. 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustração 62 - “Apresentação do Plano para a baía de Tóquio por Kenzo Tange” (Tóquio, Japão), Kenzo Tange, 1961. (Novais, 2012, 
p.98) 
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3.3. PROPOSTA E GEOGRAFIA 

Com forte relação com o mar, Barcelona é exemplo de uma continuidade do novo 

projecto com a cidade, uma continuidade com o tecido urbano existente perante 

frentes de água. Como observa Meyer, “the role played by Venice’s Canal Grand is 

similar to the one fulfilled by the Ramblas in Barcelona”57(1999, p.176). 

Protegida pelas montanhas, a cidade desenvolveu-se num território plano limitado pela 

água, levando-a a assumir desde cedo a sua ligação marítima. Brito refere que, “há 

registo de actividades portuárias dos povos que habitavam a área no séc. IV a.C., no 

entanto foram os Romanos que no séc. I fixaram o que viria a ser o centro da 

actividade medieval, ao fundar a colónia de barcino junto a Montjuic58” (2008, p.20). 

Durante a Idade Média o porto de Barcelona resumia-se unicamente à sua praia, 

contudo, com o passar dos tempos foi ganhando importância A sua frente marítima 

passou a servir como ponto de atracagem para as ilhas mediterrâneas assim como 

para protecção militar e actividades portuárias. Sobre a velha cidade urbana e 

medieval estava assente todo o desenvolvimento urbano.  

A primeira muralha, construída no séc. XII, abrangia as áreas mais urbanizadas e 

principais conventos e, no século XV construía-se a segunda muralha, que encerrava 

a zona do Raval, que viria a ser a zona de expansão da cidade. O espaço que separa 

a muralha velha da nova marcou a cidade com uma tipologia de rua característica da 

Catalunha, a Rambla59. 

A cidade encontrava-se sem possibilidade de crescer para o exterior devido a 

servidões militares, optando, então, pela renovação do tecido urbano. O contínuo 

                                            
 
57

 O papel desempenhado pelo Grande Canal de Veneza é semelhante ao papel desempenhado pelas 

Ramblas em Barcelona. (Tradução Nossa)  

58
 Monte situado junto ao centro de Barcelona, Montjuic foi o sítio onde os Celtas Ibéricos se 

estabeleceram. Mais tarde foi usado pelos romanos como zona para a realização de cerimónias, o que 

levou à construção de diversos monumentos (ex. Palácio Nacional). Foi o palco da Exposição 

Internacional em 1929 e dos Jogos Olímpicos em 1992. (BUSQUETES, 2005) 

59
 Rua pedestre principal de Barcelona, marcada pelo comércio e arquitetura. 
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crescimento trouxe consequências para a cidade e a partir de 1814 as construções 

passaram a defender um plano com o intuito de a organizar.  

A cidade tem uma longa história nas renovações da frente ribeirinha e de todo o seu 

território, desde Ildefonso Cerdà
60

 com o Eixample, até Le Corbusier. Deste modo a 

cidade tentou sempre manter-se a par das vanguardas do resto da Europa. Porém, 

durante o período da ditadura, sob governação de Franco
61

, acabaram os apoios 

políticos e financiamentos para projectos de regeneração urbana. Em finais dos anos 

70 a ditadura foi resposta, e com ela o Plan General Metropolitan (PGM)
62

 da autoria de 

Solà Morales. (MEYER, 1999, p.147) 

                                            
 
60

 Ildefonoso Cerdà i Sunyer nasceu em 1815. Seguiu os cursos de desenho, arquitectura e matemática, e 

dedicou-se mais tarde ao estudo de cidades, principalmente aquelas que seriam servidas por sistemas 

ferroviários. Por volta de 1850 começa os seus estudos sobre a cidade de Barcelona e a sua extensão. 

Em 1854 o governo decide derrubar as muralhas que estavam a limitar o crescimento da cidade de 

Barcelona, e seguir o plano de Cerdà. (CARNEIRO, 2007) 

61
 General, conhecido como “generalíssimo”, que substitui o ditador Miguel de Riviera no governo 

espanhol em 1931. 

62
 Plano projectado pelo Arquitecto e urbanista Manuel de Solà Morales para a transformação da frente 

marítima de Barcelona e para a abertura da zona histórica de Barcelona para o mar. 

 
 

Ilustração 63 - “ Muralha Romana de Barcelona” (lomadventures, 2012) 
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Ilustração 64 - “Eixample- Plano Cerdà” (gardensofmylife, 2012) 

 
Em 1979 o arquitecto Oriol Bohigos é nomeado líder do departamento de planeamento 

urbano e decide manter a estrutura proposta no PGM, modificando as linhas de 

tráfego e criando uma nova relação entre esta estrutura e a forma da cidade.  

Na segunda metade dos anos 90 Joan Busquets substitui Bohigas e empenha-se no 

desenvolvimento de projectos individuais designados por Àreas de Novas Centralitat63, 

três das quais são frentes ribeirinhas. Estas implicavam uma recuperação da cidade 

sobre o mar, trazendo vida para a frente marítima e criando espaços de convívio que 

partiam da cidade para as novas áreas desenvolvidas sobre ou junto à água.  

A primeira área era - Poble Nou - com menor incidência na reabilitação da relação da 

cidade com a sua frente marítima, é um bairro rodeado pela Cidade Velha a Oeste, e 

pelo mar a Sul. Em relação aos planos para do Moll de la Fusta e para o Moll de la 

Barceloneta64, o ponto base do projecto era a recuperação do contacto visual da 

cidade com o mar utilizando as pré-existências. 

                                            
 
63

 As Áreas de Novas Centralitats são áreas com uma fórmula potente de renovação e equilíbrio urbano, 

que permite adotar funcionalmente a cidade a novas lógicas de produção, mas também facilita a 

articulação dos tecidos urbanos que se encontram desconectados. No caso de Barcelona foram o Moll da 

la Fusta, o Moll de la Barceloneta e o Poble Nou. (OSPINA, (2009) 

64
 O Moll de la Barceloneta juntamente com Moll de la Fusta definem o Port Vell (Porto Velho). 
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Ilustração 66 - “Moll de la Barceloneta”, Port Vell (Barcelona, 

Espanha), (Ilustração nossa, 2011) 

 
 

Ilustração 67 - “Porto de Barcelona”, (Barcelona, Espanha), 
Alfons Bayraguet, 2003. (Bayraguet, 2003) 

 
Segundo Meyer, as renovações da frente de Barcelona podem ser estudadas segundo 

três linhas base: a continuidade histórica, em que as características do território tinham 

um papel determinante; a continuidade espacial, em que a actividade portuária se 

espalha por vários sistemas espaciais; e a complexidade funcional, em que o espaço 

público preenche várias funções. (1999, p.160) 

 
 

Ilustração 65 - “Moll de la Fusta” (ameagenda, 2012) 
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Ilustração 68 - “Frente litoral de Barcelona na actualidade” (Barcelona, Espanha), Oriol Nel.lot, 1998. (Ferreira, 1998) 

 
O grande crescimento demográfico de Barcelona trouxe consigo o aparecimento de 

grande blocos de habitação de baixo custo, assim como a criação de bairros de lata, 

que foram extintos nos anos 70. 

