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“As cidades são organismos vivos (...) morrem, mesmo sem terem sido destruídas. Basta quebrarem-se os elos que ligam num 

todo harmonioso os edifícios e pessoas; basta que o modo de vida deixe de corresponder à feição e ao carácter das edificações.”

                                                                                                                                                            KEIL DO AMARAL, Francisco | Lisboa, Uma Cidade em Transformação. Torres Vedras, 1970
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As cidades são um conjunto complexo de interacções entre pessoas e território, reflectindo-se em espaços com história, alma, identida-

de e acima de tudo, vida. O seu tecido urbano é um lugar dinâmico onde as actividades ocorrem e as pessoas se cruzam. Uma cidade 

funciona como um conjunto de layers que se vêm a moldar a partir de um vazio, representando uma junção de marcas, de trocas, de 

vivências, de épocas. Contibui assim para a sua caracterização o património construído que deve ser defendido e conservado, e que 

através da interacção com outros elementos, deve ser dotado de capacidade de resposta à vida contemporânea funcionando como re-

flexo e desenvolvimento de uma sociedade em permanente mudança. A reabilitação, como meio de herdar e transformar, é um ramo 

da arquitectura que resulta na reinterpretação e nova concretização das formas de viver, analisando e respeitando uma evolução que 

é permanente devido ao cilco dos tempos. O Projecto Final em Arquitectura II visa, deste modo, a reabilitação do edifício administrativo 

da EDP em Almada, uma das antigas subestações da União Eléctrica Portuguesa do Arquitecto Francisco Keil do Amaral, com o intuito 

de explorar uma vertente hoteleira. O projecto é organizado em diversas fases, cuja evolução passa por uma análise reflectida sobre a 

caracterização do edifício a intervir, tal como a história, tradições locais, valores culturais e situação geográfica onde o mesmo se insere, 

seguindo uma fase programática, conceptual e espacial, evoluindo de uma volumetria geral que tenta aproximar-se  de uma vertente 

real, reflectindo os métodos construtivos contemporâneos. Deste modo, a proposta que desenvolvi - Hotel e Escola de Culinária - procura 

responder através de ligações urbanas, distribuição funcional e desenho arquitectónico à dinamização da cidade de Almada, envolvendo 

simultâneamente a componente turística com a população local, aliando umas das maiores tendências actuais com uma das mais 

antigas tradições da cidade - a gastronomia, a pesca e o mar.  

INTRODUÇÃO

“TRUE EDUCATION IS CONCERNED NOT ONLY WITH 
PRACTICAL GOALS BUT ALSO WITH VALUES.” Mies Van Der Rohe

Mercado Municipal de Almada
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Numa realção directa com Lisboa, o concelho de Almada é delimitado por uma moldura de água, sendo rodeado pelo Rio Tejo a Norte e 

Nordeste, e pelo Oceano Atlântico a Oeste, fazendo fronteira com Sesimbra e com o Seixal. Pertencente à Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), encontra-se no distrito de Setúbal e é dotado de 11 Freguesias - Almada, Cova da Piedade, Pragal, Cacilhas, Caparica, Trafaria, Cos-

ta da Caparica, Charneca da Caparica, Sobreda, Laranjeiro e Feijó. Numa área de 71 km2, o concelho é composto por 174 030 habitantes 

(Censos 2011). 

Freguesia ribeirinha criada em 1190, Almada é a sede do concelho. Devido à industrialização no final do século XIX, o seu espaço urbano 

sofreu um grande impulso e ganhou um papel principalmente administrativo. Ao longo do século XX, os núcleos urbanos desenvolve-

ram-se e acabram por se ligar formando a cidade consolidada de Almada, designada a cidade das duas margens, actualmente a sexta 

maior do país. Em 1943 e 1944 Faria da Costa e Etienne DeGroer são convidados para elaborar o plano de Urbanização de Almada. Este é 

caracterizado por duas vias fundamentais que ainda hoje constituem o desenho urbano do centro da cidade: a Rua da Incrível Almaden-

se (que liga Cacilhas ao núcleo central), e a outra, estruturante da cidade contemporânea, a Avenida D. Afonso Henriques (que se apoia 

na Praça Gil Vicente e na Praça MFA, tendo servido de suporte à expansão dos anos 50 e 60) . Em 1966 dá-se a construção da Ponte 25 de 

