
Uma viagem no tempo a Lisboa
de 2030 deixaria qualquer um
boquiaberto: a cidade será mais
verde, pedonal e ciclável, com o rio
mais próximo e mais edifícios de
grande envergadura. Hugo Torres
mostra-lhe 50 projectos que vão
mudar a paisagem.

LISBOA,
CIDADE
DO
FUTURO

A PRAÇA DE ESPANHA vai transformar-se
num grande espaço verde, maior do que o
Jardim da Estrela. "Os caminhos da água",
do atelier NPK - Arquitectos Paisagistas
Associados, é a proposta vencedora do

concurso internacional promovido pela
Câmara de Lisboa. A autarquia revelou à
Time Out, em primeira mão, três imagens
do projecto.

O riacho do Rego será recuperado, numa
"re naturalização do caminho natural
da água",eserá construída uma bacia de

retenção de águas com efeito de drenagem,
para evitar as cheias que tanto fustigam a
zona. Apropostapromete "uma atmosfera
mais limpa, jardins mais fáceis de sustentar,
uma cidade mais fresca, mais resiliente
às alterações climáticas, uma cidade mais
bonita". Funcionará como espaço de
continuidade da Avenida Duque de Ávila
esobretudodoJardimdaGulbenldan,

que terá uma ponte pedonal a ligá-lo ao
centro da praça. ApropostadoNPK "cria
uma nova unidade urbana, capaz de gerar
coesão no espaço publico desconexo e novas
continuidades entre os bairros", e projecta-
-se ainda mais paraofuturo, ambicionando
integrar depois "todo o logradouro da
Rua Eduardo Malta, qualificando todo
o quarteirão e aproximando o parque a
Monsanto".

A obra arranca ainda este ano e concluir-
-se-áem 2020. 0 anúncio oficial ainda não foi
feito. Nessa altura será divulgado o valor do
investimento, assim comoasolução viária,
cujos detalhes ainda estãoaserultimados.
Estaé amais importante intervenção
do programa municipal Uma Praça Em
Cada Bairro, que temduasmãos-cheiasde
projectos em carteira: de Sete Rios e de São
Sebastião da Pedreira atéàAlameda do Beato
eàcontestada Praça da Mourarla.



Praça de Espanha
promotor: Câmara de Lisboa

onde: Campolide, Avenidas Novas

e São Domingos de Benfica

estado da obra: poriniciar
CONCLUSÃO PREVISTO. 2020
projecto: NPK- Arquitectos
Paisagistas Associados



Praça da Mouraria
promotor. CML+ Centro Islâmico

do Bangladesh - Mesquita Baitul

Mukarram

onde: Rua da Palma, Rua do

Benformoso

PROJECTO: InêS LObO

iwvfstimfntO' 3 milhões

Parada do Alto de sao João

promuiuk: uamaiaaeuòuud
onde- Penha de França
PROJECTO: Pedro DiniseJosé Barra

Largo Conde Barão
promotor Câmara de LisbOí

ONDE: Misericórdia

Largo da Boa Hora
promotor: Câmara de Lisbo

ONDE: Ajuda
investimento: 800 mil euros



Sete Rios

promotor: Câmara de Lisboa

onde: Praça Marechal Humberto

Delgado
CONCLUSÃO PREVISTA: 2022
projecto: Camilo Cortesão

Largo do Rio Seco
promotor: Câmara de Lisboa

ONDE: Ajuda, Alcântara

investimento: 1,3 milhões

Largo de São Sebastião da Pedreira
promotor: Câmara de Lisboa

onde: Avenidas Novas

Praça do Chile
promotor: Câmara de Lisboa

onde: Arroios

estado da obra: por iniciar

Alameda do Beato
promotor: Câmara de Lisboa

ONDE: Beato
CONCLUSÃO PREVISTA: 2020
projecto: Orgânica Arquitectura
INVESTIMENTO: 700-800 mil eUTOS