No início dos anos 70, ainda sobre o regime franquista, os principais proprietários 

industriais da zona impulsionaram um projecto de transformação urbana que foi 

baptizado de Plan da Ribera…Este plano tinha como objectivo o reordenamento da 

zona ribeirinha da frente de Barceloneta a Bèsos. (NEL.LO, 1999, p.46) 

A possibilidade de nova transformação e tratamento urbanístico da cidade, desta vez 

do seu litoral, surgiu em 1979. O urbanismo de Barcelona nas últimas décadas tinha 

como princípio a construção da cidade partir do interior, de modo a evitar a 

fragmentação e dispersão no território, reconstrução eficaz do ponto de vista funcional. 

A sua frente marítima, ou como foi chamada, “a abertura da cidade ao mar”66 teve um 

papel essencial nesta estratégia. 

                                            
 
66

 Ideia base do plano de Cerdà, e que Solà Morales também defende. Levou à reabilitação das Áreas de 
Novas Centralidades. 
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Ilustração 69 - “Plano de Cerdà em Barcelona” (gardensofmylife, 

2012) 

 
 

Ilustração 70 - “Módulos para os quarteirões de Barcelona” 

(gardensofmylife ,2012) 

 
Para o sucesso da reabilitação das Áreas de Novas Centralidades era necessário 

resolver a situação de barreira existente entre a cidade e o mar, de modo a prosseguir 

com os planos urbanos previstos. A sua realização levou à construção de vias que 

percorriam o litoral. A passagem para túnel da linha ferroviária, e a construção do novo 

acesso à cidade, evitaram novas barreiras.  

 
 

Ilustração 71 - “Túnel Automóvel Port Vell ”, Porto Vell (Barcelona, Espanha), (Ilustração nossa, 2011) 

 
A leitura da transformação urbana da frente de água catalã abrange a zona de 

Barceloneta e o rio de Besòs em cerca de 6 km. Nela situam-se três operações de 

grande importância: a cidade Olímpica, o projecto Diagonal Mar e a operação do 

estuário de Besòs. 

Um dos pontos de viragem mais importante na história urbana de Barcelona foi a sua 

nomeação, em 1986, como anfitriã dos Jogos Olímpicos de 1992, o que possibilitou 

renovar a cidade e a sua frente de água. Até lá o urbanismo da cidade caracterizou-se 
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pelas tentativas de reabilitação do centro e da periferia, através de intervenções nos 

espaços públicos que se foram degradando e perdendo. 

Como refere Millet, “a opção mais decisiva para o impacto urbano dos Jogos 

Olímpicos foi torna-los jogos da cidade e para a cidade” (1995). Ao organizar os jogos 

foi necessário situar quatro zonas olímpicas no interior da cidade, que seriam 

integradas no esquema de nova centralidade.  

Em termos físicos, a Cidade, com mais de 50 hectares de superfície, foi construída com 

um conjunto de cinco faixas paralelas ao litoral, interligadas por um sistema de 

parques. As faixas são as seguintes: Praias e porto olímpico; o passeio marítimo; 

edifícios litorais; a via rápida; o núcleo urbano. (NEL.LO, 1999, p.49) 

Pretendia-se requalificar a cidade e reduzir as diferenças entre o centro urbano e a 

periferia. Foi na Ciutadella69 - zona ribeirinha - que decidiram construir a Cidade 

Olímpica, na qual se localizava a Aldeia Olímpica, onde ficaram alojados os atletas. 

A intervenção para a aldeia deu-se num espaço onde se localizavam habitações para 

as classes mais baixas, que foram substituídas pelo novo projecto da autoria de 

Bohigas, Martorell, Meckay e Puigdoménech. Pode dizer-se que foi feita uma 

reinterpretação da grelha de Cerdà para o Poble Nou, mas neste caso o interior dos 

quarteirões tornou-se tão público como as ruas que o rodeiam. Como observa Meyer, 

“há uma distinção entre a atmosfera das ruas e dos pátios internos que sugere um 

domínio social e oferece elevados níveis de segurança e intimidade junto de 

habitações” (1999). 

O projecto da Cidade Olímpica partia de dois princípios: a vontade de dar continuidade 

ao plano de Cerdà - já referido anteriormente, onde permitiam a integração de um 

novo bairro na cidade e facilitava o acesso ao litoral - e a criação de um espaço 

urbano - de modo a evitar a formação de espaços isolados. A cidade Olímpica voltou a 

ser modificada depois dos Jogos, tendo os quarteis70 sido convertidos em campos 

universitários. 

                                            
 
69

 Fortaleza construída no séc. XVIII no extremo oriental da cidade. Foi considerada a primeira barreira 

entre a frente de água e a cidade entre muralhas. (NE.LO, 1999, p.44) 

70
 Áreas construídas com carácter temporário para fins específicos dos Jogo Olímpicos. 
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A segunda mais importante operação que afectou o litoral e a sua transformação foi o 

planeamento da Diagonal Mar, uma via projectada por Cerdà que não se enquadrava 

no seu esquema ortogonal. Nesta zona o tecido urbano permaneceu inacabado, 

originando uma série de espaços vazios. 

 
 

Ilustração 73 - “Diagonal Mar- Barcelona” (gardensofmylife, 2012) 

 
Para o reordenamento marítimo foi proposto a criação de um espaço lúdico e 

recreativo. Nele projectou-se uma solução imaginativa e polémica, a criação de uma 

plataforma artificial sobre o mar. A plataforma percorria uma faixa, entre os 400 e 600 

metros, e com mais de 2 km de extensão. Segundo os primeiros projectos esta seria 

uma superfície com 75 hectares e construída com uma proteção marítima. 

 
 

Ilustração 72 - “Novos projectos de intervenção na área de Bèsos”, (Barcelona, Espanha), Oriol Nel.lot, 1998. (Ferreira, 1998)  
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Este reordenamento consiste num conjunto de ruas sobre água dividido em 3 áreas: 

Rambla del Mar, Port Vell e Moll Espanya. Áreas que pertencem às Áreas de Novas 

Centralidades: Moll de La Fusta e Moll de la Barceloneta.  

 

 
 

Ilustração 74 - “Marcação das áreas reabilitadas de Barcelona”, (Barcelona, Espanha), Manami Iwamiya, et al, 2011. (Iwamiya, et al, 

2011) 

 
Tanto do lado da Rambla- através da Rambla del Mar- como do lado do Moll de la 

Barceloneta – através do Moll de la Espanya - a ligação com o Port Vell é feita através 

de ruas. Uma vez concluída esta ligação com uma via pedestre, a vida do porto de 

Barcelona foi refeita tendo sido projectado um centro comercial (Maremagnum), um 

aquário, um cinema e um conjunto de espaços públicos. 