Abril, e a travessia do Rio Tejo ganha outras proporções. Desde os anos 90, de forma a combater o processo de urbanização de génese 

ilegal e o crescimento desordenado do território que sucedeu no século XX, Almada integra o projecto de reabilitação urbana na parte an-

tiga da cidade e na frente fluvial do Cais do Ginjal, historicamente caracterizado pelas actividades industriais ligadas à pesca e respectivos 

edifícios de actividades especializadas do sector do mar. Deste modo, pretende desenvolver uma frente cultural, de turismo e de lazer e 

contornar o efeito de dormitório causado pelo grande número de pessoas que, devido à diferença de custo de vida e às ligações directas 

com Lisboa (através da travessia rodoviária e ferroviária pela Ponte 25 de Abril, bem como pelos atravessamentos fluviais) vive num sítio 

e trabalha no outro. O objectivo é qualificar urbanísticamente a cidade, contribuir para o reequilíbrio dos usos e das funções, fixar novas 

actividades empresariais nomeadamente no sector do turismo-cultural-lazer, proporcionar uma maior qualidade de vida da população 

local, valorizar o património construído, e criar um percurso turístico-cultural que articule a oferta historico-patrimonial conjugada com 

a sua situação geográfica.

                                                                  

9LOCALIZAÇÃO | ALMADA

Área Metropolitana da Lisboa Concelho de Almada Freguesia de  AlmadaProposta para o desenvolvimento de uma operação de reabilitação urbana simples no núcleo histórico da cidade de Almada



O edifício a intervir situa-se no cruzamento da Rua Bernardo Francisco da Costa com a Rua Francisco de Andrade, a poucos metros do 

mercado municipal, onde a maioria dos edifícios adjacentes são do tipo residencial, com pequenos comércios locais no piso térreo.

9LOCALIZAÇÃO | ESTADO ACTUAL

Planta de Localização actual

 O edífício a intervir encontra-se em Almada, muito perto do Mercado Municipal, onde a maioria dos edifícios adjacentes são do tipo residencial, com pequenos 

comércios locais no piso térreo. O objectivo deste projecto é a reabilitação do edifício da Subestação da União Eléctrica Portuguesa (EDP) do arquitecto Francisco 

Keil do Amaral, uma vez que herdar e transformar é um acto da aqruitectura, a materialização das formas de viver onde a evolução é permanente devido ao 

efeito de reusar dos tempos.

Rua Bernardo Francisco da Costa



Francisco Keil do Amaral, nascido em Lisboa em 1910,  trabalhou numa primeira fase com Carlos Ramos, e foi um dos primeiros arquitec-

tos portugueses cuja obra revelou uma plena consciência moderna. Enquadrado na época do Estado Novo de arquitectura nacionalista, 

Keil do Amaral acredita numa terceira via que afasta os constantes paradigmas entre nacionalismo e modernismo, e que reforça o pa-

pel do arquitecto e da arquitectura como intervenientes activos na sociedade e na transformação da qualidade de vida da mesma. No 

seu trabalho, há uma grande preocupação e cuidado no que é fazer arquitectura, aliando sempre a racionalidade e funcionalidade dos 

princípios do movimento moderno a uma integração paisagística de uma arquitectura de sentido orgânico e atenta aos locais.

As subestações da União Eléctrica Portuguesa no distrito de Setúbal surgem da necessidade de estabelecer linhas de transporte desti-

nadas ao fornecimento de energia eléctrica aos concessionários de grande distribuição. São edifícios industriais, administrativos e sociais 

onde a arquitectura é chamada a projectar a forma do produto, que deveriam ser simultâneamente funcionais e estéticos, capazes de 

responder à produção e design industrial, articulando o útil e o belo a conceitos como a reprodutibilidade e produção em série. Dentro do 

enquadramento e mentalidade da época, as subestações vão ser pensadas como modelos repetíveis que se adaptam ao respectivo 

local de implantação. O antigo edífício administrativo da EDP, encontra-se em desuso desde 2004, ano em que trocaram de instalações.

