
1 HORTA NAVIA
PROJECTO DE INTERVENÇÃO NA 
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE 

ALCÂNTARA-TERRA E 
ZONA ENVOLVENTE
DOSSIER DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO MESTRADO  

INTEGRADO DA ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA



2 3 

DOSSIER DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO MESTRADO  

INTEGRADO DA ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

HORTA NAVIA
PROJECTO DE INTERVENÇÃO NA 
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE 

ALCÂNTARA-TERRA E 
ZONA ENVOLVENTE



4 5 

ÍNDICE
 

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | 06 

PREFÁCIO  | 08

INTRODUÇÃO | 15

 Enquadramento histórico | 16

 Elementos cronológicos | 17

 Contexto urbano | 18

 Conceito/Programa | 19

CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA | 22

ENQUADRAMENTO TÉCNICO | 32

DIRECTRIZES ESTRATÉGICAS | 43

MESTRADO INTEGRADO DA ES GALLAECIA  | 53

 Fase 1 – Projecto Urbano | 61

 Fase 2 – Projecto Património | 77

CONCLUSÕES | 87



6 7 

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL

A Infraestruturas de Portugal é a empresa pública que resulta da fusão entre a Rede Ferroviária Nacional 
(REFER) e a EP - Estradas de Portugal. 

A IP, cujo único acionista é o Estado Português, está sujeita à tutela dos Ministérios do Planeamento e das 
Infraestruturas e das Finanças.

 

IP PATRIMÓNIO

A IP Património é a entidade pública do Grupo Infraestruturas de Portugal responsável pela gestão de 
um vasto património imobiliário composto designadamente por edifícios de interesse histórico e cultural, 
algum dele que se encontra a necessitar de intervenção, outrora afecto à exploração ferroviária, tendo a IP 
Património o objetivo de o recuperar, reabilitar e dinamizar.

 

FUNDAÇÃO SERRA HENRIQUES

A Fundação dedica especial atenção ao património cultural e ao desenvolvimento do território, sendo 
responsável, em parceria com a Ordem dos Arquitectos, pelo Prémio Nacional para o Ensino de Arquitectura 
(ARCHIPRIX). Em 2017 e em colaboração com a INTBAU implementou em Portugal o Prémio Ibérico de Nova 
Arquitectura Tradicional, com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. A Fundação 
é parceiro de implementação da política pública de arquitectura e paisagem de Portugal e, em 2019, 
celebrou um acordo de cooperação com a IP Património para estudar a reabilitação de estações ferroviárias 
desactivadas em colaboração com a Academia. 

INTBAU

International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism é uma organização educativa de 
beneficência que trabalha sob o Alto Patrocínio do seu fundador, Sua Alteza Real o Príncipe de Gales, para 
promover a arquitectura e o urbanismo tradicional. Foi criada em 2001 no Reino Unido e está hoje presente 
em 32 países.

Em 2019 celebrou um protocolo de colaboração com a IP Património para estudar a intervenção na estação 
ferroviária de Alcântara-Terra em colaboração com o curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e 
Urbanismo da Escola Superior Gallaecia.

 

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

A Escola Superior Gallaecia é no seu conjunto um centro de criação das artes, da investigação e difusão 
da ciência, da cultura e da tecnologia, exercidas nos domínios do estudo, da docência e da investigação, 
privilegiando o intercâmbio entre os vários ramos do saber, ao serviço da identidade cultural lusófona e 
desenvolvimento da comunidade nacional e internacional.

Em 2019 aceitou o desafio de integrar o estudo de intervenção arquitectónica na estação ferroviária de 
Alcântara-Terra no programa académico do Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo. 
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PREFÁCIO
 
Nos últimos 25 anos, a Escola Superior Gallaecia tem apostado em parcerias, com múltiplas entidades 
públicas e privadas da sociedade civil. A qualidade da formação universitária reunida à experiência que os 
estudantes têm tido, na realização de projetos mais próximos da realidade profissional, tem resultado numa 
melhor integração dos nossos diplomados no mercado de trabalho. A Escola Superior Gallaecia, os seus 
professores, diplomados e estudantes têm elaborado um esforço sistemático para uma abordagem que 
considere reiteradamente a sociedade civil e os problemas concretos das comunidades locais. A atribuição de 
prémios à escola, a professores, a diplomados, a estudantes e de financiamentos a Projetos de Investigação 
demonstra o reconhecimento académico e científico institucional, validando a coerência das perspetivas 
adotadas pela ESG. 

A Escola Superior Gallaecia aceitou o desafio proposto pela INTBAU Portugal (com quem temos desenvolvido 
diversas parcerias), para os seus estudantes do 4º ano do Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo 
(MIAU), desenvolverem os seus projetos académicos de intervenção na Estação de Alcântara Terra e sua área 
envolvente, em Lisboa, de acordo com iniciativa das Infraestruturas de Portugal (IP Património).

O trabalho decorreu durante o ano lectivo 2019-20, inserindo-se no âmbito das Unidades Curriculares de 
Projeto-Urbanismo, no 1º semestre, e de Projeto-Património, no 2º semestre, com o envolvimento de 4 
professores e de 30 estudantes.

Os trabalhos apresentados, parcialmente desenvolvidos no período da pandemia, refletem bem a orientação 
pedagógica da ESG, assim como os valores e o rigor que lhe são associados. 

A qualidade dos resultados alcançados, realizados em parceria com distintas entidades, são um bom exemplo 
da importância que este tipo de experiências tem para a formação universitária dos estudantes. Esta brochura 
é por isso, um importante testemunho da qualidade do trabalho desenvolvido, especialmente relevante no 
contexto que atravessamos, em que nos temos de adaptar a novos processos de formação, investigação e 
comunicação.

A Escola Superior Gallaecia agradece à INTBAU Portugal, às Infraestruturas de Portugal – Património (IPP), 
aos Professores que abraçaram logo o desafio e, em particular, aos nossos estudantes, assim como a todos os 
participantes nesta iniciativa. Não podemos deixar também de agradecer à Fundação Serra Henriques, pela 
oportunidade de publicar e disseminar o trabalho realizado.

Obrigada, Prof.ª Doutora Mariana Correia
Presidente do Conselho de Direção  

da Escola Superior Gallaecia

Prof. Doutor Gilberto Duarte Carlos
Diretor do Mestrado Integrado  

de Arquitetura e Urbanismo
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PREFÁCIO
 
Não é necessário recuar a 1886, quando a zona que atualmente alberga a Estação de Alcântara-Terra viu as 
primeiras terras serem movimentadas, para estabelecer uma “ponte temporal” de quase século e meio, e 
assim realçar a importância deste “complexo” – que não apenas “Edifício de Passageiros” – e das vicissitudes 
e virtudes que tem assumido, enquanto espaço público da cidade e dos seus munícipes, transformando-o em 
muito mais do que um mero polo gerador de fluxos de passageiros.

Como sabemos, foi objetivo do presente “Projeto de Intervenção na Estação Ferroviária de Alcântara-Terra 
e Zona Envolvente” reunir propostas de intervenção arquitetónica que permitam um alargado conjunto de 
abordagens, das mais conservadoras às mais ousadas, tirando partido de diferentes visões e “irreverências”, 
registando assim uma criatividade que importa reter. Neste contexto, os estudantes do Mestrado Integrado em 
Arquitetura e Urbanismo tiveram oportunidade de desenvolver os seus projetos académicos de intervenção 
na Estação de Alcântara-Terra, através das disciplinas de Projeto Urbanismo e Projeto Património.