A Rambla del Mar, projectada como prolongamento da Rambla, é uma ligação 

pedestre com o Port Vell à cidade. Sobressai-se em relação a outras ruas sobre a 

água, pois o modo como se desenvolve cria espaços públicos com variadas funções. 

A meio existe uma ponte em balanço permitindo que a conexão entre o mar e a marina 

não fosse quebrada por toda a construção envolvente. 

Construída em 1994 por Albert Viaplana71 e Hélio Pinón, esta rua tornou-se um marco 

do Port Vell. Os espaços públicos que se desenvolvem são sempre virados para a 

água, através de praças ou simples passagens. Ao longo desta rua, feita em deck, 

encontram-se divisórias de vidro e bancos colocados de modo a convidar as pessoas 

a se sentarem e vivenciarem o espaço. A ausência de gradeamento de segurança leva 

                                            
 
71

 Também autor do Maremagnum e espaços adjacentes. 
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a um “melhor relacionamento” entre a água e os que ali passam e vivem, pois convida 

a uma maior proximidade na medida em que permite que se sentem na berma mesmo 

junto à água. 

 
 

Ilustração 75 - “Rambla del Mar”, Porto Vell (Barcelona, 

Espanha), (Ilustração nossa, 2011) 

 
 

Ilustração 76 -“Rambla del Mar”, Porto Vell (Barcelona, Espanha), 

(Ilustração nossa, 2011) 

 
A Rambla del Mar foi projectada para que no futuro possa ser feita a sua continuação, 

ligando através de uma outra rua sobre a água, a cidade e as praias de Barceloneta. 

Já no caso da Moll Espanya, a rua é dividida a meio por um jardim que permite uma 

vivência diferente da Rambla del Mar, mais direcionada para o lazer. Tem como 

principal diferença: a dimensão – o espaço verde tem uma área que permite que 

várias actividades decorram nele sem interferirem umas com as outras – e o facto de 

não ser unicamente pedestre – é atravessada por uma estrada que serve como única 

ligação rodoviária entre a cidade e o Port Vell. O Moll Espanya, em comparação à 

Rambla del Mar, perde o seu impacto como uma única rua, mas ganha-o como uma 

única zona verde. 
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Ilustração 77 -“Moll de Espanya”, Porto Vell (Barcelona, Espanha), (Ilustração nossa, 2011) 

 

A frente norte de Barceloneta é o projecto menos visível mas o de maior sucesso junto 

do público. Trata-se de uma prova urbana onde a transparência original do distrito é 

restaurada. Apesar das ruas estreitas tornou-se um dos locais de Barcelona onde se 

pode ter contacto com o mar a partir da cidade. 

Este conjunto de operações permitiu recuperar a frente marítima integrando-a, 

juntamente com os novos espaços, na cidade existente. Tonou-se deste modo um 

caso emblemático de sucesso. 

Podemos concluir que o reordenamento do litoral não foi concebido como uma 

operação isolada mas como parte de um projecto global para toda a cidade. Como 

refere Nel.Lo “a necessidade e a possibilidade de reordenar a cidade a partir do seu 

interior, tinha duplo objectivo: tornar a cidade mais funcional e competitiva; utilizar esta 

transformação como instrumento de redistribuição social” (1999, p.57).  

Durante dois séculos Barcelona assistiu à recuperação da sua frente de água, com a 

extensão da Avenida Diagonal até ao mar e à criação de uma nova identidade para a 

zona Este. Tornou-se num caso a ter como referência de boas práticas e a prova de 

que o uso de eventos pode ser a solução para a regeneração da cidade na medida em 

que conduz ao ordenamento urbanos e à regeneração de novos espaços ribeirinhos. 

O desenvolvimento urbano de Barcelona e o reordenamento do seu litoral pretendeu 

assegurar a complexidade das novas áreas. Consequentemente, essa mesma 

complexidade, tanto prática como de domínio social, levou à redução do 

aproveitamento do terreno para uso industrial, facto que terá repercussões na 

economia e na estrutura social da cidade. 
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“A arquitectura deverá estar presente e intervir, qualquer que seja a escala ou o tempo de 

intervenção, desde a vasta região à pequena habitação” 

LAMAS, José (2000) - Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Textos Universitários 
de Ciências Sociais e Humanas. 

 

 
 

 
4. PROJECTO E RIO 

 

A água é considerada como elemento iniciático de formação da maior parte das 

cidades. Como referido anteriormente, torna-se complicado imaginar que é uma 

componente fundamental da sua formação urbanística quando a vemos e entendemos 

como um elemento paisagístico. No entanto as frentes ribeirinhas como, em geral, as 

consideramos, são paradigmas das cidades de água. A sua frente urbana, marítima ou 

fluvial, assume um papel emblemático na articulação entre a terra e a água. 
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As frentes de água urbanas assumem o papel de fronteira territorial, não como 

obstáculo mas como demarcação de território. Por outro lado “”onde a terra acaba e o 

mar começa” não é (só) uma figura retórica literária, sendo antes a expressão 

emblemática, simbólica precisamente, da natureza transfronteiriça daqueles mesmos 

territórios”. (FERREIRA, 1999, p.18) 

 “Cities provide opportunities and interactions which can solve their own problems and 

improve the quality of life of whole regions”72. (Landry, 2000, p.13) A renovação da 

face da cidade é uma dinâmica construtiva. É através dela que se desenvolvem os 

projectos de qualificação.  

Grande parte das funcionalidades que em tempos serviram a cidade desapareceram, 

tornando-a obsoleta. O projecto final de curso tem assim como objectivo recriar a 

relação da população com o rio, que tem vindo a desaparecer ao longo dos anos. 

Lisboa era uma cidade com grande capacidade de iniciativa e oportunidades de 

investimentos, mas foi deixada ao abandono, empobrecendo e envelhecendo. Com o 

desafio de recuperar a população, melhorar a mobilidade e acessibilidades e 

revalorizar o ambiente e o património, entre outros, o planeamento é, 

fundamentalmente, um instrumento de apoio a tomada de decisões. Conduz a cidade 

à sua forma mais moderna e humanizada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
72

 As cidades fornecem oportunidades e interacções que podem resolver os seus problemas e melhorar a 

qualidade de vida em todas as regiões. (Tradução Nossa) 
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Ilustração 78 - “Parque das Nações- Lisboa” Lisboa (Lisboa, 
Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 
 
Ilustração 79 - “Campo das Cebolas”, Lisboa (Lisboa, Portugal), 

(Ilustração nossa, 2011) 

 

Ficou marcada no séc. XIX por uma sequência linear de praias e cais, fachadas 

esguias e em banda, ruas abruptas descendo para a água, palácios e largos. 

Sequência que vinha desde Chelas ao Campo das Cebolas, e Belém ao Cais do 

Sodré. 

“Lisboa atlântica, Lisboa urbana, mas também Lisboa metropolitana” (FERREIRA, 

1999, p.19), é uma Cidade de água, marítima e fluvial, em conjunto com a sua 

condição urbana e metropolitana. Assiste-se a uma lenta descoberta da sua frente 

marítima. 

