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Sumário 

O artigo aborda a questão da estética das pontes e o contributo que a arquitetura pode dar para o melhor 
enquadramento e desenho destas obras, sem que tal contributo afete a conceção estrutural e construtiva, que é a 
base fundamental para o seu projeto. 

O projeto e a obra de uma ponte resultam do contributo de vários especialistas que devem ter como objetivo 
produzir uma obra segura, durável, económica e de grande valor estético, em particular quando se inserem em 
meio urbano. 

Apresentam-se vários exemplos onde se considera ter-se atingido esses objetivos, incluindo a nova ponte sobre o 
Rio Gilão em Tavira. 
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1. INTRODUÇÃO 

As pontes e viadutos em meio urbano devem constituir um elemento de valorização do espaço envolvente não só 
por desempenharem uma função necessária no quotidiano mas por serem um objeto cuja dimensão tem um impacto 
visual enorme. 

As pontes da antiguidade constituíam um local de passagem, de encontro, de comércio, de vigilância e de proteção 
militar. Muitas pontes, para além da estética da solução estrutural, eram valorizadas com elementos decorativos 
como esculturas. 

Em Portugal não há muita tradição de se associarem às pontes outras formas de arte, mas encontram-se nalgumas 
obras motivos escultóricos, como na Ponte da Arrábida e no Viaduto Duarte Pacheco. 

O valor estético ou a beleza de um objeto é um conceito subjetivo. No entanto podemos procurar sistematizar 
alguns aspetos que contribuem para uma perceção positiva de uma ponte: 

Proporção, entre os vãos e a altura dos pilares, entre os vãos e a altura do tabuleiro (esbelteza), e entre a distribuição 
de vãos ao longo da obra; 

Desenho dos pilares e dos elementos complementares como são as vigas de bordadura e as guardas; 

Transparência;  

Simplicidade, coerência e inteligibilidade do fluxo de cargas; 

Cor; 

Integração no espaço em que se insere. 

 



Uma ponte ou um viaduto é um projeto que envolve vários especialistas coordenados por um engenheiro de 
estruturas que é quem deve e pode conceber a solução, como no projeto de edifícios em que o coordenador deve 
ser um arquiteto. Todos os participantes numa equipa de projeto têm o seu mérito próprio que deve ser contribuírem 
para resolver de forma segura, eficaz, durável e económica as necessidades determinadas pelo uso da construção. 
Acresce a necessidade de que o resultado final apresente um valor estético e um enquadramento adequado. 

O valor estético de uma ponte resulta essencialmente da conceção da estrutura da ponte. No entanto a integração 
paisagística, ajustamentos geométricos e o desenho dos acabamentos podem ter uma contribuição relevante de um 
arquiteto.  

Num projeto de uma ponte ou viaduto podem participar, para além da equipa de estruturas, especialistas em 
engenharia rodoviária e ferroviária, geotecnia, hidráulica, eletrotecnia, arquitetura e arquitetura paisagista. 

A solução de traçado em planta e perfil, em particular em pontes extensas, é fundamental para que os utilizadores 
tenham uma boa perceção da obra quando a utilizam (exemplo positivo da Ponte Vasco da Gama). Um perfil 
concavo ou com grande inclinação longitudinal dificilmente contribui para uma boa imagem da ponte.  

A conceção de uma ponte está intimamente ligada ao processo construtivo que se apresente como o mais indicado 
para concretizar a sua execução. 

Tem havido em muitos países e entre nós alguma polémica sobre o papel do arquiteto no projeto de pontes. O 
artigo aborda este tema e apresenta o exemplo da contribuição da arquitetura no projeto da nova ponte sobre o Rio 
Gilão em Tavira, recentemente inaugurada. 

 

2. EXEMPLOS DE PONTES INTERESSANTES INSERIDAS EM MEIO URBANO 
2.1 Pontes rodoviárias e ferroviárias 
2.1.1 Pontes de alvenaria 

Ainda são muitas as pontes de alvenaria realizadas durante o Império Romano que se mantêm em serviço desde 
há 2000 anos, como as indicadas nas figuras 1 e 2. Nas pontes em arco é interessante marcar sobre o tabuleiro os 
alinhamentos dos apoios dos arcos. Na Ponte de Sant’Ângelo as estátuas que ornamentam os guarda-corpos foram 
adicionadas já na Idade Média.  

 

 

Fig. 1. Ponte de São Ângelo sobre o Rio Tibre em Roma, construída no ano 136 (1) 



Na figura 2 apresenta-se uma fotografia da ponte sobre a Ribeira de Seda com destaque para os elementos de 
cantaria de granito almofadado que por si só dão a esta ponte uma imagem de beleza intemporal. 

 

             

Fig. 2. Ponte sobre a Ribeira de Seda na EN 369 entre Ponte de Sor e Alter do Chão (2) 

 

Também para o tráfego ferroviário foram realzadas no final do século XIX interessantes pontes de alvenaria como 
a representada na figura 3 (2). 