13PROJECTO ORIGINAL | O EDIFÍCIO E O ARQUITECTO

Rua Bernardo Francisco da CostaSubestação da UEP, AlmadaFrancisco Keil do AmaralDOCOMOMO



O conjunto edificado em estudo resulta de um percurso histórico que começou nos anos 30 e que se veio a desenvolver até aos dias 

de hoje. Sendo o projecto em mãos uma reabilitação, pretende-se analisar o valor temporal e patrimonial de cada uma das partes para 

perceber como reusar e adaptar o programa, como também detectar o que não é dotado de valor histórico e arquitectónico para que 

seja possível repensar o espaço público e as ligações com a cidade e respectivo quarteirão. Imagem 1: Edifício dos anos 30, característico 

da arquitectura do regime da época, representativo do português suave. Imagem 2: Edifício dos anos 40 e 50, de linguagem característica 

do movimento moderno, projecto original de Keil do Amaral para os escritórios da União Eléctrica Portuguesa (UEP). Imagem 3: Corpo 

dos anos 60, que estava já incluído no projecto original, representando uma terceira fase que surgiu da necessidade de expansão dos 

escritórios da UEP. Imagem 4: Dos anos 70 até aos dias de hoje, existiram diversos acrescentos por carência de espaço e falta de comu-

nicações. Os edifícios originais sofreram alterações no seu interior com o pressuposto de obter mais pisos, o que se reflecte na fachada. 

Desenvolveu-se uma ligação entre o edifício dos anos 30 e o dos anos 40, e construiu-se um novo edifício caracterizado pelo falta de 

harmonia e integração com o resto do conjunto.  

15SITUAÇÃO ACTUAL | PERCURSO DO EDIFICADO

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3 Imagem 4



17SITUAÇÃO ACTUAL | PERCURSO DO EDIFICADO

Fotografia 1 | Edifício dos anos 40 e 50 Fotografia 2 | Edifício dos anos 60 Fotografia 3 | Intersecção Fotografia 1 | Edifício dos anos 70



19OPÇÃO CONCEPTUAL

Esquema conceptual do projecto

MERCADO MUNICIPAL DE ALMADA | Principal 

distribuidor de produtos frescos, da região e da 

época.

CONFERÊNCIAS DE NUTRIÇÃO | Teoria que será  

posta em prática nos cursos e abertas a toda a 

população.

CURSOS E WORKSHOPS | Com temas sazonais e 

variados escolhidos pelos grandes chefes consoante a 

disponibilidade dos produtos. 

YOGA E MEDITAÇÃO | Aulas em estúdios interiores 

ou espaços exteriores, individuais ou em grupo.

ACTIVIDADES AO AR LIVRE | Surf na Costa da 

Caparica, caminhadas na Serra da Arrábida...

ACTIVIDADES TURÍSTICAS EM PONTOS PESCATÓRIOS | 

Promover o contacto directo com a cultura. 

TERRA E MAR

No livro “Lisboa, Uma Cidade em Transformação”, o Arquitecto Keil do Amaral reflecte sobre os fenómenos do urbanismo moderno na cida-

de de Lisboa, esclarecendo a sua teoria acerca do crescimento urbano e suburbano e a maneira de como se deve abraçar o passado e o 

presente para construir um futuro. Defende que o homem, como parte integrante de uma sociedade, necessita de criar hábitos e relações. 

Uma estabilidade que lhe permite contornar a grande expansão citadina, que deu origem a um estilo de vida contemporâneo baseado na 

desenraização - habitar num sítio da cidade, trabalhar no extremo oposto, e movimentar-se entre ambos. Agarra-se à ideia de que o espaço 

público não é preocupação do passado, mas sim necessidade do presente, sendo preciso espaços e equipamentos que promovam a cultura, 

as actividades espontâneas e o convívio. Posto isto, o programa que me propus desenvolver resulta num Hotel, que pretende envolver turís-

tas e a população local num espaço de aprendizagem, cultura e convívio. Cresce assim, uma Escola de Culinária aliada ao Hotel, promovendo 

uma vertente socio-económica, o contatco directo com a cultura e dinamização da cidade de Almada, sempre ligada às tradições locais e 

valor histórico do local contornando o efeito de dormitório e inactividade, não sendo apenas mais um tipo de habitação temporária, mas que 

promove a partilha, a troca e a interacção. 