A água é um elemento marcante da zona ribeirinha da cidade. Ao percorrermos a sua 

margem, ou zonas circundantes, não ficamos indiferentes à relação desta com a água. 

Ao observarmos os pontões, plataformas e até mesmo as penetrações da água, 

percebemos o desenvolvimento que foi surgindo na evolução do planeamento.  

 
 
Ilustração 80 - “Cais das Colunas” Praça do Comércio (Lisboa, 
Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 
 
Ilustração 81 - “Parque Tejo” Parque das Nações (Lisboa, Portugal), 
(Ilustração nossa, 2012) 
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No caso da Baixa Pombalina, mais concretamente do Cais do Sodré até Santa 

Apolónia, observamos pontos específicos de ligação com a água. Desde a Praça do 

Comércio à Ribeira das Naus, da Rua do Alecrim à Rua Augusta, observamos que, 

quando planeadas, criam uma relação com o rio Tejo e consequentemente com a 

margem sul, dando uma nova visão à cidade. 

 
 

Ilustração 82 - “Rua do Alecrim” Lisboa (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 
Para um bom design urbano à que ter em conta determinadas características como a 

singularidades da forma e nitidez dos limites, a simplicidade e clareza da forma, a 

continuidade, o predomínio, a clareza de junção, a diferenciação direccional, o alcance 

visual, a consistência de movimento, as séries temporais, e os nomes e significados. 

(LYNCH, 1960) 

As condições muito particulares das realidades em Lisboa conduzem a uma 

articulação muito própria e específica. Vias, limites, sistemas de orientação e a 

organização da cidade são derivados do uso e importância que foi dada ao rio 

aquando do seu planeamento e construção. 

As vias, a rede de linhas habituais ou potenciais de deslocamento através do complexo 

urbano são o meio mais poderoso pelo qual o todo pode ser ordenado. (…) Na 

verdade, a rua é percebida como uma coisa que vai dar num determinado lugar. A via 

deveria corrobar preceptivamente esse facto por meio de pontos terminais bem 

definidos. (LYNCH,1960) 

As “situações marcantes” tornam-se oportunidades mobilizadoras. O caso da Expo’98 

foi uma oportunidade para a qualificação da Zona Oriental, integrando-a. 

Ao viver e percorrer o sítio escolhido para o projecto de recuperação e reabilitação do 

Campo das Cebolas concluiu-se que o ponto principal, que tinha sido esquecido 
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naquela zona específica, era o rio e a ligação que podia ser criada entre sítio e cidade, 

e sítio e o rio.  

 
 

Ilustração 83 - “Estacionamento Campo das Cebolas” Campo das Cebolas (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2012) 

 
Marcado pelo vazio e abandono urbano, o Campo das Cebolas perdeu a sua 

identidade, tornando-se num local de passagem. Tanto os espaços privados como os 

públicos tinham esse factor em comum, o que fez com que esta área, tão marcada 

pelo seu valor, ficasse esquecida. 

Para Montaner foi com a noção de espaço que se definiu a essência da arquitectura 

que tornou possível a preponderância dos vazios urbanos para a reconstrução da 

cidade. “A incompreensibilidade do nada passava a um espaço vital, a matéria do 

projecto” (1954). Este lado vazio, o negativo do construído, torna-se num espaço 

público reabilitado, ou mesmo novo. 

Uma mudança do papel e da funcionalidade dos portos, que em muitas cidades 

constituíam uma autêntica barreira física à fruição do mar ou rio, entre muitos outros 

motivos, constituíram as premissas para a nova época de relação entre cidade e água. 

É na frente de água que surge a possibilidade de requalificação e reconquista de 

Lisboa. 

O actual entusiasmo pelo que acontece nas frentes ribeirinhas e pelo seu futuro 

assinala uma mudança na consciência da sociedade. O sucesso no desenvolvimento 

de cidades como Barcelona levou a que outras seguissem o seu exemplo. 

Por se integrar em todas estas características, o sítio escolhido para a realização do 

projecto foi o Campo das Cebolas, mais concretamente desde a Doca da Marinha até 
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à Casa dos Bicos. Esta localização, abandonada há muito e deixada no esquecimento, 

precisava de uma estratégia para a sua reabilitação que será explicada ao longo deste 

capítulo. 

 
 

Ilustração 84 - “Ortofotomapa de localização do Projecto III ” (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 

 
 

Ilustração 85 - “Doca da Marinha” Campo das Cebolas (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 
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4.1. PROJECTO E ESTRATÉGIA 

Um dos recursos mais importantes e fundamentais de uma cidade é o seu habitante. 

As pessoas e a sua criatividade determinam o sucesso das mesmas. 

Uma cidade deve, primeiro, ser “vendida” aos citadinos, eles têm que se identificar com 

a cidade num momento em que a mobilidade e a fragmentação levam à crise do 

sentido de presença de uma comunidade, demasiado vasta e difusa. No entanto, esta 

promoção urbana tem passado por se privilegiarem certos domínios temáticos ou 

ideológicos, como o ambientalismo, a herança histórica, o turismo e as celebrações 

públicas. (FERREIRA, 1999, p.35) 

“Ao projectarmos e idealizarmos um determinado programa para um lugar há que 

analisar, estudar, percorrer e sobretudo sentir!” (MARQUES, 2009, p.208). De que 

modo aquele lugar vive e comunica com a envolvente, as pessoas, os transportes, o 

tempo, entre outros.  

 
 

Ilustração 86 - “Port Vell” Barcelona (Barcelona, Espanha), (Ilustração nossa, 2011) 

 
Neste caso, e para além de todos estes factores, ter-se-ia que entender a relação 

intrínseca com a água. É por isso importante perceber de que modo aquele lugar iria 

reagir perante um novo projecto e uma nova forma, um novo modo de pensar e viver. 

A reutilização das frentes de água marcada pela localização de novas actividades 

ligadas funcionalmente a este elemento, e a generalização de modos de ocupação 

garantidamente aumentam a qualidade de vida. Ideia esta que tem vindo a crescer e a 

se transmitida aos habitantes destas cidades. 
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Ilustração 87 - “Doca do Terreiro do Trigo” Jardim do Tabaco (Lisboa, 
Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 
 
Ilustração 88 - “Parque Tejo” Parque das Nações (Lisboa, 

Portugal), (Ilustração nossa, 2012) 

 
A sua restruturação ocorre em geral em cidades portuárias antigas, assim como em 

cidades onde se regista uma transição económica pós-industrial, transitando-se de 

uma base fabril e de outras indústrias pesadas, para uma base centrada em serviços. 

A reconversão das áreas urbanas obsoletas é um dos campos prioritários da 

intervenção urbana. Estratégias que acabam por ter um papel fundamental no 

desenvolvimento das cidades. A integração das realidades existentes no território 

torna estas intervenções complexas. Complexidades representadas na tentativa de 

evitar criar atritos pela dificuldade de estabelecer e manter equilíbrios entre o 

património já edificado e as novas estruturas. 

No conceito de urbanismo característico da Europa, Landry defende que “the city 

center matters as the neutral meeting place for all parts of the city”73 (2000, p.14). No 

sentido em que um espaço público partilhado acrescenta melhorias no que respeita a 

interacções, modas, entre outros. 