 

 

Fig. 3. Ponte sobre o Rio Zela ao km 105+976 no Ramal ferroviário de Viseu, 1913 

 

 

 



2.1.2 Pontes metálicas 

Desde a 2ª metade do século XIX têm sido realizadas numerosa pontes metálicas para a rede ferroviária e para a 
rede rodoviária nacional, como a ilustrada na figura 4. Estruturas metálicas têm sido utilizadas em pontes em arco, 
suspensa (figura 5) e de tirantes e em particular em pontes com tabuleiro em viga treliçada. 

 

 

Fig. 4. Ponte Maria Pia sobre o Rio Douro, realizada pela Casa Eiffel em 1877, segundo projeto de T. 
Seyrig com 160m de vão 

 

 

Fig. 5. Ponte 25 de Abril sobre o Rio Tejo em Lisboa com um vão central de 1012,9m, 1966 

 

2.1.3 Pontes de betão 

Desde o final do século XIX que se vêm realizando numerosas pontes de betão simples, betão armado e betão 
armado pré-esforçado (estas após 1950). As primeiras pontes foram executadas com soluções em arco, como a 
ilustrada na figura 6 da autoria de Hennebique quando em 1911 atingiu um vão de 100m. 



 

Fig. 6. Ponte del ressurgimento sobre o Rio Tibre em Roma. Vão de 100m (Hennebique)  
Inauguração 11/5/1911 

 

Das pontes em arco tri-articulados ficaram famosas as de Maillart como a Ponte de Salgina datada de 1930 com 
um vão de 90m. 

O Viaduto Duarte Pacheco sobre o Vale de Alcântara em Lisboa, projetado na JAE com coordenação de Barbosa 
Carmona é outra notável obra inaugurada em 1944, tendo o arco sobre a Avenida de Ceuta 91,8m de vão (figura 
11). Nos arcos fez-se prolongar as pilastras lateralmente para a face superior do tabuleiro permitindo o acesso por 
escada ao interior das pilastras principais e incorporando motivos escultóricos em cantaria nesses elementos.  

O expoente máximo da realização de pontes em arco de betão armado em Portugal foi atingido por Edgar Cardoso 
na Ponte da Arrábida sobre o Rio Douro, com um vão de 270m, recorde mundial em 1963 (figura 7). 

 

 

Fig. 7. Ponte da Arrábida sobre o rio Douro construída por Pereira Zagalo segundo projecto de Edgar 
Cardoso, 1963 

 

Também nesta ponte as pilastras do alinhamento das nascenças dos arcos foram prolongadas para a face superior 
do tabuleiro, permitindo o acesso, por elevador, das margens do Rio Douro para os passeios do tabuleiro da ponte.  

É curioso referir que, neste caso como noutros, o Prof. Edgar Cardoso contou com a colaboração de um arquiteto 
(Inácio Peres Fernandes) e de um especialista em iluminação, para além da sua equipa que realizava maquetes, 
fotomontagens, perspetivas e aguarelas. Não se conhece com rigor o que terá sido o contributo do arquiteto até 
porque é conhecido o apurado sentido estético de Edgar Cardoso. Nessa memória refere a contribuição no desenho 



das pilastras e dos refúgios de entrada e saída dos elevadores, nas guardas e passeios (já substituídas), nos 
acrotérios, revestimento dos encontros e na cor da pintura da ponte. 

Nas figuras 8 e 9 apresentam-se outros projetos de Edgar Cardoso que exemplificam como a simplicidade, a 
verdade estrutural e a estética se combinam para atingir excelentes obras de arte. 

 

  

Fig. 8. Ponte de Mosteiró sobre o Rio Douro (1968) 
vãos de 42m +110m +42m 

Fig. 9. Ponte ferroviária de São João sobre o Rio 
Douro no Porto, com um vão central de 250m 

 

2.2 Pontes pedonais 

As pontes pedonais foram as primeiras a realizar pelo homem utilizando os materiais naturais. As pontes pedonais 
têm mais liberdade na conceção geométrica de traçado e de solução estrutural. Na figura 12 apresenta-se uma 
famosa ponte em arco de madeira apoiado em pilares de alvenaria e na figura 13 a famosa Ponte do Rialto em 
Veneza datada de 1591. Na figura 14 apresenta-se a recente ponte pedonal sobre o Rio Paiva. 

 

Fig. 12. Ponte Kintai sobre o Rio Nishiki no Japão 

 

Fig. 13. Ponte de Rialto em Veneza, com vão de 
27m, 1591 



 

 

 

Fig. 14. Nova ponte suspensa sobre o Rio Paiva – 516 Arouca, ponte suspensa com 516m de vão, 
Itecons/Conduril, 2021 

 

2.3 Aquedutos 

O abastecimento de água aos aglomerados urbanos é, desde há séculos, uma prioridade de todos os povos. Na 
figura 15 apresenta-se o conhecido Aqueduto do Pont du Gard em Nîmes no Sul de França que tem uma altura 
máxima de 19m e 3 níveis de arcos, o maior com 24,5m de vão.  