O resultado, de excelência, só pode deixar-nos entusiasmados, mas ao mesmo tempo com um sentimento de 
acrescida responsabilidade para a IP e a IPP, enquanto entidades gestoras destes espaços. Estamos perante 
ideias de qualidade superior para reflexão, para novas formas de abordagem da urbe, e em particular deste 
seu “espaço ferroviário”. Caso venha a ser esse o caminho, as valências técnicas da Infraestruturas de Portugal 
e a equipa de arquitetos da IP Património, em estreito entendimento com a INTBAU, estarão como sempre 
apostadas em novas abordagens, ancoradas no secular “saber” ferroviário.

Temos de agradecer ao Professor Arquiteto José Baganha, da INTBAU Portugal, que enquanto entidade 
dinamizadora uniu esforços e vontades da Escola Superior Gallaecia (ESG) e da Fundação Serra Henriques 
(FSH). Agradecer ao Prof. Arq. Javier Cenicacelaya, presidente da INTBAU Espanha e ao Arq. Alejandro Garcia 
Hermida, diretor executivo da mesma entidade. Agradecer o envolvimento dos professores Rui Florentino e 
Daniel Casas Valle, bem como das professoras Mónica Alcindor e Ana Lima, sob a direção da Dra. Mariana 
Correia, da Escola Superior Gallaecia. Ainda uma palavra dirigida ao Prof. Frank Martinez, da Universidade 
de Miami (INTBAU USA) e ao Prof. Arq. Lucien Steil. Incontornável agradecer à equipa da IP Património e 
da Infraestruturas de Portugal que se envolveram neste desafio, sem os quais não seria o mesmo possível.  
Finalmente, aos Estudantes, assim como aos restantes participantes neste projeto, arquitetos, urbanistas e a 
todos em geral, pelo intenso e dedicado trabalho realizado, sublinhamos, com excelente resultado.

Dra. Helena Maria Mourão G. da Eira Neves
Diretora Geral da IP Património, Administração Gestão Imobiliário, SA 

Empresa do Grupo IP - Infraestruturas de Portugal responsável pela gestão do património imobiliário
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“Esta horta, com seu pomar, deve ser anterior aos princípios da nacionalidade, 

ou pelo menos aos reinados de D. Afonso II ou III; à mesma pertenciam umas 

salinas, certamente da ribeira de Alcântara, a montante ou a jusante da ponte de 

Alcântara. Em 1520 foi construído um hospital da Horta Navia (pertença então de 

D. Jerónimo de Eça) para combater a peste que assolava a cidade.”  

( https://paixaoporlisboa.blogs.sapo.pt/horta-navia-116787, 2017)
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INTRODUÇÃO
 

Navia (L. navigiu), m. Grande embarcação mastreada; nave; nau; ficar a ver – s: não conseguir o que pretende 

(Dicionário Complementar da Língua Portuguesa, Editora Educação Nacional, Porto, 1961)

É intenção do presente Projecto de Intervenção na Estação Ferroviária de Alcântara-Terra e Zona Envolvente, 

desenvolver um trabalho agregador das várias valências técnicas da Infraestruturas de Portugal (IP), que 

envolva a equipa de arquitectos da IP Património (IPP) e as várias especialidades da ferrovia da IP, em conjunto 

com a INTBAU.

Enquadramento histórico
 

Como mencionado no Folheto Estação de Alcântara-Terra (Infraestruturas de Portugal – IP Património), “O 

Vale de Alcântara é o mais importante vale de Lisboa, ocupando uma área de cerca de 3500 hectares, com 

uma ocupação milenar e alvo de contínua transformação.”

Há registo do povoamento do vale desde a pré-história, mas é com as invasões romanas que nesta área, 

ainda rural, denominada Horta Navia foi “…construída uma ponte entre as duas margens da ribeira, elemento 

estruturante e agregador, que viria a determinar, após a ocupação árabe, o futuro nome desta freguesia - al-

qantara, que significa “ponte”.

Durante séculos o Vale não é mais do que uma “Área rural medieval de jurisdição régia, com expansão 

moderna e contemporânea…” onde se vão desenvolver duas povoações: uma “Área urbana situada em 

encosta,” e o “Núcleo inicial formado junto à ribeira, crescendo no século XVII por via da fundação dos 

mosteiros (clarissas xabreganas e clarissas urbanistas) e do paço real.” (Área urbana de Alcântara, SIPA, 2011)

No século XVIII é traçada uma via paralela ao rio que vem permitir “… a ligação centro - periferia e o 

crescimento urbano em direção a ocidente,…” e onde são instaladas as “… primeiras fábricas na época 

industrial junto à margem ribeirinha e ao vale, originando a construção de vilas operárias.”

Nos finais do século XIX são desenvolvidas propostas que visam a construção de uma Estação e respectiva 

linha ferroviária, como forma de suportar o crescimento industrial de Alcântara.
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Elementos cronológicos
 
1882-01-31 - O Governo aprova a proposta para a construção de uma linha férrea que partindo de Alcântara 
vá até Torres Vedras com ramais para Sintra e Merceana.

1882-07-10 - Contrato definitivo celebrado entre o Governo e Henry Burnay & C.ª, para a construção de uma 
linha férrea de Alcântara a Sintra e a Torres Vedras.

1883-05-05 - Henry Burnay & C.ª transfere a concessão para a construção de uma linha férrea de Alcântara até 
Sintra e Torres Vedras para a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses.

1886 - Início dos trabalhos de construção da linha férrea de Alcântara até Sintra e Torres Vedras.

1887-04-02 - Contrato entre a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses e Edmond Bartissol em 
sociedade com Jean Alexis Duparchy para a construção de um caminho-de-ferro do Cais dos Soldados a 
Cascais e de um ramal das proximidades da Praça de D. Pedro ao vale de Alcântara.

1887-04-02 - Abertura ao público do troço da Linha do Oeste entre Alcântara-Terra e o Cacém, e o Ramal de 
Sintra, entre o Cacém e Sintra.

1890-12-06 - Abertura à exploração pública do troço entre Alcântara-Mar e Pedrouços, na Linha de Cascais.

1891-08-10 - Abertura ao público do troço entre Alcântara-terra e Alcântara-Mar, ligação da Linha de Cascais e 
Linha de Oeste e ramal de Sintra.

1895-09-04 - Abertura à exploração pública do troço entre Cais do Sodré e Alcântara-Mar, conclusão da Linha 
de Cascais.

1935-10-31 - Substituição da ponte primitiva de Santana de Cima de forma a permitir a circulação de material 
circulante mais potente e moderno

1936-01-28 - Conclusão dos trabalhos de renovação da ponte de Santana de Baixo.

1991 - Construção de um corredor pedonal entre as estações de Alcântara-Terra e Alcântara-Mar.

1994-07 - Obras na Estação de Alcântara para introdução do sistema de sinalização automático.

2018 - Requalificação da envolvente do Aqueduto das Águas Livres e da Avenida de Ceuta pela C. M. de 
Lisboa.

