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Reportagem

Civilização ou barbárie?
Uma torre na Avenida Almirante Reis 

  qual é a razão de tanta discórdia? 
Ora, são os 16 andares de uma torre prevista 
para ser construída no local. A grande volu-
metria que se quer introduzir é o bastante 
para sombrear outros aspetos do projeto 
como a reabilitação de antigos edifícios da 
fábrica, a criação de um espaço cultural mul-
ti-usos e a construção de apartamentos com 
valores acessíveis para a classe média. 

O projeto intitulado Portugália Plaza prevê a 
construção de cinco blocos, dos quais quatro 
são edifícios novos. Ao todo estarão disponí-
veis 85 novos apartamentos com tipologias 
que vão do T0 ao T4, para além de escritó-
rios, uma área comercial e mais de quatro 
centenas de lugares para estacionamento. O 
total do investimento é de cerca de 40 milhões 
de euros, a cargo do fundo de investimento 
Sete Colinas, pertencente a um grupo ale-
mão. A torre de 16 andares chegaria a atingir 
os 60 metros de altitude.

Bem conhecida dos moradores de Lisboa, a Avenida Almirante Reis 
é uma das vias que liga o tradicional bairro da Mouraria à Alameda, 
onde estão lado a lado o Instituto Superior Técnico e a Fonte 
Luminosa. No entanto, é a meio da antiga Avenida Dona Amélia que se 
localiza um antigo e outrora imponente edifício, a Fábrica de Cerveja 
Portugália. Completamente abandonado e em ruínas, este complexo 
fabril é hoje uma ferida aberta que degrada a urbe e ao mesmo tempo 
desperdiça um espaço tão valorizado. Todo este contexto poderia 
nos levar a crer que o interesse em revitalizar este espaço seria bem-
vindo e agraciado por todos. Ledo engano, o projeto da autoria dos 
arquitetos José Mateus e Nuno Mateus divide mais do que harmoniza, 
mesmo que tenha vencido um concurso de ideias presidido pelo 
renomado arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa. 
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Os autores do projeto, que pertencem a 
empresa ARX Portugal Arquitetos, defendem 
que a torre se relaciona com a cidade e 
com a própria Almirante Reis. Chamam a 
atenção também a que é o volume da torre 
que permite que seja criado espaço público, 
nomeadamente duas praças ajardinadas de 
acesso livre, que permitiriam a passagem da 
Avenida Almirante Reis para a Rua António 
Pedro. Nestes espaços ajardinados estariam 
presentes plantas de origem mediterrânica e 
estruturas de água, formando uma arquitetura 
bioclimática. Defendem-se ainda das críticas 
relativas ao impacto visual da torre, referindo 
que a partir do miradouro da Penha de França 
o edifício tem uma presença bem equilibrada 
na paisagem de Lisboa.

Por outro lado, os críticos tecem os seus 
argumentos contra a torre precisamente por 
causa da sua grande volumetria. Aspetos 
como o desrespeito pela morfologia urbana 

da avenida, o impacto sobre os prédios cir-
cundantes e a desadequação relativamente 
ao desenvolvimento histórico da cidade são 
levantados como pontos negativos do projeto.

Ainda segundo os que se opõem ao projeto, o 
tamanho desta torre não respeita as normas 
que constam no Plano Diretor Municipal para 
esta área, o que pode abrir um precedente 
para que outros empreendimentos proponham 
iniciativas semelhantes. À descaracterização 
da zona acrescenta-se ainda o impacto sobre 
a vista a partir dos miradouros da Penha de 
França e do Monte Agudo. Não menos impor-
tante é o prejuízo visual que pode causar no 
futuro Jardim do Caracol da Penha, a ser inau-
gurado em 2021, e que foi o projeto vencedor 
do Orçamento Participativo de 2016.

Um grupo de cidadãos juntou-se contra o 
projeto da torre “Portugália Plaza”, criando a 
plataforma “Stop Torre 60 metros Portugália”. 
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1 | Vista atual do quarteirão da Portugália. 
© Google jornal de negócios

2 | Vista do projeto original da torre 
Portugália Plaza (Projeto: Quarteirão da 
Portugália, disponível no site da CML).

3 | Simulação da praça a ser construída 
(Projeto: Quarteirão da Portugália, 
disponível no site da CML).

4 | Vista atual do quarteirão da Portugália. 
© Google Diário de Notícias

Esta plataforma não só é crítica da torre, 
como do projeto em si. No entanto, o principal 
objetivo é a alteração do mesmo no sentido 
de impedir a construção do edifício com 60 
metros de altura.  Assim, no dia 18 de junho foi 
entregue na Assembleia Municipal de Lisboa 
uma petição contra o projeto com 2 807 assi-
naturas em papel. Por outro lado, a plataforma 
tem divulgado a opinião de vários especialis-
tas que também criticam o empreendimento, 
dentre eles estão Paulo Correia, presidente da 
Assembleia Geral da Associação Portuguesa 
de Urbanistas, Jorge Custódio, arqueólogo e 
fundador da APAI – Associação Portuguesa 
de Arqueologia Industrial, e Luísa Schmidt, 
investigadora do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa.

Também a Associação Portuguesa de 
Arquitetos Paisagistas (APAP) veiculou o seu 
desacordo com o Portugália Plaza.  Segundo 
o seu vice-presidente, João Ceregeiro, a 
APAP tem uma preocupação com a constru-

ção de edifícios em altura em zonas já con-
solidadas da cidade. Acrescenta ainda que a 
paisagem de Lisboa é construída pela leitura 
de vales e colinas, reconhecida pelos lisboe-
tas como parte de sua cultura, e construções 
em altura como a aqui debatida destroem 
esta paisagem. Referiu ainda que há áreas na 
cidade onde há capacidade para a construção 
em altura, como Benfica, Parque das Nações 
ou Chelas.

No seguimento de todo este debate, o projeto 
foi alterado pelos arquitetos da ARX Portugal 
Arquitetos. Foram subtraídos 11 metros dos 
60 metros da torre, que ainda será recuada 
seis metros relativamente à Avenida Almirante 
Reis, mas foram mantidos os 16 andares. As 
críticas, entretanto, prosseguem e visam tam-
bém a Câmara Municipal de Lisboa, nomea-
damente por conta do sistema de créditos de 
construção, instrumento existente no Plano 
Diretor Municipal que permite construir numa 
maior área consoante alguns compromissos, 

de que são exemplos a criação de espaços 
de estacionamento para residentes ou a 
introdução de conceitos bioclimáticos ou de 
eficiência energética 

Enquanto não há uma decisão definitiva sobre 
o projeto Portugália Plaza, os leitores podem 
obter mais informações em:
Processo de construção no Quarteirão da 
Portugália
Participação no processo de debate público 
do movimento “Stop Torre 60m Portugália”
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http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/licenciamento/processo-312edi2019-quarteirao-da-portugalia.
http://www.cm-lisboa.pt/viver/urbanismo/licenciamento/processo-312edi2019-quarteirao-da-portugalia.
https://drive.google.com/file/d/1QN88akbOKqoHGHlchs4QDuKPCkoEIaB6/view?fbclid=IwAR2ZOnhm2SQMaMFDc3gqx_8dqC8MFbbbRk7G4lpyDySMJ7LXlNZJ8E7fLlE
https://drive.google.com/file/d/1QN88akbOKqoHGHlchs4QDuKPCkoEIaB6/view?fbclid=IwAR2ZOnhm2SQMaMFDc3gqx_8dqC8MFbbbRk7G4lpyDySMJ7LXlNZJ8E7fLlE