 

Fig. 15. Aqueduto do Pont du Gard em Nimes 

Uma das construções mais extraordinárias existentes em Portugal é o Aqueduto das Águas Livres para 
abastecimento de água a Lisboa realizado no séc. XVIII com uma extensão de 14,1km e que inclui, no vale de 
Alcântara uma estrutura com 35 arcos de alvenaria, 14 dos quais são ogivais. O arco maior tem uma altura de 
69,29m e uma abertura de 28,86m (figura 16). Foi concebido por Custódio Vieira e a obra foi obra concluída em 
1748.  



 

Fig. 16. Aqueduto das Águas Livres em Lisboa 

 

3. A NOVA PONTE SOBRE O RIO GILÃO EM TAVIRA 

Para ilustrar as preocupações e a colaboração numa equipa de engenharia (A2P Consult) e arquitetura (coordenação 
de João Guilherme Appleton) no desenvolvimento de um projeto de uma ponte em meio urbano apresenta-se o 
trabalho realizado para a nova ponte sobre o Rio Gilão em Tavira, recentemente inaugurada. 

 A proposta foi a de uma ponte com tabuleiro em laje esbelta executada em betão pré-esforçado apoiada nas 
margens e em 2 pilares no leito do rio, com vãos de 26,68m + 33,40m + 26,68m e uma largura de tabuleiro de 
10m. 

A laje do tabuleiro é realizada com uma nervura com 2,30m de largura e uma altura total de 1,00 m e com consolas 
laterais com 3,85m de vão e espessura variável de 0,25m a 0,35m (figura 17). 

 

Fig. 17 Secção transversal da estrutura do tabuleiro 

 

O desenho para a nova ponte sobre o Rio Gilão em Tavira procurou conjugar uma solução de elevada economia e 
desempenho estrutural com uma imagem que correspondesse à reinterpretação contemporânea de soluções formais 
e construtivas existentes no local. 

A análise do local permitiu identificar duas “presenças” determinantes para o seu carácter e que estabelecem uma 
relação primordial com a nova ponte (figura 18): 

- A antiga ponte sobre o Rio Gilão de alvenaria, de que destaca o desenho dos pilares e também, todo o sistema de 
revestimento superior do tabuleiro, com um belíssimo pormenor de passeio/caleira/remate. 
- O paredão de pedra que conforma o rio no local onde se implantou a nova ponte, de que destaca o desenho 
cuidado da meia cana do remate superior e que foi considerado no pormenor da viga de bordo da ponte. 



   

Fig. 18. Pilar da ponte de origem romana, revestimento do tabuleiro e vista lateral do paredão 

-  

As soluções de revestimento do tabuleiro da nova ponte baseiam-se no desenho dos passeios da ponte antiga. Os 
passeios pedonais e os lancis estão localizados no mesmo plano e a via rodoviária encontra-se a uma cota 
ligeiramente inferior.Utilizaram-se-elementos prefabricados de betão pigmentado que reforçassem a ligação ao 
paredão e à ponte de alvenaria e que resolvem o revestimento, as caleiras, os lancis e os remates laterais do tabuleiro 
(figura 19). 

 

        

Fig. 19. Paineis pré-fabricados (Concremate/LusoAlemã) 

 

A estrutura principal da ponte foi executada em betão cinzento pigmentado numa cor pétrea mais escura, que se 
considera que envelhecerá bem no contacto com o meio aquoso e que ajuda a salientar o carácter “ancestral” do 
desenho. 

A suave curvatura do perfil da ponte permite ver o leito do rio e, ao mesmo tempo, uma ligeira elevação em relação 
ao plano dos arruamentos confinantes torna a ponte num passeio/miradouro privilegiado sobre a paisagem. 

As guardas e as suas fixações foram projectadas de acordo com a norma NP 4491 para resitir a uma força horizontal 
aplicada no corrimão de 1 kN/m (figura 20).  

O desenho de luz seguiu o objetivo de criar um efeito contínuo e um ambiente calmo, convidando ao passeio 
noturno, garantindo os níveis de iluminação e contraste adequados para a circulação em segurança (figura 20). A 
solução consistiu em integrar as luminárias LED no corrimão do guarda corpos.  

 



   

Fig. 22. Guarda corpos e iluminação do tabuleiro 

 

A obra foi executad pela Tecnovia sendo atualmente considerada uma mais valia para Tavira. Este resultado foi 
obtido com uma colaboração exemplar entre o Dono de Obra, o Projetista, o Empreiteiro e a Fiscalização (figura 
24) 

 

Fig. 24. Nova ponte sobre o Rio Gilão, 2021 
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