P~RIMEIRA
CIRCULAR

O centro de Lisboa é a zona da cidade em que
qualquer obra tem um potencial elevado

paragerarpolémica.-porquedesrespeitao
património, destoa do edificado, porque se

exigia outra coisa para o local ou vai alterar
hábitos. Considerando o centro como um
trapézio combasemenorna Baixa e que se

alarga até Campolide e ao Campo Grande,

começamos pela reabilitação de edifícios
icónicosroOdeoneoDiáriode Notícias.
O primeiro não voltará a ser cinema, como
em 1 92 7 , mas o restaurante que vai ocupar
o antigo auditório manterá o pé direito e o

imponente frontão sobre o palco. A fachada
será mantida tal comoa recordamos, com dez

portas paraa rua - um número que coincide
com o de apartamentos a criar por cima.
Mais adiante, o 266 Liberdade (o primeiro
edifício do país a ser construído de raiz para
albergar um jornal) está a ser reconvertido
num edifício de habitação. No Rato, o
polémico hotel desenhado por Manuel Aires
Mateus e Frederico Valsassina continua por
erguer. Tal como o auditório da Santa Casa
da Misericórdia, que abrirá umaenorme
janela no Largo de São Roque para acolina
do Castelo, onde o funicular da Graça ainda
é uma miragem - estão ambos atrasados,
um por falência do empreiteiro, ooutro por
achados arqueológicos. Nas Avenidas Novas,
a Operação Integrada de Entrecampos
vai finalmente resolver a chaga urbanística
deixada pela Feira Popular. Em consulta prévia
está uma residência para estudantes na
Cidade Universitária. Um projecto do atelier
Saraiva + Associados, que também vai intervir
no skyline em Campolide, com uma torre de

apartamentos que será um dos edifícios mais

altosdacidade:alnfinityTower,com26
andares. Descendo para Campo de Ourique,
Amoreiras no horizonte, a promotorado
Odeon vai erigir uma "solução híbrida" de

habitação: dez villas com piscina no topo,
para emular a qualidade devida de Cascais,
ladeadas por um bloco de apartamentos para a
classe média. A EPAL construirá um complexo
residencial na vizinhança. Nas Janelas Verdes,
o Grupo Hilton vai abrir o primeiro hotel da
Curió Collection em Portugal. Nós deixamo-
lo espreitar lá para dentro.

Edifício do Diário de Notícias

PROMOTOR:Avenue

ONDE: Avenida da Liberdade

ESTADO DA OBRA: em construção
CONCLUSÃO PREVISTA: Junho de 2020
PROJECTO: André Caiado

investimento: 45 milhões de eu ros

Promenada
PROMOTOR: AM

| 48
ONDE. Avenida24de Julho

CONCLUSÃO PREVISTA: 2020

Largo Hintze Ribeiro
PROMOTOR: Imogávea
ONDE: Rato

ESTADO DA OBRA: por iniciar

PROJECTO: RRJ Arquitectos



Odeon
promotor: ODEON Properties
ONDE: Rua das Portas de Santo Antão

estado da OBRA: em construção
CONCLUSÃO PREVISTA: 2020
PROJECTO: Samuel Torres de Carvalho

INVESTIMENTO: 100 milhões



Funicular da Graça
promotor: Câmara de Lisboa

ONDE: Mouraria

ESTADO DA OBRA: em

execução
projecto: João Favila

Menezes

Complexo Residencial EPAL

PROMOTOR: EPAL

ONDE: Amoreiras

PROJECTO: Metro Urbe

investimento: 30 milhões de

euros

Villas Campo de Ourique
PROMOTOR: Odeon Properties
onde.- Campo de Ourique
CONCLUSÃO PREVISTA: 2022
PROJECTO: Nuno Montenegro

Doca da Marinha
promotor. Câmara de Lisboa

ONDE: Avenida Infante D. Henrique
ESTADO da obra: poriniciar
PROJECTO: João Carrilho da Graça

Auditório da Santa Casa
de Misericórdia
PROMOTOR: SCML

ONDE: Largo de São Roque
ESTADO DA OBRA: em execução
CONCLUSÃO PREVISTA: 2020
projecto: Eduardo Souto Moura

INVESTIMENTO: 2,2 milliõesdeeuros

The Emerald House
PROMOTOR: Grupo Hilton

ONDE: RuadasJanelasVerdes
ESTADO DA OBRA: em construção
conclusão PREVISTA: Dezembro de

projecto: Saraiva &Associados



Residência de Estudantes da
Universidade de Lisboa
PROMOTOR: Universidade de Lisboa

ONDE: Cidade Universitária,Alvalade
ESTADO DA OBRA: consulta prévia
PROJECTO: Saraiva e Associados

Operação Integrada de
Entrecampos
promotor: Câmara de Lisboa e

Fidelidade Property
onde: antiga Feira Popular
ESTADO DA OBRA: por iniciar

PROJECTO: Eduardo Souto de Moura

(estudo preliminar)
INVESTIMENTO: 750-800 milhões de curo

InfinityTower
PROMOTOR: Vanguard Propertíes
ONDE: Campolide
ESTADO DA OBRA: licenciamento