21PROGRAMA | PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Maquete de Estudo Maio 2018 Maquete de Estudo Junho 2018 Maquete de Estudo Junho 2018

Após a análise exercida, serão demolidas as intervenções posteriores aos anos 70 uma vez que desvalorizam o valor arquitectónico do 

conjunto edificado. Torna-se assim possivel a criação de um espaço público que aproveita os potenciais limites do interior do quarteirão 

e que se envolve com a cidade, originando praças e novos pontos de encontro que permitem a instalação de um programa mais abran-

gente, que se extende para além da exploração hoteleira e que atribui, respectivamente, uma nova forma de viver aos habitantes aqui 

residentes. O edifício dos anos 30 irá funcionar como recepção da escola de culinária e a cozinha do restaurante, sendo quase um museu 

de introdução ao quarteirão e a todo o conceito gastronómico. Servirá também de comunicação entre a praça inferior e a praça superior, 

que se encontram representadas nas imagens seguintes, como também terá espaços e salas de apoio à escola. O edifício dos anos 40 

e 50, será então reabilitado e albergará o novo uso de hotel, juntamente com o corpo acrestendado nos anos 60, permitindo mais privaci-

dade aos quartos e uma separação de funções. O respectivo piso térreo fica destinado à recepção e entrada do hotel, contendo espaços 

comuns como o bar, sala de yoga, loja e outras zonas de suporte ao mesmo. No lugar do edifício demolido, de forma a criar ligações de 

cotas e de pisos, nasce o novo edifício que terá como função a escola de culinária composta não só por um restaurante, com a finalidade 

de elo de ligação entre o novo e o antigo, como também por salas de cursos e workshops, conferências, wine bar, take away, etc. 



23PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Maquete de Estudo Julho 2018



25PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

Esquiço Conceptual |  A introdução de um páteo



27PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Maquete Final



29PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Maquete Final



31MEMÓRIA DESCRITIVA | HOTEL

Vista Exterior | Praça cota 38.90m

A proposta desenvolvida é distribuída por diferentes níveis, criando um jogo de cotas e de ligações ao longo de todo o quarteirão. Come-

çando pela cota 35.70m localiza-se o parque de estacionamento, sendo este reservado ao hotel e dotado de 21 lugares entre os quais 2 

- os que se situam perto da comunicação vertical com o piso térreo - para pessoas de mobilidade reduzida. À cota 38.90m, representa-se 

a praça inicialmente existente, uma das pontes de conecção entre a cidade e este novo espaço público. O piso térreo, que se extende 

em redor desta mesma, tem como principal característica uma maior permeabilidade, acolhendo funções mais públicas para que pos-

sa comunicar com a actividade existente nestes espaços exteriores. Deste modo, começando pelo hotel, 1,95m abaixo da referida cota 

temos a recepção e o lobby de entrada, acompanhado por uma zona administrativa. Neste mesmo piso, é acolhido o bar e o lounge 

com as respectivas instalações sanitárias, espaço que vive também para a Rua Bernardo Francisco da Costa. Subindo de novo até à 

cota 38.90m, encontra-se a loja com produtos utilizados nos cursos e workshops, e seguidamente o estúdio de yoga e respectivos vesti-

ários. Com a passagem para o edifício dos anos 60, é permitido o acesso ao ginásio, sendo a restante área deste corpo destinada às três 

suites existentes no hotel, com a diferença de que estas se recuam da fachada, criando uma varanda protegida pela mesma, de forma 

a criar um maior distanciamento entre os quartos e o espaço exterior e permitir privacidade. No piso superior do edifício, à cota 43.00m, 

encontramos diversas tipologias de habitação temporária: quatro quartos do tipo I e onze quartos do tipo II, ambos duplos e com casa 

de banho privativa; dois apartamentos com um quarto e respectiva casa de banho, sala com sofá-cama, casa de banho e kitchenette, 

podendo acolher até quatro pessoas. Na intersecção dos corredores, situa-se um espaço comum, um quarto de arrumos e a zona ad-

ministrativa. A área staff localiza-se junto da saída de emergência. Em relação às comunicações verticais, no hotel existem três, cada 

uma composta por um núcleo de escadas e elevadores.