Actualmente o rio é conhecido por se articular fortemente com a cidade, rompendo 

com os estreitos limites fluviais da zona ribeirinha, para se relacionar com as frentes 

urbanas e assim configurar Lisboa como Cidade de Água. 

Lisboa é uma cidade marcada na história pela sua relação como o rio. Esta temática é 

fundamental no desenvolvimento das frentes urbanas ribeirinhas sendo recriada no 

projecto desenvolvido no Campo das Cebolas. 

                                            
 
73

 O centro da cidade é importante como o ponto de encontro neutro para todas as partes da cidade. 

(Tradução Nossa) 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  113  

 

 

Áreas ribeirinhas oferecem oportunidades culturais no qual a mudança dramática no 

espaço urbano, a configuração física, o funcionamento económico e o programa 

cultural são marcados por uma crescente predominância da tradição, da herança e das 

relações com o passado imutável. (SIEBER, 1999, p.70)  

 

 
 

Ilustração 89 - “Vista Miradouro de Sta. Luzia” Lisboa (Lisboa, Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 
O plano de intervenção é essencialmente baseado, nos seguintes princípios: a 

identidade, criando uma imagem conjunta em toda a frente; e a massa crítica, através 

da preservação do património histórico, o que implicou por vezes a requalificação de 

antigas infra-estruturas portuárias.  

O desafio baseou-se em inserir o conteúdo programático no sítio, sem nunca alterar as 

pré-existências. Consequentemente potenciou novas dinâmicas, baseadas em 

harmonia e coerência. 

O ponto fulcral era reatar a relação com a água através da alteração urbana, 

misturando a arquitectura e o planeamento do espaço público. O desenho dos 

pontões, em conjunto com os Complexos Aquático e Hoteleiro, e com o espaço 

público que surge com eles, cria eixos panorâmicos. 

Um dos objectivos a alcançar era que ambos os complexos fossem projectados para 

se relacionarem com a envolvente de um modo renovador. É nesta relação que se cria 

um equilíbrio entre a Natureza e o Construído. Para isso, é criada uma composição em 

série como repetição de uma unidade estrutural, espacial e material. Desta 

composição partem ruas sobre o rio, criando a relação com a cidade e o rio 

pretendida. 
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A proposta pretende afirmar a reabilitação do plano urbano, mais concretamente 

através do planeamento de um Complexo Hoteleiro e Aquático, entrando no tecido da 

cidade. Deste modo afirma uma expressão própria. 

Com base nestas ideias e pesquisas foi pedido, na disciplina de Projecto III, o 

planeamento de espaços de experimentação e síntese, “onde se conclui a meditação 

entre o acto projectual e o facto arquitectónico. Da escala do território, à cidade e à 

escala do edifício”74.  

O projecto tinha como tema a construção de um sistema gerador de atracção e 

movimentação de pessoas na cidade lisboeta. Em conjunto com esta ideia também se 

considera a consciência do “habitar a cidade” como fundamental, ao arquitectar o 

domínio público (espaço e equipamento públicos), assim como a caracterização da 

ideia de “pernoitar”75.  

O objectivo da reabilitação era recriar uma atmosfera histórica, permitindo às pessoas 

regressarem a um tempo menos complexo. A frente ribeirinha é marcada pelo seu 

ambiente saudável e natural. Como defende Sieber, “uma vida social à escala humana 

cujo desenvolvimento impediu que se registasse nas cidades” (1999, p.77). 

Como elemento chave e peça central do projecto, foram desenvolvidos pontões. Para 

além do propósito de um passeio ribeirinho, presente em quase todas as reabilitações 

em frentes de água, os pontões criam uma nova relação com o rio. Diferenciam-se de 

outros projectos por também criar uma nova relação com a cidade. 

                                            
 
74

 Enunciado de Projecto III, 5º Ano – Ano Lectivo 2010/1011 

75
 Significado – passar a noite vivenciando a cidade 
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Ilustração 90 - “Esquema do desenho dos pontões no projecto – Projecto III ” (Ilustração nossa, 2011) 

 
 

O desenvolvimento de um sistema de vistas ao longo de toda a frente ribeirinha, ao 

nível da margem do rio e a partir do rio para a margem, leva à conectividade visual, 

criando e promovendo eixos a partir de pontos no interior da malha urbana. Como 

último objectivo temos a restruturação e qualificação dos espaços públicos, tendo 

como principio a escala humana. 

 
Ilustração 91 - “Esquiço dos pontões no projecto – 

Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 
 

Ilustração 92 - “Render pontões no projecto – Projecto III” (Ilustração 

nossa, 2011) 

 
O projecto foi feito para população e para o modo como usufruem do espaço. 

Actualmente a população que vive nas cidades está constantemente à procura de 

melhores condições de vida, mais qualidade, conforto e lazer. A dinamização da área 

parte de princípios de orientação para a gestão integrada de áreas ribeirinhas. 

Como Fadigas defende “os espaços livres e abertos, lugares de encontro por 

excelência tendem a deixar de ser espaços públicos que eram nas cidades tradicionais 

para serem substituídos por espaços fechados” (2010, p.11). Refere também que “as 
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áreas destinadas a equipamentos, a espaços livres e espaços verdes urbanos não 

cresceram, nem na mesma proporção nem no mesmo ritmo, e a possibilidade de as 

usar com segurança também diminui” (2010, p.13). É com o objectivo de contrariar 

este desenvolvimento das cidades que o projecto foi pensado. 

Desenvolvendo-se a partir da criação de praças públicas e privadas, criam-se um 

conjunto de espaços com o intuito de criar novos lugares, relações e sentimentos que 

os levem a ser usados. O espaço livre e o público têm como princípio tornarem-se 

espaços de sociabilização e encontro. A procura de contacto com a componente 

natural ganha expressão. 

 

 
 

Ilustração 93 - “Render espaço público/privado no projecto – Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 
A componente natural urbana corresponde ao conjunto de espaços genericamente 

designados como espaços verdes. A fragmentação do espaço, por efeito da construção 

de vias, de edifícios e da modelação do terreno. As áreas destinadas à criação de 

corredores ecológicos e a parques e jardins funcionam, nestas situações, como 

elementos de suporte à recomposição dos equilíbrios alterados e como espaços de 

persistências de valores naturais. (FADIGAS, 2010, p.43) 

A proposta além da criar de dois novos corpos junto ao rio, onde se desenvolve o 

Complexo Aquático, cria um sistema que surge do Campo das Cebolas. Este sistema 

faz a distribuição do Complexo Hoteleiro em dois corpos, que se relacionam através 

de uma praça comum. 
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Ilustração 94 - “Esquema do projecto urbano – Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 

 
 

Ilustração 95 - “Corte Transversal Complexo Hoteleiro – Esquema praças e quartos-Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 
 
Um outro objectivo era reafirmar que, sobretudo nestas estruturas públicas, e como 

defende Botta,”a arquitectura deve falar ao visitante de maneira simples e directa” 