CONCLUSÃO PREVISTA: 2022
projecto: Saraiva +Associados

INVESTIMENTO: 62 milhões de euros

Hotel do Rato
PROMOTOR. Aldiniz

ONDE: RatO

ESTADO DA OBRA: poriniciar

PROJECTO: Manuel Aires Mateus e

Frederico Valsassina



A ROTA DO
ORIENTE

Lisboa esperou duas décadas por isto: o

Parque das Nações está a deixar de ser
uma zona desgarrada do resto da cidade.
Xabregas, Beato, Marvila, Braço de Prata
e Cabo Ruivo estão finalmente a renovar-
-se e a fazer a ligação a Santa Apolónia.
A mudança começou de forma orgânica
na Rua do Açúcar, com os seus cafés,
bares, restaurantes, fábricas de cerveja
artesanal, ateliês de artistas e lojas vintage;
cimentou-se do lado de cima da ferrovia,
em Cheias, com a moderníssima Biblioteca
de Marvila; e está prestes a ter um centro
nevrálgico com o Hub Criativo do Beato
(que ainda deverá duplicar de tamanho).
O empreendimento de luxo desenhado

por Renzo Piano em 1999 para o Braço de
Prata está a ganhar forma, e a acompanhá-
-lo vem o Parque Ribeirinho Oriente, um
jardim com 1,3 quilómetros de extensão

que está a ser construído em duas partes
e vai da Doca do Poço do Bispo à Matinha
e depois à marina do Parque das Nações.
A zona da antiga Expo-98 também voltará
a mexer, com dois projectos empresariais
de relevo - a construção de um complexo
de três edifícios (Exeo Office Campus)
c uma torre com 13 andares (K-Tower),
tudo para escritórios e nas imediações da
Gare do Oriente. Não muito longe dali, na
Avenida de Berlim, serão levantados dois
edifícios de assinatura, para habitação, que
vão marcar a paisagem. Junto ao rio, será a
FIL a expandir-se e a ligar-se à Altice Arena,
para albergar a Web Summit. Voltando atrás
(o que será mais fácil quando o eléctrico
15 chegar até estas paragens, como quer
Fernando Medina), há duas obras a que os

entusiastas do património quererão estar
atentos: a reabilitação do Convento do
Beato, cujas origens remontam ao século
XV e é imóvel de interesse público desde
1984, e a construção do Centro Nacional
de Arqueologia Náutica e Subaquática,
em Xabregas, que está de portas abertas não
tarda. Fica a faltar o Hospital de Lisboa
Oriental, que concentrará em Cheias a
maior parte das valências das unidades
hospitalares do centro. Os projectos
concorrentes ainda não são conhecidos.

Avenida de Berlim
PROMOTOR: Enigmacrópole
ONDE: Olivais

estado da obra: em execução
CONCLUSÃO PREVISTA: 2021
PROJECTO: Saraiva + Associados

promotor: Fundação AlP

ONDE: Parque das Nações
ESTADO da OBRA: projecto preliminar

CONCLUSÃO PREVISTA: 2022
PROJECTO: TetractysArquitectos: António

Barreiros Ferreira

Hub Criativo do Beato
PROMOTOR: Câmara de Lisboa

ONDE: Rua da Manutenção
estado da obra: em construção

CONCLUSÃO PREVISTA: 2020
PROJECTO: Souto Moura & outros

INVESTIMENTO: 20,3 milhões

PROMOTOR: Krestlis

ONDE: Parque das Nações
ESTADO DA OBRA: por iniciar

PROJECTO: Saraiva + Associados c/ Metro
Urbe



Parque Ribeirinho Oriente
promotor: Câmara de Lisboa

ONDE-. Ooca do Poço do Bispo
estado da obra: em construção
CONCLUSÃO PREVISTA: 2019
PROJECTO: Filipa Cardoso de Menezes

e Catarina Assis Pacheco (f/c)
investimento: 3,85 milhões de euros



Exeo Office Campus
promotor: Avenue

ONDE: Parque das Nações
ESTADO DA OBRA: em construção
PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 2021
projecto: Risco.BroadwayMaylan
INVESTIMENTO: 150 milhões de euros

Centro Nacional de
Arqueologia Náutica e

Subaquática
PROMOTOR: DGPC

ONDE:Xabregas
estado DA OBRA: em execução
CONCLUSÃO PREVISTA: Abril de

2019
PROJECTO: arquitecto João Carlos

dos Santos (DGPC)

INVESTIMENTO: 1,3 milhões

Convento do Beato
PROMOTOR: Larfa Properties

ONDE: Rua do Beato

ESTADO DA OBRA: por iniciar

PROJECTO: RiSCO