33MEMÓRIA DESCRITIVA | ESCOLA DE CULINÁRIA

Vista Exterior | Praça cota 43.00m, páteo e relação com o quarteirão

À entrada do edifício dos anos 30, voltando à cota 38.90m, situa-se a recepção da Escola de Culinária, local destinado à realização das 

inscrições para os cursos e workshops. No mesmo piso, localiza-se a cozinha do restaurante que, devido às portas de vidro, cria uma per-

meabilidade visual servindo como museu e introdução ao conceito gastronómico. A cozinha é composta pelo espaço principal, por uma 

zona de frios, uma copa suja, cargas e descargas. A passagem para o restaurante é feita por um corredor e separada por uma porta de 

vidro pivotante, sendo esta mesma ligação a que une o edifício ao novo corpo construído. Assim que se passa a porta estão as instala-

ções sanitárias. O restaurante tem uma zona de entrada, um bar com balcão, ilhas de mesas em frente aos sofás que se constroem 

entres os pilares, e mesas de duas e quatro pessoas que se distribuem ao longo do espaço, umas mais perto da praça, outras viradas 

para o novo páteo. No restaurante, também por portas de vidro pivotantes, temos a ligação visual com a sala de workshops onde pode-

mos ver os cursos a decorrer. A entrada para a mesma é feita pela porta que se situa do lado exterior do restaurante, e que dá acesso 

a esta sala, seguida da cafetaria e páteo, casas de banho e sala de conferências. O edifício que acolhe a recepção e a cozinha, tem um 

núcleo de comunicações vertical composto por elevador e escadas, que nos dão o acesso interno à nova praça criada à cota 43.00m. 

Nesta parte superior do mesmo, há um espaço de leitura e uma sala multiusos de apoio à escola, com acesso exterior à praça. Neste 

nível superior, vive-se a intervenção projectada no interior de quarteirão, dando acesso ao wine bar e respectiva esplanada, e a um take 

away que pretende servir também as pessoas aqui residentes. Depois da praça,  encontam-se os acessos às cotas superiores por ram-

pas ou escadas, nomeadamente a 47.30m e 49.00m - esta última já funcionando como espaço dos edifícios residenciais - e também 

um jardim que fora criado para dar uma zona verde a toda este espaço público de pedra. O acesso exterior é feito por umas escadas que 

fazem a transição entre a praça já existente e a nova, como também por rampa através da Rua Dom João de Portugal.



35MEMÓRIA DESCRITIVA | ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Restaurante e relação com os workshops, escola e páteo

No projecto a executar, em termos de materialização, foi prioritária a identificação e distinção dos novos elementos daqueles já exis-

tentes. Tentou-se, por isso, respeitar a autenticidade e identidade do conjunto edificado a reabilitar, utilizando na nova intervenção uma 

linguagem de carácter contemporâneo. Assim, na reabilitação do edifício, tendo em consideração a estrutura de betão armado e pare-

des de alvenaria dupla, as opções tomadas foram baseadas na salvaguarda da compatibilização de elementos, materiais e sistemas 

construtivos aliados às novas técnicas. A divisão de pisos retornou a ser a original, o que fez desaparecer os elementos adicionados pos-

teriormente a esta, que perturbavam o conjunto arquitectónico. Optou-se por um sistema de isolmento pelo exterior ETICS, cujo acaba-

mento é um revestimento acrílico branco. A praça existente foi revestida a pedra de lioz de tom claro, o que levou a que o novo edifício 

e respectiva praça do nível superior, nascessem com esta materialidade, atribuindo um prolongamento e desenvolvimento ao espaço 

público no interior de quarteirão. Deste modo, o novo edifício é composto por uma fachada ventilada em pedra natural num suporte de 