Contexto urbano
 

“Consolidação da malha urbana junto ao núcleo inicial, através da implantação de um bairro planeado em 

meados do século XX. A ribeira de Alcântara cedo se constituiu como limite natural do termo da cidade de 

Lisboa, depois revelando uma vocação industrial devido à força motriz dos seus caudais. Estruturação urbana 

conjugando a edificação de edifícios monacais e a instalação de um paço real. Integra o Bairro de Santo Amaro 

planeado por Frederico Ressano Garcia, mas construído em duas fases, proposto quando o engenheiro ainda 

trabalhava para a Câmara de Belém. Tecido urbano interrompido pelas obras de construção dos acessos à 

ponte sobre o Tejo. A poente da Calçada de Santo Amaro, as quintas e terrenos foram ocupados por grandes 

equipamentos públicos desarticulados da malha urbana.”

“(…) A ribeira de Alcântara, agora encanada, nasce perto de Belas e entra em Lisboa junto às Portas de Benfica 

fazendo um percurso de cerca de 10 km, ao longo do qual circunda a área N. de Monsanto até receber em 

Campolide um dos seus principais afluentes. A bacia hidrográfica de Alcântara recolhe as águas pluviais de 

quase meia Lisboa incluindo as águas do vale de Benfica, mas o seu maior afluente nasce no Lumiar, passa 

pelo Campo Grande, Rego e desce a Sete Rios onde entronca com a ribeira. O vale foi ocupado por quintas 

e mais tarde por fábricas, revelando-se essencial no acesso de pessoas e bens à capital. A partir dos finais do 

século XIX a conquista de terrenos ao rio foi fundamental para o desenvolvimento fabril, bem como para o 

incremento dos transportes coletivos e a construção do eixo ribeirinho de Lisboa.” (Área urbana de Alcântara, 

SIPA, 2011)

Pretende-se assim que a intervenção evidencie e enfatize a Estação de Alcântara-Terra como uma centralidade 

no espaço público da cidade, transformando-o no motor dinamizador da vivência urbana.
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Conceito | Programa 
 

O projecto tem como premissas, a importância histórica do Edifício de Passageiros de Alcântara-Terra, o seu 

crescente protagonismo funcional na rede de transporte público de Lisboa e a possibilidade de se tornar num 

elemento urbano gerador da revitalização de uma área da cidade pouco cuidada.

A intenção será desenvolver um projecto, em que o conceito base seja conciliar funcionalidade (interna e na 

zona envolvente ao edifício) e coerência formal. Actualmente, a área de Domínio Público Ferroviário possui 

um vasto conjunto de funcionalidades, que urge planear e ordenar, tendo em vista o previsível aumento de 

utilização, aproveitando-se deste modo a oportunidade de intervir no espaço interno para observar a sua 

relação com o exterior. 

Do presente Projecto fazem parte as seguintes premissas programáticas:

- Recuperação e reformulação funcional do interior da Estação, possibilitando a ocupação dos três pisos 
com uma área de escritórios para 120 pessoas, duas/três áreas comerciais, espaço para o Chefe da 
Estação e área para permanência e atravessamento do edifício;

- Restauração das fachadas e coberturas;

- Planeamento da circulação pedonal e automóvel na área do Domínio Público Ferroviário (DPF);

- Reformulação e restabelecimento do espaço de fruição pública e ligação entre a área de DPF e a 
estrutura urbana envolvente;

- Reabilitação do outro edificado existente no DPF, assumindo novas funcionalidades que possam 
contribuir para a valorização de Alcântara.

António Borges
IPP P-IC
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Fotografia aérea da zona de Alcântara
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CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA
 

O Vale de Alcântara é o mais importante vale de Lisboa, ocupando uma área de cerca de 3500 hectares, com 

uma ocupação milenar e alvo de contínua transformação.

A origem da ocupação do Vale de Alcântara remonta à pré-história. 

Durante a ocupação romana a área ganhou importância e densidade. Designada como Horta Navia, foi neste 

período construída uma ponte entre as duas margens da ribeira, elemento estruturante e agregador, que 

viria a determinar, após a ocupação árabe, o futuro nome desta freguesia - al-qantara, que significa “ponte”.

Vista da zona de Alcântara e da ponte sobre a ribeira em 1756 in Remarques sur la carte du royaume de Portugal,  
Jacques Nicolas Bellin (arq. BNF)

Em 1852, uma estrada assim designada circundava 
os limites da cidade de Lisboa, começando em 
Alcântara, na zona da Triste-Feia, subindo a Rua 
Maria Pia, Rua do Arco do Carvalhão, e passando 
por São Sebastião da Pedreira na zona da Rua 
Marquês de Fronteira. Atravessava ainda a zona 
das Avenidas Novas, troço destruído pela criação 
das mesmas, pela zona da Avenida Duque de Ávila/
Saldanha, e descia outra vez pela Rua Visconde de 
Santarém, Rua Morais Soares e Avenida Afonso III.

Em 1886, com a expansão do município de Lisboa, 
foi criada uma nova Estrada da Circunvalação que 
definiu o actual limite geográfico do Concelho de 
Lisboa, desde Algés (Portas de Algés), ao longo de 
Monsanto, pelas Portas de Benfica, Camarate, até 
descer novamente até ao Tejo na zona do actual 
Parque das Nações. Esta Estrada da Circunvalação, 
por sua vez, agrupava a Estrada da Circunvalação 
Fiscal - que ligava Algés a Benfica, limitando o 
concelho de Lisboa a ocidente - e o lanço de Benfica 
a Sacavém da Estrada Militar - que interligava as 
fortificações do Campo Entrincheirado de Lisboa.

Esta última Estrada da Circunvalação é uma via 
que, fisicamente já quase desapareceu, com vários 
dos seus troços incorporados ou substituídos em 
outras vias mais modernas, tais como a CRIL/IC-17 

no lado ocidental.

Extrato de planta da cidade de Lisboa e de Belém vendo-se a 
ponte e a ribeira de Alcântara em 1837. (arq. BNP) e a Estrada 
da Circunvalação (O nome “Estrada da Circunvalação” desig-
nou sucessivamente no século XIX duas estradas correspon-
dentes aos limites do município de Lisboa)
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A Rua da Fábrica da Pólvora em 1856, na planta de Filipe Folque. https://historiaschistoria.blogspot.com/2016/08/

Alcântara, frequentemente associado ao vocábulo árabe al-quantãrã”, “a ponte”, a toponímia desde logo 

remete para a existência de uma ponte, hoje desaparecida, sobre a ribeira com o mesmo nome, Alcântara, 

dado portanto o nome à ribeira e a esta zona da cidade de Lisboa. A ribeira de Alcântara, de pequena 

extensão, que nasce na Brandoa, concelho da Amadora, e corre pelos vales da Falagueira, Benfica e de 

Alcântara para desaguar no Tejo, numa extensão total de cerca de 10 km. Trata-se de um curso de água 

que se desenvolve quase exclusivamente em meio urbano. O troço superior, conhecido como ribeira da 

Falagueira, corre a céu aberto, tendo sido requalificado em 2005 pela Câmara Municipal da Amadora. 