(1996, p.79). Deste modo, quando se entra no espaço se possa adquirir a capacidade 

de se orientar, de controlar as diferentes situações espaciais - altura e profundidade-, 

e se possa compreender, ou pelo menos intuir, a organização do edifício. 
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A condição natural na arquitectura do passado: entrem nos palácios antigos e 

imediatamente serão capazes de compreender a sua organização. Quando todavia nos 

confrontamos com a arquitectura contemporânea, muitas vezes temos a sensação de 

estar num labirinto, já não sabemos a que cotas nos encontramos, perdemos o sentido 

de orientação, não reconhecemos os elementos capazes de traçar uma direção e um 

percurso, muitas vezes temos que recorrer à sinalética e ao grafismo para nos 

podermos movimentar. (BOTTA, 1996, p.80) 

Procura-se dar importância à qualidade essencial que é o desenvolvimento dos 

interiores e à orientação, sendo que esta é uma noção simples mas necessária ao 

habitat. Relação que deve existir entre o Homem e aquilo que é o seu espaço 

envolvente.  

Por fim, como objectivo final temos a forma. O desenvolvimento dos volumes parte de 

um encontro do desenho urbano pré-existente com o novo. A junção das novas “ruas” 

projectadas com o desenho dos principais edifícios envolventes como o Ministério das 

Finanças e a Casa dos Bicos (Fundação José Saramago) levou ao desenvolvimento 

dos novos volumes e das novas praças.  

A proposta representa um modo de pensar a cidade através do estabelecimento de 

um novo relacionamento entre o construído e a natureza envolvente, abrindo caminho 

a outros modos de conceber e organizar as requalificações ribeirinhas. Surge uma 

interpretação do papel dos espaços verdes na organização urbana e na sua relação 

com os conjuntos edificados. 

 
 

 
 

Ilustração 96 - “Planta localização - Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 
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4.2. PROJECTO E ARTICULAÇÃO 

O urbanismo não se resume ao desenho que aparenta ser; estabelece as relações 

entre espaço livre e espaço construído e incorporar as questões intangíveis que tornam 

mais sustentáveis e mais confortavelmente visíveis os territórios habitáveis. Dá forma 

às cidades e periferias, sem deixar de ter em conta que a cidade se faz pela gestão 

continuada e equilibrada do território que a envolve e pela apropriação que as pessoas 

dela fazem. (FADIGAS, 2010, p.14) 

Nem sempre o modelo de revitalização se encontra vinculado à existência de um 

plano no sentido tradicional. Ele é dependente de um processo contínuo de 

planeamento estratégico de acções integradas.  

 

 

Ilustração 97 - “Novo Cais Cruzeiros de 

Lisboa” (simplyficarlisboa, 2012) 

 

 

Ilustração 98 - “Cais das Colunas” Praça 
do Comércio (Lisboa, Portugal), 

(Ilustração nossa, 2011)  

 

 

 

Ilustração 99 - “Cais do Sodré” Cais do 
Sodré (Lisboa, Portugal), (Ilustração 

nossa, 2011) 

 

Partindo da cidade como espaço arquitectónico podemos observar que ao longo da 

história um aumento das regras urbanísticas. Regras cujo ponto de partida são a visão 

morfológica do espaço urbano. 

O desenvolvimento deste espaço é o resultado das múltiplas acções dos seus 

habitantes. Em todas as culturas a forma arquitectónica é a expressão da relação das 

forças de massa e de espaço. Relação essa que é visível no projecto realizado no 

Campo das Cebolas, que reflecte na interacção entre o homem e a natureza. 

O desafio do projecto na cidade estava em construir em harmonia as experiências no 

espaço ao longo do tempo. Formado por uma série de espaços articulados, o projecto 

possuí qualidades particulares que as relacionam entre si. O seu alvo são as pessoas 

que nele vivam, mexendo com as suas emoções e sensibilidades enquanto se movem 

no mesmo.  
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As frentes de água, como zonas com potencial para desenvolver e dinamizar as 

cidades, têm como mais-valia da paisagem a presença de água - antigas zonas 

portuárias que foram sendo desocupadas. 

Os desenvolvimentos de que as cidades foram alvo, não sendo Lisboa excepção, 

obrigaram a uma redefinição da relação entre a rede de espaços públicos e as novas 

infra-estruturas de grande escala da cidade existente. Algumas áreas que foram 

ficando desocupadas, tornando-se inúteis e decadentes. Inúmeras cidades viram as 

suas áreas portuárias abandonadas, sendo o Campo das Cebolas e a frente ribeirinha, 

entre a Ribeira das Naus e Sta. Apolónia, prova disso. 

Aproveitando estes vazios, muitas vezes referidos como desperdício urbano, o 

projecto tem como objectivo a revitalização desta área, reforçando a relação entre 

cidade e rio. Os dois pontões projectados são o ponto de partida de toda a 

revitalização. Ao se cruzarem no rio permitem ao utilizador criar uma nova relação 

cidade/rio. A proximidade com a água, e ao mesmo tempo o afastamento físico com a 

cidade, levam a que esta relação seja alterada. Observar e viver a cidade através de 

novas sensações torna-se no ponto fulcral do projecto.  

A frente ribeirinha funciona assim como um elo de ligação entre Lisboa e o rio Tejo. As 

cidades referidas em capítulos anteriores, assim como acontece em outras cidades 

europeias, Oslo e Amesterdão são exemplo disso.  

 
 

Ilustração 100 - “Render Projecto Campo das Cebolas – Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 
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É recorrente a diversidade de actividades presente nestes novos espaços urbanos. A 

amplitude conceptual destas reconversões é assim bastante vasta. Desde terminais de 

transportes (ex. Passenger Ship Terminal em Yokohama), à criação de estruturas 

viárias (ex. Ponte Erasmus em Roterdão), a parques urbanos e outros sistemas de 

espaços públicos prolongados pelo território (Parque das Nações em Lisboa), até a 

percursos pedonais com áreas de lazer e parques junto de água (Moll de la Fusta em 

Barcelona). 

 
 
Ilustração 101 - “Opera de Oslo” (architecture-buildings, 2012) 

 
 

Ilustração 102 - “EYE Film Institute’s - Amsterdam” (evolo, 2012) 

 
Podemos então afirmar que a criação e projecção de equipamentos e serviços são 

elementos centrais nos desenvolvimentos ribeirinhos. Museus, passeios 

marítimos/ribeirinhos, edifícios, navios e outras restaurações, são elementos centrais 

em todos os desenvolvimentos, como já foi referido. 

Deste modo, no interior do tecido desenvolvem-se os Complexos, Aquático e 

Hoteleiro. Apesar de ambos serem equipamentos, correspondem a conteúdos 

diferenciados. Para tal propusemos estas tipologias, talvez mais de acordo com um 

tecido urbano estruturado do que com um estabelecimento isolado. O resultado é um 

conjunto de volumes que parte da relação do rio com a cidade e que se aproximam do 

tecido urbano envolvente. 