betão armado, utilizando gatos para fixação mecânica de forma a promover um melhor desempenho térmico. A fachada nova, teve 

por base a forma das molduras de betão do edifício dos anos 40, 50 e 60, prevalecendo a vontade de respeitar a existente, resultando 

numa métrica de vãos que foi aumentada ou diminiuda segundo a permeabilidade do espaço. Assim, no conjunto original que recebeu 

a função de hotel, as molduras são mais repartidas permitindo maior privacidade. Na nova construção, destinada à escola - programa 

de carácter mais público - estas mesmas molduras são extendidas até ao chão, e os respectivos vãos aumentam de dimensões per-

mitindo uma transição, movimento e permeabilidade, como podemos observar na imagem. A materialidade das mesmas baseia-se 

numa linguagem de carácter mais industrial reflectindo o programa que acolhe. As caixilharias foram uniformizadas, sendo de alumínio 

termolacado na cor preta em toda a intervenção. No interior, os quartos, o estúdio de yoga, a loja e o wine bar têm o pavimento em 

madeira maciça de pinho, e as paredes rebocadas e pintadas a branco de forma a proporcionar um ambiente mais quente e acolhedor. 

Nos espaços de carácter mais público como circulações, IS, bar do hotel, restaurante e restante escola é aplicado um pavimento em 

microcimento na cor cinza, enquanto o piso de estacionamento tem um acabamento em betonilha afagada. As zonas das cozinhas 

e take away são caracterizadas por um pavimento em mosaicos cerâmicos de dimensões 60x60cm também na cor cinza. O betão é 

assumido nos pilares, paredes e tecto do restaurante. 



37PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Planta de Localização
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Planta de Coberturas



41PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Planta Cota 44.00m

1.

1....................................................................................................................................................................................................................................................Espaço Comum

2.....................................................................................................................................................................................................................................Zona Administrativa

3..............................................................................................................................................................................................................................................Armazenamento

4................................................................................................................................................................................................................................................................Quarto Tipo I

5............................................................................................................................................................................................................................................................Apartamento

6..................................................................................................................................................................................................................................................................................Quarto Tipo II

7............................................................................................................................................................................................................................................................................................Área Staff

8......................................................................................................................................................................................................Salas de apoio à escola de culinária

9...............................................................................................................................................................................................................................................................................................Wine Bar

10.................................................................................................................................................................................................................................................Take Away | Mercearia

11......................................................................................................................................................................................................................................................................................................Jardim



43PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Planta Cota 40.00m

1......................................................................................................................................................................................................Recepção e Lobby de Entrada

2.....................................................................................................................................................................................................................................Zona Administrativa

3...............................................................................................................................................................................................................................Bar e Lounge do hotel

4.............................................................................................................................................................................................................................................................................................Loja

5....................................................................................................................................................................................................................................................Estúdio de Yoga

6..................................................................................................................................................................................................................................................................................Ginásio

7.........................................................................................................................................................................................................................................................................................Suite

8............................................................................................................................................................................................Recepção da escola de culinária

9...................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cozinha

10...............................................................................................................................................................................................................................................................................Zona de Frios

11...........................................................................................................................................................................................................................................................................................Copa Suja

12......................................................................................................................................................................................................................Depósito | Cargas e Descargas

13..................................................................................................................................................................................................................................................................................Restaurante

14...........................................................................................................................................................................................................................................................Sala de Workshops

15..............................................................................................................................................................................................................................................................................................Cafetaria

16....................................................................................................................................................................................................................................................Sala de Conferências 

17........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Páteo



45PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Planta Cota 36.00m



47PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Alçado Longitudinal



49PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Corte Longitudinal



51PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Alçado Transversal



53PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Corte Transversal



55PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Corte Transversal



57PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Corte Transversal



59PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Corte Construtivo

1..............................................................................................................................................................................Rufo em zinco perfurado com goteira

2...................................................................................................................................................................................................................................................................................Caleira                    

3.........................................................................................................................................................................Protecção mecânica com seixo rolado

4......................................................................................................................................Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150g/m2

5................................................................................Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido de 8 cm 

6..........Membrana de impermeabilização betuminosa com 4 kg/m2 e armadura de poliéster