Esta ribeira entra em Lisboa nas Portas de Benfica e está atualmente canalizada em toda a extensão que 

compreende o concelho de Lisboa, desde 1967. 
Pormenor do painel de azulejos do  Palácio dos Condes de Tentúgal  séc. XVII com vista de 
Alcântara. (col. Museu do Azulejo, Lisboa)
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A ribeira de Alcântara é uma ribeira de pequena 
extensão, que nasce na Brandoa, concelho da 
Amadora, e corre pelos vales da Falagueira, 
Benfica e de Alcântara para desaguar no 
Tejo, na freguesia de Alcântara, em Lisboa. É 
um curso de água que se desenvolve quase 
exclusivamente em meio urbano. Atualmente 

encontra-se encanada.

GEO - Gabinete de Estudos Olisiponenses - Levantamento 
topográfico por António Silva Pinto Lisboa, 1910 - 1/1000 - 
Plantas 7C, 7D, 7E e 7F

Património tração a vapor

Arquitetura do ferro
Alcântara-Terra (1887), projeto atribuído a Bartissol e a Seyrig, colaborador da Casa Eiffel. Na “Alcântara 

metalúrgica” existiram a EIP, Empresa Industrial Portuguesa, Santo Amaro (1882), com especialização na 

produção de tubos para canalização de água, gás e esgotos, bem como a fabricação de estruturas metálicas 

para diversos fins, pontes de ferro e outro material para caminhos-de-ferro e, posteriormente, a Fundição 

Cardoso D’Argent & Comp.ª, com inúmeras realizações no universo ferroviário.
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Obras de conservação da estrutura metálica, 2018/2019 Obras de conservação da estrutura metálica, 2018/2019
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Património azulejar
 

Na Estação de Alcântara-Terra encontramos revestimento azulejar nos lambris exteriores do edifício de 

passageiros e do edifício anexo, enquadrados pelas molduras dos vãos e do soco, ambos em pedra. Azulejos 

em “pó-de-pedra”, com 15,6 cm x 15,6 cm, produzidos na Fábrica de Cerâmica de Sacavém (1856-1994), na 

década de 30/40 do séc. XX. Faixa de remate superior de cor azul.

Decoração geométrica monocromática, em tons de azul sobre fundo branco, aplicada a aerógrafo e stencil 

sob o vidrado. Módulo único com desenho constituído por quadrados de tamanhos diferentes dispostos 

radialmente, pintados em dégradé. O grafismo deste motivo abstrato é atribuído à influência da Bauhaus, 

escola percursora da Op Art (optical art), movimento artístico da segunda metade do século XX. 

Paula Azevedo 
IPP – P-THC
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ENQUADRAMENTO TÉCNICO

INSERÇÃO FERROVIÁRIA

• Linha de Cintura

• Ligação com a Linha  

de Cascais

INSERÇÃO URBANA

CONCEITO

ESTAÇÃO (EXPLORAÇÃO)

Conjunto de instalações fixas que possui, pelo menos, duas agulhas (AMV) inseridas nas linhas gerais e 

dispõe de equipamentos de segurança que permitem ao agente responsável pela segurança de circulação 

a interferência no cantonamento dos comboios e onde se podem realizar operações relativas à receção, 

formação e expedição de comboios. É limitada pelos sinais principais de entrada, se os tiver, ou pelas agulhas 

de entrada e de saída.

DPF - Domínio Público Ferroviário 

(Decreto-Lei n.º 276/2003 – Cap. 

I – Art.º 1)

São do domínio público 

ferroviário as linhas férreas e 

ramais que constituem a rede 

ferroviária nacional e todas as 

instalações e equipamentos 

indispensáveis à gestão das 

infraestruturas.
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ESTAÇÃO (MANUAL DE CARACTERIZAÇÃO DE ESTAÇÕES)

Neste documento a designação estação engloba os termos ferroviários estação e apeadeiro, onde exista 

serviço de passageiros e que seja integrante da rede ferroviária nacional.

FUNÇÕES

Diversas funções integrantes do edificado e dos restantes espaços da estação de Alcântara-Terra:

• Edifícios de Passageiros

• Kiss & Ride

• Cais Coberto

• Estaleiro Manutenção

• Banco Alimentar

• Concessionário

• Estacionamento

A ESTAÇÃO DE ALCÂNTARA-TERRA

• Edifício de Passageiros (EP) – lateral à via férrea

• Zona viária complexa - artérias principais / acesso à ponte / PN mais ativa do país

• Estação ferroviária ativa com serviço passageiros + mercadorias

• Interface de outros meios de transporte (autocarros e táxis, meios suaves)
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ESTAÇÃO - Definições tipológicas

• Estes dois documentos tipificam as estações/apeadeiros da RFN

• IET 50

• Manual de Caraterização de Estações.

• IET 50

• Caracterização ferroviária 

• A Estação e o Apeadeiro

• Abordagens Tipológicas de Exploração

• A – Apeadeiro

• AC – Apeadeiro Cantão

• E – Estação

• EC – Estação de Concentração

• ES – Estação Satélite…

• MANUAL DE CARATERIZAÇÃO DE ESTAÇÕES

Sistematiza os conceitos que devem estar presentes na conceção, organização e gestão das 

estações e apeadeiros e tipifica-as de A a D com base em quatro critérios principais:

• C1 - Fluxo de passageiros

• C2 – Serviço Ferroviário Oferecido

• C3 – Nível de Intermodalidade

• C4 – Relevância

TIPOLOGIA

• Estação de Tipo C

• 119,492 passageiros O/D Més em 2019

• Serviço de Passageiros e de Mercadorias

• Interface de outros meios de transporte (autocarros e táxis, meios suaves)
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ESTACIONAMENTO  
(PRIVADO - IP)

FLUXOS

Todos os percursos confluem 
na mesma zona e na mesma 
Passagem de Nível pedonal (PNP)

CIRCULAÇÃO FERROVIÁRIA

Serviço passageiros (terminal)  

+ Serviço mercadorias (intermédia)

PLATAFORMAS E INTERFACES

Laranja = Serviço de Passageiros e Azul = Serviço de Mercadorias
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PROPOSTA - Desenvolvimento 
previsto

A proposta efetuada, ainda em 
estudo, melhora a oferta de 
comboios, amplia as zonas de 
embarque e desembarque de 
passageiros, melhora a travessia 
pedonal (PNP) e o escoamento 
do tráfego pedonal de 
passageiros entre as plataformas 
e o espaço urbano envolvente, 
com substancial melhoria do 
enquadramento organizativo da 
estação.

CM LISBOA – Ligação ciclável  
Vale de Alcântara - Rio

Proposta efetuada pela CM de 
Lisboa para uma via clicável 
que atravessa todo o vale de 
Alcântara ao Rio, passando pelo 
interior do DPF em Alcântara-
Terra, considerando que mesma 
pode interferir com a via de 
resguardo e plataforma de 
passageiros, nomeadamente 
com os estudos desenvolvidos 
mais recentemente.

O EDIFÍCIO DE PASSAGEIROS (EP) 

Presentemente sem serviço ao  
passageiro. A estação mantém  
as seguintes funções:

• Venda de bilhetes – Máquinas de  
Venda Automática (MVA) e  
obliterador – plataforma da L1;

• Informação ao público  
(por ex: monitores de partidas);

• Interface com autocarros, táxis,  
modos suaves + Kiss & Ride.