O planeamento do Complexo Aquático desenvolve-se junto à água estabelecendo 

uma proximidade com a mesma, principio tanto desejado. Com o intuito de prevenir a 

criação de barreiras ao visionamento da água são impostos limites à construção junto 

da costa. Do mesmo modo é permitido um acesso pedestre em direção da mesma.  

http://www.evolo.us/architecture/eye-film-institutes-new-cultural-icon-for-amsterdams-waterfront/


Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  122  

 

 

 
 

Ilustração 103 - “Alçado Complexo Aquático – Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 
É assim desenvolvido em dois volumes, com piscinas lúdicas e de treino. Tinham 

como ponto de partida a partilha da paisagem e do sossego transmitidos pelo rio - 

conceito tradicional dos burgueses. Como Sieber refere, “uma tradição na pintura 

bucólica aplicada à arquitectura paisagística praticada nos projectos de parques 

urbanos no Reino Unido e EUA durante o séc. XIX” (1999, p.74). 

Ao contrário do Complexo Aquático, o Complexo Hoteleiro desenvolve-se num único 

corpo. A sua organização divide-se igualmente em dois volumes. Partindo do mesmo 

princípio base, o desenho e o desenvolvimento do Complexo Hoteleiro são 

direccionados, tanto para a cidade como para a água. Neste corpo encontram-se dois 

hotéis, um de 2 estrelas e outro de 5 estrelas/luxo.  

Em comum, estas duas unidades hoteleiras têm a cidade e toda a sua história como 

tela de fundo. A arquitectura, diferenciada pela época, tem o seu impacto, não só pelo 

contraste da construção moderna, mas principalmente pelos materiais e cores 

utilizados na construção actual. Como filtro atenuante, são criadas praças no interior 

do Complexo Hoteleiro, que repleto de vários tipos de ambientes, vai criar o diálogo 

entre o edificado existente e a nova intervenção. 

A praça interior tem como referência a fisionomia do Ministério das Finanças. Com 

uma componente pública e privada, é permitido ao utilizador relacionar-se com ela ao 

mesmo tempo que se relacionam com a água e a cidade.  
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Ilustração 104 – “Planta representativa das praças- Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 
 
As praças encontram-se a cotas diferentes, estando a praça pública a uma cota mais 

elevada do que as privadas. Deste modo, as praças privadas relacionam-se entre si, 

do mesmo modo que a praça pública se relaciona com a cidade e o rio.  

 

Junto ao Complexo Aquático surge uma praça mais ampla do que todas as outras 

criadas. Estratégia que surge de uma união do novo com o pré-existente (ex. Estação 

fluvial do Terreiro do Paço). Cria-se uma ligação com o rio, objectivo de todo o plano, e 

um espaço de repouso. 

A projecção de pequenos “rasgões” no pavimento faz com que se crie uma 

aproximação à água, diferente da existente nos pontões. Estas aberturas, tanto de 

água como de verdes, têm também como propósito criar espaços de convívio, 

diferenciando-os por zonas verdes. 

 

 
 

Ilustração 105 - “Corte Transversal Complexo Hoteleiro – Esquema praças e quartos- Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 
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Ilustração 106 - “Esquiços da relação entre Construído e Pré-Existências - Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 
 
Ao longo dos interiores, em ambos os complexos, surgem aberturas direcionadas para 

zonas específicas da cidade, em forma de vãos, varandas e pátios interiores. 

Aberturas estas que surgem em zonas comuns e zonas privadas, consoante a direção 

que tomam.  

 
 

Ilustração 107 - “Render esquema dos quartos Hotel 5 Estrelas/Luxo – 
Projecto III” (Ilustração nossa, 2011) 

 
 

Ilustração 108 -“Render esquema das praças – Projecto 
III” (Ilustração nossa, 2011) 
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Esta proposta visou a requalificação do Campo das Cebolas e a sua frente ribeirinha, 

Doca da Marinha, tendo como objectivo a projecção de um espaço de maior usufruto 

através da nova relação criada. Neste caso, as zonas devolutas do sítio, consideradas 

barreiras físicas de separação, distinguem claramente duas áreas que deviam viver 

em concordância.  
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4.3. PROJECTO E SISTEMA: OS 4 MOMENTOS 

Os arquitectos procuram no labirinto das ruas e das praças medievais o segredo do 

espaço cívico, tal como os sociólogos procuram no labirinto das instituições o segredo 

da conveniência comunitária. (…) Uma coisa é criar um prédio no Canal Grande, outra 

coisa é criar o Canal Grande em uma cidade como Veneza. (BENEVOLO, 2011, p.16) 

Deste modo percebemos a diferença entre o projecto de construção e o projecto 

urbano. A análise efectuada aos casos de estudo permitiu compreender o “percurso” 

evolutivo das reconversões em frentes de água e, simultaneamente, o seu contributo 

nos processos e nas políticas de transformação urbana76. 

As frentes de água constituem oportunidades de transformação urbanística que variam 

consoante a necessidade dos contextos territoriais específicos. As reconversões 

devem aproveitar e potenciar as especificidades e recursos locais permitindo que um 

novo quadro de desenvolvimento e igualdade urbana surgisse. “Assim provou-se que 

as frentes de água ultrapassam em muito a situação de meros receptáculos de 

propostas ‘standardizadas’ transferíveis em realidades muito diferentes” (TEIXEIRA, 

1999, p.111).  

 
Ilustração 109 - “Porto de Barcelona” Barcelona (Barcelona, 

Espanha), Alfons Bayraguet, 2003. (Bayraguet, 2003) 

 
 

 

 
 
 

Ilustração 110 - “Port Vell- Reabilitação da frente marítima de 

Barcelona”, Barcelona (Barcelona, Espanha), (Ilustração nossa, 
2011) 

 

                                            
 
76

 SENNET, Richard (1996)- Presentes y Futuros – Arquitectura en la Ciudade, XIX. Congresso de la 

Union International de Arquitectos, nº213, UIA Barcelona 96 
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As transformações que as cidades tanto têm sofrido, principalmente no que respeita o 

seu litoral, têm vindo progressivamente a valorizar as articulações territoriais, 

garantindo a complementaridade entre novos desenvolvimentos e tecidos urbanos 

existentes. “Torna-se necessário dar um sentido a cada uma das intervenções 

parcelares, integrando as áreas reconvertidas num projecto global de cidade” 

(TEIXEIRA, 1999, p.111). As estratégias urbanas implementadas permitem que o 

desenvolvimento de uma área seja mais que a soma de várias partes. 

Nas frentes de água foi perceptível a mudança de atitude em relação ao ambiente. As 

implicações ambientais foram ignoradas durante décadas, mas reconheceu-se a 

importância  em adaptar as actividades aqui localizadas à conservação e protecção do 

ambiente. “As reconversões criaram o momento para a concretização de ‘grandes 

projectos urbanos’, os quais tiveram objectivos muito ambiciosos de afirmação e 

promoção das cidades a diferentes escalas.” (TEIXEIRA, 1999, p.114) 

O estudo das experiências mundiais bem-sucedidas aponta para cinco aspectos 

fundamentais nos processos de revitalização das áreas centrais. Os processos 

estratégicos de planeamento são um desses aspectos, seguindo-se o estudo da 

ocupação da área, juntamente com o respeito à memória coletiva, do património e do 

contexto pré-existente (físico-espacial e sócio-cultural). Por último temos a atenção ao 

poder das imagens e da qualidade projectual, e os processos consensuais que 

colaboram entre os grupos envolvidos, tornando as reabilitações um sucesso. 