7...................................................................................................Camada de forma com pendente de 2 % em betonilha leve

8........................................................................................................................................................................................................................................................Betão Armado

9...............................................................................................................................................................Sistema ETICS - do interior para o exterior

...................................................................................................................................................................................................Betão Armado | Alvenaria dupla

................................................................................................Argamassa cimentícia com rede de fibra de vidro 150 gm/m2

................................................................................................Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido 5cm

...........................................................................................................................................................................Bucha | Cavilha de plástico para fixação

................................................................................................Argamassa cimentícia com rede de fibra de vidro 150 gm/m2

.......................................................................................................................................................................................................................................Primário anti-alcalino

...............................................................................................................................................................................................................Acabemento acrílico branco

10................................................................................................................................................................................................................................................................................Pré Aro

 

11...........................................................Caixilho em alumínio termolacado na cor preto e vidro duplo com caixa de ar

12...................................................................................................................................................................................................................................................................Peitoril em Pedra 

13.......................................................................................................................................................................................................................................Mástique em poliuretano

14..........................................................Tecto falso em gesso laminado com lã mineral, rebocado e pintado a branco

15.................................................................................Placa em gesso laminado para fixação de sistema de protecção solar

16......................................................................................................................................................................................Paredes rebocadas e pintadas a branco  

17........................................................................Soalho em madeira maciça de pinho com acabamento em verniz mate

18...................................................................................................................................................................................................Isolamento acústico em lã de rocha

19..................................................................................................................................................................................................................................Betonilha de regularização

20.................................................................................................................................................................Revestimento em microcimento na cor cinza

21...........................................................................................................................................................................................................Lajeta de pedra de lioz com 3 cm

22.........................................................................................................................................................................................................................................................Argamassa de cola

23..............................................................................................................................................................................................................................................................................Betão à vista

24.................................................................................................................................................Betonilha afagada com endurecedor de superfície

25...............................................................................................................................................................................................................................................................Betão de limpeza

26..........................................................................................................................................................................................................Protecção com tela de polietileno

27.................................................................................................................................................................................................................................................................................................Terreno



61PROPOSTA FINAL | DESENHOS TÉCNICOS

Corte Construtivo

1..................................................................................................................................................................................................................................................Guarda metálica

2..................................................................................................................................................................................................................................................................................Caleira       

3......................................................................................................................................Lajetas de pedra de lioz com 3 cm de espessura

4........................................................................................................................................................................................................................................Argamassa de cola

5.................................................................................................................................Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2

6..............................................................................Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido de 8 cm  

7.........Membrana de impermeabilização betuminosa com 4 kg/m2 e armadura de poliéster

8................................................................................................Camada de forma com pendente de 2 % em betonilha leve

9.......................................................................................................................................................................................................................................................Betão Armado

10.................................................................................................................................................................................................Sistema de fachada ventilada

...........................................................................................................................................................................................................................................................Betão Armado

...................................................................................Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido de 5 cm

...................................................................................................................................................................................................................................Caixa de ar com 2 cm

...............................................................................................................................................................................................................Gatos para fixação da pedra 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................Placas de pedra lioz

11.......................Painéis GRC (betão reforçado com fibra de vidro), com acabemento pintado na cor preta

12.......................................................................................................................................................................................................Fixação mecânica dos painéis GRC

13..................................................Caixilharia em alumínio termolacado na cor preta e vidro duplo com caixa de ar

14......................................................................................................................................................................................Paredes rebocadas e pintadas a branco

15.........................................................................Soalho em madeira maciça de pinho com acabamento em verniz mate

16....................................................................................................................................................................................................Isolamento acústico em lã de rocha

17....................................................................................................................................................................................................................................Betonilha de regularização

18.........................................................................Tecto falso em gesso laminado perfurado, rebocado e pintado a branco

19.................................................................................................................................................................................................................................................................................Betão à vista

20.................................................................................................................................................................Revestimento em microcimento na cor cinza

21..................................................................................................................................................................................................................................................................Betão de limpeza

22..........................................................................................................................................................................................................Protecção com tela de polietileno

23..................................................................................................................................................................................................................................................................................................Terreno