PROJETOS (INTERVENÇÕES EFETUADAS E PROJETADAS)

INTERVENÇÕES RECENTES - Recuperação da cobertura e dos azulejos (fachadas)

Nos últimos dois anos efetuaram-se intervenções de fundo na estação, a nível da cobertura das plataformas 
(substituição revestimento, tratamento e pintura dos elementos estruturais e iluminação) e dos painéis de 
azulejos (restauro integral).

Presentemente encontra-se em curso intervenção para melhoria da plataforma da Linha 3 e melhoria de 

acessibilidades a todas as plataformas, pavimentos táteis e sinalética.

  Nuno Fragoso 
IPP P-ES
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DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

Enquadramento

Estação inserida na malha dos serviços suburbanos da AML com grande potencial de crescimento

• Estação terminal do serviço suburbano

Complexo ferroviário de apoio ao serviço ferroviário de mercadorias para o Porto de Lisboa

• Receção e expedição de comboios

• Mudança de tração

Apoio à manutenção da infraestrutura ferroviária

• Estacionamento de material circulante

• Carga /descarga de materiais/equipamentos
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O layout ferroviário

Estação inserida na malha dos serviços suburbanos da AML com grande potencial de crescimento

• Estação terminal do serviço suburbano

Complexo ferroviário de apoio ao serviço ferroviário de mercadorias para o Porto de Lisboa

• Receção e expedição de comboios

• Mudança de tração

Apoio à manutenção da infraestrutura ferroviária

• Estacionamento de material circulante

• Carga /descarga de materiais/equipamentos

Serviço passageiros (terminal). Serviço mercadorias (receção/expedição/manobras)
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Serviços atuais e perspetivas futuras

ATUAL

• Serviço suburbano cadenciado de 2 comboios/hora 

• 70 comboios / dia

• 2 a 4 comboios de mercadorias/dia

FUTURO

• Serviço suburbano cadenciado de 4 comboios/hora 

• 140 comboios / dia

• 10 comboios de mercadorias/dia
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Especificações funcionais

• 2 linhas dedicadas ao serviço de passageiros

• Plataforma de embarque com 220 m de comprimento, 4 m de largura (valor mínimo) e 90 cm de altura

• Novos espaços de apoio ao passageiro

 • Sala de espera

 • Bilheteiras

• 3 linhas dedicadas ao serviço de mercadorias com ligação a Alcântara – Mar
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Conclusões
 
 
A estação de Alcântara Terra tem grandes perspetivas de aumento do número de comboios quer de 
passageiros quer de mercadorias

As instalações atuais estão desadequadas ao aumento da procura, nomeadamente no que se refere à 
acessibilidade e conforto dos passageiros

A solução a desenvolver deve prever plataformas de embarque em duas linhas e estar perfeitamente 
articulada com as novas funcionalidades previstas para o edifício de passageiros

José Eduardo Pena 
IP Diretor do Departamento de Contratualização e Negócio Ferroviário
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I think the project and site for the Alcântara-Terra Train Station is truly exceptional. My overarching thoughts 
are how important it is to pursue a project that is focused on Conservation, Restoration and Adaptive re-use. 
The Station is, in fact an excellent building that deserves proper attention and design ideas that preserve 
history and memory of place. The ideas discussed and drawn with the students to reorganize the point of 
arrival and departure to the station, by providing a new public space between old and new station is good. 
This will allow for new covered open space as part of the historic structure and provide an architecture that is 
flexible for the needs of the neighborhood

The Historic Alcântara-Terra Station has the potential to be adapted as both office and commercial use(ground 
floor) and other potential administrative programs as needed. Moreover, the potential for an urban and 
architectural proposal that fully integrates the open spaces of the property into the existing fabric of the 
neighborhood is key to the functional success of the project. We guided the students in the direction of 
observing closely and learning the best lessons on urban design and pedestrian place making from Lisbon 
itself. All the great ways of making thresholds, entrances, paths, connections and places of rest are in the 
greater context of Lisbon. Most impressive for me are the many and varied examples of changing levels and 
connecting public spaces in the structure of the city.

The students and faculty need to fully capitalize on the wisdom of design that already exist in Lisbon, to both 
emulate and model their design thinking for the purpose of  innovative new proposals for the site.

 
Frank Martinez

MESTRADO INTEGRADO DA  
ES GALLAECIA
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A INTBAU-Portugal tem vindo a prestar apoio e acompanhamento técnico aos estudos em curso – de 
renovação da estação ferroviária de Alcântara-Terra, em Lisboa – no âmbito do Protocolo que esta Associação 
celebrou com a Infraestruturas de Portugal – Património (IPP) – Instituição que tutela e gere este equipamento.

Pretende a IPP desenvolver um programa e respetivos projetos que compreendem, não só a renovação do 
edifício principal desta estação, mas também a renovação de outros edifícios e espaços exteriores situados 
no seu perímetro, procurando, tanto quanto possível, uma integração mais efetiva com a envolvente urbana, 
com a Cidade, e beneficiar os aspetos funcionais relativos ao trânsito de pessoas utentes deste serviço de 
transporte que aqui afluem diariamente em número significativo e crescente. 

Efetivamente, prevê a IPP que o trânsito de pessoas cresça neste local para cerca do dobro do atual, o que 
já é muito significativo e, assim sendo, as condições em que se processam os acessos aos comboios dentro 
e fora da estação carecem de modificação urgente, dotando o local de condições adequadas para o efeito. 
O estrangulamento atual, num único ponto de entrada e saída da plataforma de acesso aos comboios, é 
manifestamente precário e até, de certa forma, perigoso, uma vez que pode gerar acidentes graves em 
situações de pânico.

Vista aérea da zona de intervenção
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Na renovação a projetar há que ter em conta ainda que se mantém (e igualmente duplicará) o trânsito de 
comboios de mercadorias que atravessam esta estação nas ligações com o porto de Lisboa, bem como a 
intenção da IPP de manter os seus serviços (escritórios) no primeiro andar do edifício principal desta estação.

Para além destes aspetos funcionais, que se relacionam depois, também, com as ligações à envolvente 
urbana, incluindo os locais de outros transportes públicos, os de “kiss and go”, táxis, etc., pretende ainda a 
IPP dotar o local de condições para uma efetiva interatividade com a população – os utentes dos comboios, a 
dos bairros limítrofes e a população em geral - interatividade esta que poderá passar por eventos de natureza 
cultural – artística, social ou outra.

Planta esquemática das zonas com mais afluência de pessoas
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Com estes objetivos presentes, teve início em Setembro de 2019, um programa de trabalho que reuniu a IPP, 
a Escola Superior Gallaecia, a INTBAU Portugal e a Fundação Serra Henriques. Este programa de trabalho, 
académico, decorre desde então no âmbito das unidades curriculares de Projeto-Urbanismo (1ª fase), sob 
a orientação dos Professores Rui Florentino e Daniel Casas Valle, e de Projeto-Património (2ª fase), sob a 
orientação das Professoras Mónica Alcindor e Ana Lima. Ambas as Unidades Curriculares de Projeto, fazem 
parte do 4º ano curricular do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo da Escola Superior Gallaecia. Workshop de Urbanismo na Escola Superior Gallaecia, em Janeiro 2020

Alçado da Estação de Alcântara-Terra
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Alcântara, que em árabe significa ponte, é um lugar especial na paisagem urbana de Lisboa. O vale marca um 
limite no seu desenvolvimento para Ocidente, dando-lhe esse nome de transição à beira rio, de onde se viriam 
a abrir novas ligações, ao longo do Tejo até Belém e, mais tarde, em direção ao Parque de Monsanto, o pulmão 
que dá vida à cidade.