As revitalizações tornam-se dependentes da renovação ou da construção de uma 

nova imagem urbana, substituindo a antiga percepção geral da área central ou 

portuária decadente. 

A evolução das frentes de água tem vindo a ser caracterizada por uma crescente 

complexidade e, em algumas destas intervenções optou-se por deliberadamente criar 

uma fronteira entre o novo e o existente. Resumindo este tipo de projectos às linhas 

básicas, encontramos duas posições formais totalmente diferentes: a continuidade 

com o existente, como comprovado em Barcelona, no Campo das Cebolas, e na 

simulação de Tóquio; e a ruptura com o existente, ilustrado em Génova e na cidade de 

Londres. 

 
 
 



Ruas sobre Água 

 

 

Maria Isabel Capelo Ramos de Sousa Macedo  129  

 

 

 
 

Ilustração 111 - “Reabilitação Port Vell” Barcelona (Barcelona, 

Espanha), (Ilustração nossa, 2011) 

 
 

Ilustração 112 -“Reabilitação Campo das Cebolas” Campo das 
Cebolas (Lisboa. Portugal), (Ilustração nossa, 2011) 

 
 

 

 

 
Ilustração 113 – “Plano para a Baía de Tóquio” (Tóquio, Japão), 

Kenzo Tange, 1960 (NOVAIS, 2012, p.75) 

 

 

 

 

 

Ilustração 114 - “Reabilitação London’s Docklands” 

(bgiproperty, 2012) 

 
 
Os exemplos referidos ao longo de toda a dissertação representam espaços que foram 

reabilitados e construídos para todos. Baseados numa nova relação entre o novo e a 

cidade pré-existente, criam também uma nova relação com a água, passando a vê-la 

como um bem essencial para o desenvolvimento urbano, deixando de ser vista 

somente para o desenvolvimento económico (comercial).  

As influências, ou exemplos, marcaram o desenvolvimento e a organização espacial. 

As imagens, inconscientes e conscientes, que formamos nos projectos existentes 

marcam sempre o desenvolvimento projectual de uma obra. Neste caso foi 

apresentada uma sucessão de exemplos concretos, pontos de ligação entre a teoria (o 

tema estudado) e a prática. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação investigou o conceito de “Ruas sobre Água” e a apropriação por parte 

das cidades das suas frentes. A partir de uma análise breve de alguns conceitos 

basilares nesta relação, aliada a uma contextualização geral ao longo do tempo e 

culturas, é possível compreender a importância deste tema para a arquitectura e para 

a cidade.  

A água é um elemento gerador de espaços, uma influência no desenvolvimento das 

cidades. Caracteriza o modo como se integram, como este elemento define e 

configura a identidade de uma cidade. Nestas alterações encontramos o sentido das 

suas transformações de condição marítima e/ou fluvial.  

Constrói-se uma narrativa de tempos e espaços. A importância acresce quando existe 

a possibilidade de se relacionar com a envolvente. É como se entre estes dois 

elementos – cidade e água – existisse um “diálogo que não pode ser quebrado”. 

A paisagem, a arquitectura e a água são considerados os três elementos que se 

relacionam ao longo da história do urbanismo. Levam ao surgimento de uma paisagem 

humanizada ao caracterizar um território. A água tem um papel incontornável na sua 

composição. Tanto pode ser vista como limite ou como ligação.  

A rua, que juntamente com as praças, fachadas e planos marginais é considerada um 

elemento morfológico definidor do espaço público, define a cidade. Como espaço 

público, é um lugar de vida e sociabilização, sendo um elemento essencial na 

qualidade de vida de um meio urbano. 

Entendemos assim a importância do conceito de “Ruas sobre Água” e a influência 

destas na apropriação das cidades sobre as suas frentes. Na sua maioria estas foram 

alvo de reabilitações como consequência do abandono que sofreram por parte das 

actividades que ai se localizavam. Evoluíram de uma relação de confronto para uma 

concordância com as suas frentes de água. Assistiu-se à passagem de cidade-porto 

para cidade com porto. 

Voltadas de costas para as suas frentes as Cidades de Água procuraram um 

planeamento que recuperasse a ligação com este elemento. Deste modo os vazios 
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urbanos deixados pelas indústrias tornaram-se oportunidades de reconversão e 

desenvolvimento no séc. XX. Lisboa é exemplo desta reabilitação. Aos poucos a sua 

frente ribeirinha passou a viver em concordância com o rio Tejo. 

As transformações tornam possível a implementação de planos criativos, podendo ser 

considerados “laboratórios urbanísticos”. O projecto urbano das frentes de água 

implica um plano para a cidade que, no caso das reabilitações de sucesso, incluem um 

planeamento urbano geral – como é exemplo Lisboa e Barcelona. Os sistemas que 

vão sendo postos em prática variam na relação que criam entre o construído e o pré-

existente. Os novos modelos de reabilitação que surgem vêem-se ancorados no tecido 

urbano existente. 

O estudo das “Ruas sobre Água” revelou-se na identificação das principais 

reabilitações, teórico e prático, das frentes de água. Cidades como Veneza, Tóquio e 

Barcelona, são casos onde podemos observar diferentes funções e aplicações do 

conceito de “Ruas sobre Água”, em diversas épocas e por motivos distintos.  

Veneza como cidade na água tem o seu centro urbano cruzado por uma rede de 

canais e ruas, ambos com a mesma função. Por sua vez Tóquio, na proposta para a 

sua baía por parte de Kenzo Tange, propõe expandir a cidade sobre a água. Já 

Barcelona reabilitou os portos e áreas devolutas junto ao mar. 

A criação de ruas sobre água no projecto de arquitectura foi a grande referência 

retirada do estudo da evolução das frentes de água. Na tentativa de desenvolver uma 

nova relação de Lisboa com o rio Tejo, a proposta procura criar um sistema de vistas, 

ao nível da margem do rio e a partir do rio para a margem, que leva à conectividade 

visual. Foram assim gerados espaços de atracção e movimentação de pessoas, e 

promovidos eixos visuais a partir de pontos no interior da malha urbana, restruturando 

e requalificando os espaços públicos. 

Assim, a presente dissertação pretendeu reflectir sobre as reabilitações nas frentes de 

água das cidades, e principalmente, sobre a água, avaliando a sua evolução ao longo 

da história. Concluímos que essa evolução é marcada pelo desenvolvimento das 

cidades, nem sempre de modo planeado, originando diferentes apropriações do 

espaço. Concluímos ainda, a importância do planeamento destas reabilitações, 

funcionando como elementos articuladores entre a natureza e o construído. 
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