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1. Palácio do Rosário e Santuário Cristo Rei
2. Parque de Jogos Pragal
3. Seminário Maior de São Paulo de Almada
4. Quarteirão das Artes
5. Museu Naval
6. Teatro Azul

7. Casa de Cerca
8. Escola Básica Integrada D. António Costa
9. Igreja Paroquial de S. Tiago de Almada
10. Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada
11. Centro Cultural Almada
12. Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz 

19. Plataforma Industrial LISNAVE13. Igreja de Santiago
14. Instalações Militares GNR
15. Mercado Municipal de Almada
16. Casa da Quinta dos Ingleses
17. Casa da Quinta do Almaraz
18. Escola Secundária Cacilhas-Tejo

1. Cais do Ginjal - Indústrias Criativas - Habitação, Hotelaria, Comércio e Serviços
2. Hotel, Castelo de Almada - Comércio Tradicional e Habitação
3. Centro de Interpretação do Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz - Residências Estudantes
4. Antigo Edíficio da União Eléctrica Portuguesa Almada
5. Cidade da Água - Margueira (Habitação) - Hotelaria, Comércio e Serviços

O enunciado propunha a reabilitação de um conjunto edificado projectado pelo arquitecto Francisco Keil do Amaral em elevado estado 
de degradação, localizado em Almada, no gaveto das ruas Bernardo Francisco da Costa e Francisco de Andrade. Inserido numa 
envolvente residencial, habitada por uma população envelhecida, a dinâmica urbana vive exclusivamente da actividade do Mercado 
Municipal de Almada e dos pequenos comércios tradicionais. O programa proposto pelo enunciado foi revisto criticamente, uma vez que 
a localização do edifício não era favorável a uma estrutura hoteleira tradicional, devido à dispersão de equipamentos de interesse e à 
existênciaexistência de projectos para exploração hoteleira em áreas adjacentes mais favoráveis. Assim, de modo a responder às necessidades 
sociais do lugar e do município , proponho um centro intergeracional, onde os idosos (que necessitam de apoio e actividades diárias) 
possam manter uma relação próxima com jovens (que necessitam de oportunidades de emprego e razões para se estabelecerem no 
município), contribuindo para a dinâmica social na área. Como conector das faixas etárias, surge um programa de ocupação temporária 
associado às indústrias criativas e promoção da cultura, na expectativa de gerar actividades complementares nos espaços desenhados 
parapara o efeito. Em termos formais, a proposta baseia-se na valorização do edificado de Keil do Amaral, através da “eliminação” dos 
elementos que corromperam o conjunto e criação de volumes que se organizam segundo a lógica das formas originais.  As áreas mais 
públicas encontram-se ao nível das ruas e do pátio central, enquanto as áreas mais privadas aparecem à medida que os vários volumes 
crescem tanto em altura como para o interior do quarteirão.

Reabilitação/expansão do antigo edifício da União Eléctrica Portuguesa

Centro Intergeracional de Almada

B

C

D

A

A. Edifício dos anos 30/40
B. Conjunto original da UEP em L, Francisco Keil do 
Amaral, 1945
C. Expansão do conjunto original, Francisco Keil do 
Amaral, 1962
D. Edifício em betão armado, anos 80-90



Residências para idosos
Serviços (WC’s públicos)

Corredores
Acessos verticais, escadas

Residências para jovens
Espaços recreativos

Serviços (Lavandaria, WC’s públicos)
Corredores

Acessos verticais, escadas

Quartos para ocupação temporária
Espaços recreativos, espaços de workshops

Serviços (WC pública)
Corredores

Acessos verticais, escadas

Espaço recreativo, ginásio, piscina
Cantina e bar, cozinha

Área Staff (Escritório e recepção)
Área Staff (Restroom, WC, Cacifos)

Serviços (WC públicos, duches, cacifos)
Hall entrada, Corredores, áreas públicass

Acessos verticais, escadasAcessos verticais, escadas

Áreas privadas

Áreas semi-públicas 
rua como ligação entre público e privado 

Áreas públicas

Planta Piso Térreo (à cota 39,5 m)  l  Escala 1/200

Planta Piso 2 (à cota 47,5 m)  l  Escala 1/200

1. Refeitório Centro Intergeracional
2. Cozinha
3. Áreas de refrigeração e dispensas
4. Área técnica
5. Casas de banho públicas
6. Área recreativa
7. Hall do Centro Intergeracional7. Hall do Centro Intergeracional
8. Ginásio
9. Recepção e escritório
10. Piscina
11. Balneários, casas de banho e cacifos
12. Bar
13. Restaurante
14. Cozinha14. Cozinha
15. Recepção da área de ocupação temporária
16. Casas de banho públicas
17. Casas de banho Staff
18. Sala de convívio Staff
19. Balneários Staff
20. Arrumos malas
21. Sala das limpezas21. Sala das limpezas
22. Loja
23. Casa de banho loja
24. Arrumos loja

1. Sala da televisão
2. Área técnica
3. Enfermaria e farmácia
4. Lavandaria partilhada
5. Quartos para jovens
6. Casas de banho públicas
7. Sala de informática7. Sala de informática CB
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1

2



A. Corte-Alçado Longitudinal pela praça central   l   Escala 1/100

B. Corte Longitudinal pelo conjunto edificado  l  Escala 1/100
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Pormenor dos vãos da porta e janelas do restaurante  l  Escala 1/5

C. Corte-alçado longitudinal pela praça e conjunto edificado antigo

4. Vista interior do espaço dos workshops situado no segundo piso do volume em L original

5. Vista interior da recepção da área de ocupação temporária situada no primeiro piso do volume em L original

1. Painel CTL (Cross Laminated Timber), e=60 mm
2. Folha de madeira natural de nogueira, e=2 mm

3. Capa de latão, e=2 mm
4. Estrutura do puxador em latão,e=2 mm

5. Puxador em madeira de nogueira
6. Batente do vão da porta em madeira de nogueira

7. Caixilharia em madeira de nogueira7. Caixilharia em madeira de nogueira
8. Revestimento exterior da caixilharia em capa de latão

9. Caixilharia em madeira de nogueira
10. Vidro duplo com caixa de ar 5x10x5 mm

11. Puxador em latão
12. Dobradiça de perno regulável ZENIT em latão, 16mm diâmetro, h= 

146 mm 
13. Capa de cobertura de embelezamento de dobradiças de perno em 13. Capa de cobertura de embelezamento de dobradiças de perno em 

latão
14. Batente do vão da porta em madeira de nogueira

15. Guarnição do vão da porta em madeira de nogueira
16. Guarnição do vão da janela em madeira de nogueira

Corte construtivo da área do restaurante  l  Escala 1/20