As infraestruturas que com o passar do tempo foram chegando a Alcântara afirmaram esse carácter de grande 
nó de circulação ferroviária e rodoviária, onde as atividades portuária e industrial tinham igualmente relevo. O 
aqueduto e a ponte 25 de Abril apresentam um cenário quebrado pela divisão entre a Alcântara de Terra e a 
Alcântara do Mar.

O desafio urbanístico deste Projeto resultou por isso muito aliciante e complexo, requerendo várias escalas 
de aproximação, que não podem deixar de estar presentes na boa formação de Arquitectos e Urbanistas. A 
metodologia seguida no desenvolvimento dos trabalhos partiu da descoberta deste contexto, para depois 
esboçar linhas de atuação num território mais abrangente, que necessita de evidenciar com maior clareza as 
relações espaciais e formais entre as suas diferentes partes. Com efeito, as intervenções tinham por objetivo, 
entre outros, lograr uma maior coerência na imagem da cidade, em benefício da sua identidade e vivência 
coletiva.

As propostas apresentadas refletem esta ambição, não se vislumbram certezas ou projetos ideais, nem isso se 
procurava, mas gera-se a compreensão integrada da realidade urbana, que a reforma da estação de Alcântara 
está também condicionada pela revisão do conjunto urbano envolvente e que este, por sua vez, deve enfrentar 
sem receios as mudanças de paradigma no urbanismo atual. A mobilidade, o equilíbrio entre espaços públicos 
e privados, a mistura de usos, a reabilitação e o desenho urbano a favor de uma nova acessibilidade.

Os projetos vão pois no sentido de melhorar a funcionalidade em redor da estação, de recuperar a escala 
humana nos quarteirões residenciais e de criar novos espaços com potencial de agregação de atividades 
culturais e de comércio e serviços. Alcântara-Terra pode assumir-se assim enquanto centro de revitalização 
urbana, âncora para os projetos de renovação necessários à sua volta, não só em termos de mobilidade e 
espaço público, mas também de investimento privado, como aliás já está a acontecer.

O desejo é que esta reflexão não fique por aqui, mas sirva igualmente como nosso contributo, que deve ser 
partilhado com a cidade, os decisores e todos os que vivem e passam por Alcântara, para melhorar ainda este 
lugar de encontro.

Prof. Doutor Urbanista  
Daniel Casas-Valle

Prof. Doutor Arquitecto  
Rui Florentino

Fase 1 - Projecto Urbano
O urbanismo à volta de Alcântara-Terra
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Na 1ª fase, os estudantes abordaram o tema do ponto de vista mais lato, mais abrangente, de integração 
da estação na cidade, estudando igualmente a zona – o bairro de Alcântara – apresentando propostas que 
vão bem além do espaço ocupado pela estação, com um propósito generalizado de beneficiação desta 
área da cidade no respeitante a infraestruturas – viárias, transportes, etc. – aspetos estes que se afiguram de 
elevadíssima complexidade, e de desenho urbano, procurando apontar soluções para espaços vazios ou de 
vivência menos conseguida, preenchendo parcelas, propondo ligações, passagens, reformulando vias, etc…

Nos trabalhos apresentados pelos estudantes – em grupo e individualmente -, para os quais também 
contribuiu o workshop realizado na ESG com a participação dos Professores José Baganha, Lucien Steil e 
Frank Martinez, destacam-se algumas ideias que a INTBAU avaliou como mais interessantes para o propósito 
final da renovação da estação que, em jeito de síntese, e resumidamente, são as seguintes: 

Planta esquemática de proposta de ligações

Render ilustrativo de uma proposta, da autoria do aluno Ivo Rivero, no qual se destaca uma proposta de cobertura para o novo cais de 
passageiros e um espaço de acesso para o lado da Av. Ceuta em condições consideravelmente mais vantajosas para os utentes

Na generalidade das propostas, os estudantes propõem um novo cais para os comboios de passageiros, um 
pouco atrás ou antes do edifício principal da estação, possibilitando deste modo que os acessos das pessoas 
se possam efetuar do lado poente, do lado da Avenida de Ceuta e do edifício principal da estação, evitando 
o atravessamento de linhas, mantendo a passagem dos comboios de mercadorias no local atual.

Em algumas destas propostas, são acrescentados a este novo cais edifícios novos ou é considerada a renovação 
de armazéns atualmente afetos ao Banco Alimentar Contra a Fome (que é deslocado para outros edifícios 
dentro do perímetro da estação); noutros projetos, são ainda propostas novas estruturas de cobertura de 
cais, ligando ao edifício principal da estação. 
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Em geral, os estudantes apresentam ideias para a reformulação do trânsito viário – de automóveis particulares, 
de táxis e de autocarros que visam uma melhor adaptação a este novo cais, com mais espaço e melhores 
condições de trânsito e de paragem temporária, na troca entre quem chega e quem parte.

Esta alteração afirma-se especialmente interessante porque acaba com o atravessamento de linhas pelas 
pessoas mas também permite que a entrada e saída da estação se efetue em condições de largueza de 
espaço, e de trânsito seguro, evitando o afunilamento que hoje se verifica, num único ponto a Sul, mesmo 
em face do cruzamento da Avenida de Ceuta (Norte-Sul) com as vias no sentido Nascente-Poente. Para 
mais, permite reaproveitar, melhorar, os mencionados armazéns do Banco Alimentar, beneficiando esta frente 
urbana, renovar o atual edifício de pequenas dimensões que serviu para instalações sanitárias e libertar 
os espaços do piso térreo do edifício principal da estação para comércio, cafés, eventos culturais e outras 
atividades ou usos que proporcionem uma melhor e efetiva interatividade com a população, mantendo os 
escritórios da IPP no primeiro andar; Algumas propostas preveem a deslocação – no todo ou em parte – 
destes serviços da IPP para outros edifícios dentro do perímetro da estação (do lado da rua Maria Pia ou nos 
mencionados armazéns do Banco Alimentar).

Esquissos de propostas viárias desenvolvidos pelos Professores Frank Martinez e Lucien Steil, junta-
mente com diversos estudantes da Unidade Curricular de Projeto-Urbanismo do 4º ano da ESG, no 1º 
semestre do ano letivo 2019/2020
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Outro aspeto interessante que resulta destes trabalhos é a mencionada preocupação com as ligações entre 
a cidade – a área envolvente – e a estação. Como resultado do estudo mais abrangente desta área, os 
estudantes aperceberam-se também dos principais problemas de circulação que aqui, em Alcântara, se 
afiguram particularmente complicados dada a confluência de importantes ruas e avenidas, de transportes 
públicos, a proximidade do porto, etc… Outrora porta de entrada na cidade, com a “fronteira” que o rio e 
o vale naturalmente impunham, o local reflete ainda muito este carácter, esta “marca” que a forte presença 
das atividades industriais, que aqui existiram durante mais de um século, também contribuem para acentuar.

