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Este tentou ser um ensaio de ocupa9ao, tanto quanto possfvel
inovador, do ponto de vista urbano, para os 49 hectares de aterro
onde esteve instalado em pleno, ate ha poucos anos, o Estaleiro
da Lisnave, na Margueira.

Uma e/egante e/ipse desenha, sobre a agua, um tabuleiro
distributivo e panoramlco que "abrafa" o novo sftio e o "segura"
para o /ado de Almada, entrelafando-se, a norte e a sul, no
emaranhado da cidade.

E sobre os p6diuns, cheios de atrac96es, sobreposi96es e desejo,
que se levantam depois torres que espreitam Lisboa, que lhe
olham a pregui9a dos rebocos deitados ao sol, longos volumes de
conventos marcando as colinas distantes. Agora, aqui , deste lado,
os volumes sao contrastados em vidro e ferro, altos, pontiagudos,
enormes, furando o ceu,

a procura de compensar Lisboa de nao

ter ja espa90 perto e Almada de ver pouco o rio.
Torres enormes ao sol da manha, torres brilhantes ao sol da tarde,
torres de perfis esbeltos, orientadas sobre aquele xadrez vago que
antes fora suporte de armazens e docas, torres violentas como os
violentos e enormes navios que encheram a Margueira, com
esses soberbos volumes que entraram e safram durante decadas,
habitando essa paisagem de Lisboa, habituando-se

a paisagem
de Lisboa.

manuel grai;a dlas
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