A transformação a que se assiste hoje – com tudo o que tem de bom e de mau – não apagou ou resolveu 
ainda estas dificuldades que, nestas propostas, académicas e como tal por vezes bastante utópicas, é certo, 
os estudantes procuram resolver. De todas as ideias e propostas apresentadas neste âmbito destacam-se 
talvez algumas cuja concretização, de algum modo, se possa afigurar possível:

A par deste novo “programa”, digamos assim, para o edifício principal da estação, a generalidade das 
propostas dos alunos preveem também o aproveitamento dos espaços exteriores cobertos para atividades 
que reforcem esta pretensa interatividade e abertura à população, restaurando e renovando as estruturas 
existentes.

Renders ilustrativos de uma proposta, do estudante José Angel Bahamonde Rodriguez



70 71 

a) As ligações com as ruas Maria Pia e Prior do Crato. Estas ligações poderão ser conseguidas abrindo 
os espaços para este lado da cidade, aproveitando os edifícios existentes para novos usos que permitirão 
resolver os desníveis com elevadores, escadas rolantes, pontes e outros meios a integrar e, nos espaços 
exteriores, escadarias e lugares de miradouro, de passeio, integrando as tradicionais “escadinhas” tão 
características da cidade de Lisboa.

b) A passagem sobre as linhas é resolvida em algumas destas propostas, com ligação de edifício-ponte, 
conectando os espaços a Poente, do lado da Avenida de Ceuta e do bairro do Alvito com a rua Maria Pia. 
São apresentadas algumas ideias interessantes para novas acessibilidades ao mencionado bairro do Alvito, 
com escadarias integrando espaços exteriores de permanência, de fruição, com pontes pedonais sobre a 
Avenida de Ceuta e outra, larga, ajardinada, ligando o bairro do Alvito à rua Padre Adriano Botelho e Calçada 
da Tapada, sobre a avenida que liga à ponte 25 de abril, minimizando deste modo o isolamento do bairro do 
Alvito, criando melhores condições para a sua reabilitação e abrindo “espaço”, até, para uma conectividade 
mais eficaz com os novos equipamentos de transporte público previstos ou projetados para a estação de 
Alvito. 

Por último, são de referir ainda algumas ideias que pretendem valorizar a ligação da estação de Alcântara-
Terra com a de Alcântara-Mar, destacando-se aquelas propostas que apontam para o arranjo dos espaços 
exteriores existentes, a beneficiar, a nível do solo e ao longo das vias, sugerindo novos caminhos, passagens, 
espaços e “acontecimentos” que estimulem esta ligação.Esquissos de propostas desenvolvidos pelos Professores Lucien Steil e Frank Martinez

Esquissos de propostas de ligações do Bairro do 
Alvito a Alcântara, da autoria da estudante Joanna 
Bartkowiak
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Maquetas elaboradas pelos estudantes Isabel Gomez e José Rey, nas quais se podem observar, entre outros aspetos, propostas de 
ligação entre o Bairro do Alvito, a estação e a Rua Maria Pia

Plantas de propostas entre as estações de Alcântara-Terra e Alcântara-Mar, da autoria dos estudantes Pablo Perez, Isabel Gomez, 
Joanna Bartkowiak, Fernando Barge e Alberto Estevez
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Fotografia da estação Alcântara-Terra Fotografia da estação Alcântara-Mar
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Na Escola Superior Gallaecia, os que nos dedicamos a trabalhar sobre património, procuramos sensibilizar 
para os desafios colocados pela intervenção no património arquitetónico, a partir de uma análise holística, 
que inclui tanto o material como o imaterial, isto é, através de um estudo detalhado e do método para intervir. 
Sensibilizamos os estudantes para a perpetuação do impacto da intervenção, procurando relacionar o projeto 
com o desenvolvimento de ações sustentáveis de conservação, gestão, proteção e utilização do edifício.

Intervir na Estação Alcântara-Terra deu aos estudantes uma oportunidade de encontrar um caso real e, assim, 
visualizar a complexidade que terão de enfrentar na sua vida profissional. Mas sem esquecer que o património 
arquitetónico é uma construção social, ou seja, é um artifício, idealizado por alguém (ou no decorrer de algum 
processo coletivo), em algum lugar ou em algum momento, para determinados fins, e implica, por isso, o que 
está ou pode estar a mudar historicamente, de acordo com novos critérios ou interesses, que determinam 
novos objetivos em novas circunstâncias.

Dado nos encontrarmos num ambiente académico menos limitado pelas variáveis económicas ou regulatórias, 
presentes em contexto de projeto real, com base na premissa lançada pelas Infraestruturas de Portugal, de 
procurar soluções “out the box”, os alunos foram incentivados a pensar com grande liberdade.

O exercício desenvolvido pelos alunos da ESG preconizava explorar a relação entre as preexistências, na área 
do Domínio Público Ferroviário da estação de Alcântara-Terra, e o contexto urbano específico, mas também, a 
eficácia e coerência na reabilitação e a caracterização dos espaços propostos para um novo conjunto edificado.

O projeto partia de determinadas premissas essenciais: a importância histórica do Edifício de Passageiros 
de Alcântara- Terra, o seu crescente protagonismo funcional na rede de transporte público de Lisboa e a 
possibilidade de se tornar num elemento urbano gerador de novas valências, nomeadamente, culturais e 
turísticas, com a finalidade de atrair novos públicos, contribuindo para uma maior visibilidade, afirmação e 
implantação, junto da população local e dos cidadãos visitantes.

O conceito base do projeto era conciliar a funcionalidade (interna e na zona envolvente ao edifício) e a sua 
coerência formal. Atualmente, a área de Domínio Público Ferroviário possui um vasto conjunto de funcionalidades, 
que urge planear e ordenar, tendo em vista o previsível aumento de utilização, aproveitando-se deste modo a 
oportunidade de intervir no espaço interno, para observar a sua relação com o exterior.

O exercício preconizava que a Estação Alcântara-Terra se transformará num elemento de referência, evidente e 
apelativo, na área envolvente, valorizando-se a criação de propostas de requalificação do espaço envolvente, 
que contribuirão para a sua dinamização e valorização.

Os resultados estão presentes na exposição. Esperemos que sirvam como base para um debate profícuo do 
futuro da Estação Alcântara-Terra.

Prof.ª Doutora Arquiteta
Mónica Alcindor

Prof.ª Doutora Arquiteta 
Ana Lima

Fase 2 - Projecto Património 
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A 2ª fase destes trabalhos académicos incidiu sobre a renovação dos edifícios e estruturas da estação 
propriamente ditos, no âmbito da Unidade Curricular de Projeto-Património, sob orientação das Professoras 
Mónica Alcindor e Ana Lima, conforme atrás mencionado. 

Os trabalhos foram divididos por seis grupos de estudantes que desenvolveram ideias já presentes na fase 
inicial e acrescentaram e melhoraram alguns aspetos que decorreram do estudo dos edifícios. 

Durante o período em que decorreram estes trabalhos organizou-se nova visita ao local da estação com 
o apoio de técnicos da IPP e da INTBAU-Portugal e teve lugar ainda uma palestra do Arquiteto Alejandro 
García Hermida, da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid e Presidente executivo da INTBAU-
Espanha, que decorreu nas instalações da ESG, em Vila Nova de Cerveira.Fotografia da palestra realizada pelo Arquiteto Alejandro García Hermida, na ESG
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Nas diversas propostas desenvolvidas incluem-se a renovação de infraestruturas já existentes a par de outras 
novas e da reformulação profunda da organização da estação e da respetiva acessibilidade.

Resumidamente, e à semelhança do que em termos mais genéricos já havia sido proposto na 1ª fase, os 
estudantes propõem a deslocação do cais de embarque e desembarque dos passageiros imediatamente 
a Norte do atual local e o consequente reaproveitamento do atual cais para atividades lúdicas/ culturais/ 
de diversa índole. Com esta deslocação, preveem também novas estruturas de cais, de abrigo e passagem 
e reaproveitamento de edifícios existentes, como por exemplo, os armazéns que servem de instalação ao 
Banco Alimentar ou a construção de edifícios novos, neste local. 

Também, de um modo geral, todos os estudantes propõem ligações verticais com ascensores para o lado da 
rua Maria Pia, sugerindo pontes e outras passagens de diversos tipos. 

Propõem também a renovação do edifício da atual estação repondo o pé-direito original no piso térreo e, em 
alguns casos, a deslocação dos escritórios da IPP, no todo ou em parte, para outros edifícios mais a Norte. 

As ligações para Nascente – para o lado da rua Prior do Crato/ centro da cidade – são igualmente fruto de 
renovação profunda em todas as propostas apresentadas, à semelhança das áreas a Poente para acesso de 
pessoas, estacionamento automóvel, cais de autocarros, táxis, “kiss & go” e outras.

Para além destas propostas, comuns a quase todos os trabalhos, destacam-se ainda algumas ideias mais 
interessantes ou originais, como por exemplo:

Grupo I
Ênfase no conceito dominante de intervenção mínima e reversibilidade das soluções propostas.

Desenhos 3D, esquemáticos da proposta do Grupo 1, da autoria dos estudantes Fernando Urcera, José Alberto Anel,  
Mª Isabel Gomez Gutiérrez e Pablo Golpe
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Grupo II
“Reencontro com Alcântara” – conceito bastante atrativo embora imbuído de alguma utopia dado que 
assenta num pressuposto de quase total abertura do espaço da estação para o exterior.

Grupo III
Desenvolvem conceitos como “edifício-praça”, abertura ampla do espaço da estação, com estacionamento, 
para o lado da Avenida de Ceuta – parque urbano e um conceito interessante de palco móvel no local do 
cais da atual estação.

Imagens ilustrativas/ renders da proposta do Grupo II, da autoria dos estudantes José Angel Rodriguez, Guillermo Enriquez, Lucas 
Garcia e Daniel Castro Imagem ilustrativa/ render da proposta do Grupo III, da autoria dos estudantes María Martínez, Juan Rodriguez Bas e Juan Quintas
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Grupo IV
Ligação do espaço da estação à rua Maria Pia e ao aglomerado urbano contíguo através de patamares 
ajardinados, incluindo hortas urbanas e ascensor.

Grupo V
É proposta pelos estudantes uma outra sugestão de “edifício-praça” original, com uma sucessão de espaços 
interessante que demonstra uma preocupação muito forte da relação ou ligação do recinto da estação com 
a sua envolvente. Nesta proposta os espaços exteriores são tratados com uma preocupação de polivalência 
de uso.

Planta esquemática da proposta do Grupo IV, da autoria dos estudantes Helena Gomollón, Paulo Vila Verde, João Pereira e Ivo Rivero Imagens ilustrativas/ renders da proposta do Grupo V, da autoria dos estudantes Daniel Rodriguez, Óscar Comesaña e Carlos José da Cunha
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Grupo VI
Os estudantes propõem uma ocupação muito interessante do espaço do atual cais para um mercado de 
diversos tipos de produtos com bastante diversidade e que inclui o aproveitamento de carruagens antigas 
em madeira adaptadas para este fim com um resultado com bastante carácter. Apresentam também um bom 
aproveitamento do edifício de escritórios existente e, de um modo geral, apostam bastante na reutilização 
das estruturas existentes.

As imagens falam por si e uma visita à exposição dos trabalhos completará de forma mais eficaz a leitura das 
diversas propostas para ambas as fases com soluções inovadoras, embora, nalguns casos, por vezes utópicas, 
mas muito interessantes e que deixam pistas preciosas para uma reabilitação desta estação digna do local da 
cidade de Lisboa em que se situa. 

A INTBAU – Portugal espera – e a expetativa é alta – que a contribuição dos estudantes da Escola Superior 
Gallaecia, com o apoio técnico que temos vindo a proporcionar, se possa traduzir num estímulo para a 
renovação da estação de Alcântara-Terra e desta área da cidade de Lisboa. 

De igual modo se espera que outras iniciativas do mesmo tipo se possam vir a desenvolver, no âmbito do 
Protocolo estabelecido entre a INTBAU-Portugal e a IPP, e também do apoio que a Fundação Serra Henriques 
tem vindo a prestar, igualmente no âmbito de um Protocolo celebrado com a IPP, envolvendo diversas 
instituições universitárias nas várias regiões do país. Nesta iniciativa, o propósito maior é o de estimular a 
renovação de edifícios de estações ferroviárias e respetivas áreas envolventes, contando também com a 
participação dos municípios locais, principalmente nos locais do país mais necessitados de intervenção e, 
assim, contribuir para reanimar aquelas áreas do território mais votadas ao abandono. Esperamos portanto 
que esta seja a primeira de muitas iniciativas que se seguirão. 

José Baganha,
Arquiteto

INTBAU-Portugal
Imagens ilustrativas/ renders da proposta do Grupo VI, da autoria dos estudantes Alejandra García, Ariana Pereiro, João Paulo Barata 
e Susana García

Conclusões



88 89 

Alejandra García

Alejandro García Hermida

Ana Lima

Antía Comesaña

António Borges

Ariana Pereiro

Augusto Andrade

Carlos Cunha

Daniel Ayuso

Daniel Casas-Valle

Daniel Tato

David López

Eduardo Pena

Fernando Barge

Frank Martinez

Gilberto Rua

Guillermo Javier Gallego

Helena Gomollón

Inês Valério

Ivo Rivero

Isabel Gómez

Joanna Bartkowiak

João Nogueira

João Pereira

Jorge Duarte

José Alberto Estévez

José Ángel Bahamonde

José Baganha

José Ramón Rey

Juan Rodríguez

Juan Sanromán

Lucas Giraldez

Lucien Steil

Maria Emília Pires

Maria João Sousa

Maria Yges

Monica Álcindor

Nuno Dantas

Nuno Fragoso

Óscar Fernández

Pablo Pérez

Paula Azevedo

Paulo Vilaverde

Rogério Morais

Rui Florentino

Sílvia Dias

Susana García

FICHA TÉCNICA

COORDENAÇÃO
José Baganha
Rui Florentino
António Borges

EDIÇÃO
Fundação Serra Henriques

DESIGN
Carla Santos Costa

FOTOGRAFIA
Bruno Cabrita
Dário Bernardo
José Baganha
Rui Florentino
António Borges

ISBN:
978-989-96687-1-3

TIRAGEM:
300 exemplares

Lisboa | outubro 2020

Participantes



90

Edição e Apoio Institucional:


