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Reabilitação do edício da União Eléctrica Portuguesa em Almada

          O enunciado propõe a reabilitação de um edifício do arquitecto 
Francisco Keil do Amaral e consequente requalicação da área 
envolvente, em Cacilhas, Almada. O edifício original data dos anos 40, 
sendo constituído por um volume em forma de “L” que segue a 
geometria do gaveto formado pelas ruas Bernardo Francisco da Costa e 
Francisco de Andrade.  A função original era a de abrigar os serviços de 
baixa tensão e os escritórios da União Eléctrica Portuguesa no 
municípiomunicípio de Almada. Na década de 60 o edício sofreu uma expansão 
para Norte, passando o “L” a ser um “U”, pela necessidade de um 
armazém para os serviços. O projecto de arquitectura foi também 
realizado pelo arquitecto Francisco Keil do Amaral, sendo caracterizado 
por dois sistemas estruturais distintos: um que prolonga o volume já 
existente em pilar/viga e que faz a transição para o novo armazém - uma 
nave em pórticos de betão armado. Nas seguintes décadas, o edício 
sofreusofreu mais modicações com uma nova expansão para poente numa 
estrutura de betão armado de 4 pisos e adições sucessivas de novos 
pisos nos volumes do projecto original e da primeira expansão. O 
conjunto de edifícios acabaria por ser vendido pela EDP à Câmara 
Municipal de Almada nos anos 2000, apresentando actualmente um 
elevado nível de degradação e descaracterização, não possuindo 
qualquer tipo de função.

Caracterização do edício 

          O projecto original de Francisco Keil do Amaral constrói-se a 
partir de três corpos, dois deles horizontais que se unem devido à 
presença de um terceito corpo, central e vertical. Este corpo vertical 
marca a mudança de direcção das ruas, assim como a mudança de 
direção dos volumes que seguem a geometria e topograa do terreno. 
Os volumes dividem-se interiormente em 4 níveis distintos (2 níveis em 
cada um dos volumes), todos eles a alturas distintas, com ligações às 
váriasvárias cotas das ruas e pátio interior. O corpo central resolve os acessos 
verticais entre os dois níveis do volume adjacente à rua Bernardo 
Francisco da Costa, através de uma escadaria que se adapta à sua forma 
e entre esses níveis e os dois meio-pisos do outro volume horizontal, 
através de duas escadas de tiro, uma em cada nível. A espacialidade do 
primeiro piso era caracterizada por dois elementos: um grande vão de 
vidro marcado pela métrica de pilares, que iluminava o interior da 
recepçãorecepção e área de atendimento ao público, tornando-a permeável à rua 
Bernardo Francisco da Costa e uma cobertura ondulada que ao mesmo 
tempo que escondia as vigas estruturais, fazia com que se   
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pronunciassem na sala através das curvas. No segundo piso, 
acessível pela escada de dois lances, encontravam-se os escritórios 
divididos por paredes de alvenaria de tijolo na sequência do ritmo 
dos pilares. Possuía na extremidade do corredor uma unidade 
sanitária, com a característica peculiar de possuir entradas luz 
zenitais possíveis pela presença na cobertura de três arcos em 
betão armado e para além disso na extremidade oposta um 
pequenopequeno hall iluminado graças ao vão emoldurado por uma 
quadrícula de betão armado, sobre a entrada principal do edício. 
     O volume adjacente à rua Francisco de Andrade 
caracteriza-se pela existência de uma sequência de molduras com 
um ritmo vertical demarcado  em ambas as fachadas e relaciona-se 
com o pátio interior através de um meio cilindro saliente do plano 
da fachada, por onde interiormente se dá uma escada curva que liga 
o primeiro meio-piso ao segundo. O primeiro meio-piso é também 
caracterizado pela existência dos pilares que suportam o meio-piso 
superiosuperior, em constante diálogo com ambas as fachadas ritmadas. 
Ambos os volumes são encimados por coberturas em telha de 
marselha de duas águas, contudo a espacialidade inerente à 
inclinação da cobertura não é assumida pelo arquitecto no interior, 
escondendo-a através de coberturas falsas planas em todos os 
pisos. Este facto poderá relacionar-se com o período político 
ditatorial, em que a construção se inseriu, sendo a necessidade de 
esconderesconder o moderno e a sua cobertura plana uma obrigação em 
termos de imagem exterior, contudo o arquitecto assume-a no 
interior com a anulação da cobertura em águas tipicamente 
portuguesa e símbolo de adequação. 
     O edifício possuía um conjunto de peças características 
desenhadas pelo arquitecto Francisco Keil do Amaral, desde os 
balcões de atendimento até às luminárias que tinham um carácter 
relevante na espacialidade. Para além disso, também as carpintarias 
dos vãos, tanto de janelas como portas, foram executadas pelo 
arquitecto, em madeira de pinho e com diversos revestimentos 
consoante o vão: em esmalte ou em folha natural de sucupira, por 
exexemplo. 

Adições e remodelações no edifício

     Ao longo do tempo, como já foi enunciado, o edício sofreu 
múltiplas modicações que danicaram o espaço e o ambiente 
idealizado originalmente.
     A adição de novos pisos fez com que as alturas interiores 
estabelecidas fossem alteradas, e assim a relação entre pisos e 
fachada (que foi sendo mantida) foi adulterada. Na extensão do 
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armazém que data da década de 60, a nave única que evidenciava as 
águas da cobertura inclinada em telha, possível pelos pórticos de betão 
armado, passou a ter uma nova estrutura adossada aos pórticos que 
suportava três novos pisos de altura mínima entre eles. Os encontros 
entre as novas lajes e a fachada são actualmente visíveis do exterior. Na 
tentativa de ganhar espaço, as inclinações das coberturas de duas águas 
no edifício original dos anos 50, são mais acentuadas e são criadas 
estrutuestruturas metálicas vísiveis. Ainda acerca do mesmo volume, a escada 
de dois lances é modicada, retirando lógica à forma que a albergava: o 
volume central que se destacava em altura. Para além disso, a 
verticalidade do volume é posta em causa devido às mudanças de 
inclinações das coberturas já mencionadas. A passagem do tempo e 
consequente degradação do conjunto, fez com que a maior parte das 
peças desenhadas pelo arquitecto já não existam: exemplo disso são as 
carpintariaiscarpintariais, hoje em dia metálicas e já elas também num estado de 
degradação considerável.
     É possível também observar alterações na fachada que se vira à 
rua Bernardo Francisco da Costa, no que toca ao grande vão horizontal 
que tão bem a caracterizava e na extremidade curva revestida em pedra. 
Deixa de ter uma leitura simples, devido ao encurtamento do vão 
horizontal para aparecimento de um novo vão vertical de caixilharia 
metálica e ao envidraçado “em escada” que substitui a curva, antes 
revestida a pedra. Para além disso, os pequenos vãos que encimam o 
grgrande vão horizontal, fazendo a ventilação do espaço interior através 
de ripas horizontais de madeira de pinho, são fechados, deixando o 
alçado mais pesado. 
     A construção do bloco de betão armado a Poente descaracteriza 
por completo todo o conjunto - tanto sufoca o pátio interior devido à 
sua falta de escala, como não tenta criar qualquer tipo de relação com as 
pré-existências. Provavelmente, esta construção data do mesmo 
período em que os pisos são adicionados ao armazém dos anos 60, uma 
vez que resulta do seu prolongamento. A sua união à fachada do 
armazém faz com que uma das molduras ritmadas de betão seja 
demolidademolida, aparecendo no seu lugar uma escada de betão armado 
saliente e de perl recortado, que nada tem que ver com as formas 
pré-existentes. Para além disso, a agressividade do novo edifício face à 
envolvente acentua-se pelo revestimento da fachada ser feito, nalgumas 
zonas, de placas metálicas onduladas, também elas de perl recortado.
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Caracterização da área urbana envolvente

          A área envolvente próxima ao edicado em questão é na sua 
maioria caracterizada por edícios residenciais, com alturas médias 
entre os 4 e 5 pisos e cujos pisos térreos possuem pequenos espaços 
comerciais. A nascente, a rua Bernardo Francisco de Andrade encontra a 
praça Gil Vicente, requalicada com a presença do metro de superfície 
e a poente pela presença do Mercardo Municipal de Almada, edifício 
com uma planta octogonal característica, que ainda cumpre em pleno as 
suas funções e tem um suas funções e tem um forte impacto na vida da área.
     Face a uma envolvente mais ampla, é possível identicar diversos 
equipamentos públicos de maior relevância no município de Almada: de 
carácter turístico destaca-se o Santuário do Cristo Rei e a área do 
Castelo e suas muralhas; de carácter cultural têm-se os exemplos do 
Teatro Azul, da Casa da Cerca (centro de arte contemporânea) e o 
Centro Cultural de Almada com o seu parque urbano; em termos de 
inovação é possível enunciar o Quarteirão das Artes, um conjunto 
edicadoedicado que alberga espaços para indústrias criativas e habitações 
temporárias; de carácter social, a Igreja Paroquial de São Tiago e de 
carácter pedagógico, o Seminário Maior de Almada, a escola básica 
integrada Dom António Costa e a escola secundária Cacilhas-Tejo. É 
possível ainda identicar quatro áreas com perspectivas de futuro no 
que toca a projectos de arquitectura na envolvente, o Cais do Ginjal, os 
terrenos da Quinta do Almaraz, as áreas de Almada Velha e Castelo, e as 
plataplataformas da Lisnave (representadas a amarelo nas imagens seguintes, 
de cima para baixo, respectivamente).
     O cais do Ginjal, no passado caracterizado pelas actividades 
industriais ligadas ao trabalho do mar, vai ser alvo de diversos projectos 
de reabilitação dos edifícios existentes com objectivo de criar novas 
habitações e áreas para indústrias criativas. Para além disso, 
pretende-se criar novos equipamentos, entre eles unidades de hotelaria, 
unidades comerciais e de serviços. A quinta do Almaraz, que possui nos 
seus terrenos património arqueológico da colonização fenícia de 
AlmadaAlmada terá como uso motor um centro de interpretação relativo ao 
sítio arqueológico, assim como usos associados de habitações 
temporárias para estudantes, um lar de 3ª idade e um silo automóvel. Na 
área de Almada Velha, onde hoje predomina a função residencial, uma 
população envelhecida e uma constante desvalorização dos comércios 
tradicionais, pretende-se aproveitar a área da muralha e das instalações 
militares da GNR para criar uma unidade hoteleira de referência 
apraproveitando a posição topográca privilegiada, a sua centralidade e 
qualidade paisagística. Nas antigas plataformas da Lisnave projecta-se 
a “Cidade da Água”, uma área urbanizada de uso habitacional com vista 
privilegiada sobre o rio Tejo. Para além das áreas residenciais, contará  
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com tratamento de espaços públicos ao longo da linha de rio, assim 
como unidades hoteleiras, unidades comerciais e variados serviços.
          Através desta caracterização pode concluir-se que existe um 
conjunto interessante de equipamentos de carácter cultural e 
turístico que potenciam a área envolvente ao terreno onde se 
encontra o edifício, assim como áreas de investimento futuro com a 
mesma ou maior assertividade, contudo encontram-se espalhadas 
pela linha de costa e pelas zonas de maior elevação e consequente 
maior interesse paisagístico. O edifício em questão encontra-se no 
interiorinterior da malha urbana, numa zona menos cuidada de Almada 
devido às suas limitações.

Reexão acerca do município de Almada

“Em Almada, desde os anos 90 que se vem desenvolvendo uma 
estratégia consistente que visa, por um lado, a qualicação urbana, 
ambiental e paisagística do território, a melhoria da mobilidade e da 
acessibilidade, a criação de uma rede de equipamentos culturais, 
desportivos e de lazer, a realização de eventos com notoriedade e 
prestigio e, por outro, procurar uma diversicação da base 
económica do desenvolvimento do concelho, criando condições 
papara atrair, instalar e desenvolver actividades de suporte ao 
turismo.”

Plano Estratégico de Valorização e Desenvolvimento do Turismo para o 
Concelho de Almada 2011

     Não obstante o desenvolvimento de Almada a nível cultural, 
turístico e urbano desde o início do século, que tornou a área mais 
atractiva, ainda existe um conjunto de problemáticas marcadamente 
sociais. Com base nos dados do Diagnóstico Social de Almada de 
2013 é possível perceber que desde o início do século tem existido 
um aumento signicativo da população residente com mais de 65 
anos, de cerca de 35% entre 2001 e 2011, contribuindo para  a visão 
dede um munícipio envelhecido. Face a este dado seria de esperar uma 
forte resposta social, contudo e apesar dos equipamentos existirem 
em número considerável (19 centros de dia, 7 centros de recriação, 
7 lares) não existem em alcance - existem cerca de 10000 idosos 
sem núcleo familiar no município, dos quais 7 846 vivem sozinhos, 
sendo que apenas 2000 estão inseridos nos equipamentos de apoio 
social. A ideia de um município envelhecido é ainda reforçada pela 
percentagempercentagem de população jovem entre os 14 e os 24 anos ser de 
cerca de 11,1. Aproximando o discurso a Cacilhas (freguesia onde se 
localiza o edifício em estudo), percebe-se que este conta com a  
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maior percentagem de pessoas com mais de 65 anos em todo o 
município (com valores entre 27,0 a 32,7%), com a menor percentagem 
de jovens (entre 9,5 a 11,99%) e com um índice de dependência de 
idosos superior aos 50%, sendo que por cada 100 jovens existem mais 
de 340 idosos. É possível concluir que é necessário para a 
municipalidade renovar e criar novos equipamentos de carácter social 
que respondam mais ecazmente e de forma activa a um envelhecimento 
ininevitável da população residente e a uma necessidade de jovialização, 
contrariando o duplo envelhecimento.  
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Santuário Cristo Rei
Cristo Rei
Palácio do Rosário
Campo de Jogos Pragal

Museu Naval
Seminário Maior de São Paulo de 
Almada
Quarteirão das Artes
Teatro Azul
EscolaEscola Básica Integrada Dom 
António Costa

Miradouro da Boca de Vento
Casa de Cerca
Jardim Casa de Cerca
Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Almada
IgIgreja Paroquial de São Tiago de 
Almada
Centro Cultural Almada
Parque Urbano Comandante Júlio 
Ferraz

Instalações Militares GNR
Igreja de Santiago
Antigo Edificio UE
Mercado Municipal de Almada

Parque Industrial Cais do Ginjal
Casa da Quinta dos Ingleses
Casa da Quinta do Almaraz
Escola Secundária Cacilhas-Tejo
Parque Industrial Lisnave
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Santuário Cristo Rei
Cristo Rei
Palácio do Rosário
Campo de Jogos Pragal

Museu Naval
Seminário Maior de São Paulo de 
Almada
Quarteirão das Artes
Teatro Azul
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Reexão crítica do progama proposto

          O enunciado propunha a execução de um hotel, para reabilitação 
do conjunto de edifícios. Através das análises anteriores, é possível 
perceber que a localização geográca não benecia o programa de 
hotel: existe uma dispersão de equipamentos de interesse face ao 
edício, visto que estes estão mais próximos da linha de costa ou das 
elevações de terreno e que o tipo de vivências da área é baseado no 
grupo etário idoso que a caracteriza. Para além disso, as zonas do 
CasteloCastelo, da plataforma da Lisnave e do Cais do Ginjal já são alvo de 
exploração no sentido da hotelaria e habitação temporária, 
apresentando qualidades geográcas e de equipamento envolvente 
superiores às do terreno em estudo. Pensei que o programa tradicional 
de hotel seria demasiado focado em si mesmo, menosprezando uma 
envolvente que necessita de intervenção social, devido às suas 
problemáticas. Assim, idealizei um programa hoteleiro diferenciado, 
complementado por espaços que respondem a necessidades do lugacomplementado por espaços que respondem a necessidades do lugar. 
     A necessidade de jovialização da população, de apoio a uma 
população residente envelhecida e de aposta continuada nas indústrias 
criativas, eram problemáticas que não deviam ser ignoradas pelo novo 
programa, mas sim formar a sua base. A intenção de atrair jovens para a 
zona, implica a criação de condições para a sua permanência, tanto 
através de áreas residenciais como de áreas de trabalho. A população 
idosa necessita de condições para envelhecer de forma activa, através 
dede espaços que promovam a actividade social, física e cultural. O apoio 
à população idosa dependente, da área adjacente, poderia ser feito 
aproveitando a necessidade de trabalho dos jovens: assim, o programa 
pressupõe uma relação próxima entre os dois grupos etários - os idosos 
que necessitam de vida são suportados pelo grupo etário jovem que 
necessita de trabalho e razões para se estabelcer no local, contribuindo 
para a dinâmica social da área. O programa de hotelaria aliado às 
indústriasindústrias criativas e à promoção da cultura, surge como conector dos 
dois grupos etários, uma vez que a permanência temporária de certos 
grupos poderia gerar actividades culturais complementares, em espaços 
pensados para o efeito. O público alvo da intervenção seria composto 
por jovens trabalhadores e idosos em permanência, sendo que o espaço 
foi pensado para receber também ocupantes ocasionais, para organizar 
ou participar em actividades especícas. 

Distribuição do programa no edifício

     Inicialmente e de forma esquemática, pensei uma distribuição 
pelos pisos existentes através de “palavras” que caracterizam as 
necessidades discutidas e as relacionavam com as ruas e espaços da 
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envolvente: no volume 1, a unidade de habitação temporária (hotel), 
nos volumes 2 e 3, os espaços para actividades culturais e 
recreativas, no volume 4, a residência partilhada para jovens e 
idosos e no volume 5,  as áreas de loja e escritórios administrativos 
do complexo. No primeiro piso do volume 1, relacionado com a rua 
Bernardo Francisco da Costa, caria a recepção do complexo, 
composta por uma sala comum e áreas de staff. No volume número 
2,2, no primeiro piso, caria um restaurante com ligação à rua 
Francisco de Andrade e ao pátio interior do conjunto, assim como 
os serviços necessários ao funcionamento do mesmo. No primeiro 
piso do número 3 cariam situados os espaços recreativos 
relacionados com actividades físicas. No volume 5, no primeiro 
piso, caria a loja/espaço expositivo, directamente relacionada com 
a rua Bernardo Francisco da Costa.  No segundo piso do volume 1, 
cariamcariam as unidades de habitação temporária. Nos segundos pisos 
do segundo e terceiro volumes continuariam em altura os espaços 
recreativos, desta feita de carácter cultural. No volume 5, no 
segundo piso, idealizei a expansão da Agenial (empresa existente 
no edifício adjacente), com mais espaços de escritórios. O volume 4 
seguiria em altura com áreas de residência para idosos e 
estudantes. O volume 6 é enunciado nos esquemas devido ao 
cacarácter de proximidade com o conjunto, tendo ligação directa ao 
pátio, e pelo facto de se inserir num interior de quarteirão sem 
dinâmica, que poderia ser aberto à cidade. Assim, pensei este 
volume como uma possível expansão do conjunto, uma vez que 
também pertence à câmara municipal de Almada e não tem, de 
momento, um aproveitamento total ou eciente dos seus espaços.

Opção Conceptual 

     O conjunto edicado em questão sofreu inúmeras 
modicações ao longo do tempo, sendo por isso importante 
distinguir as modicações com valor arquitectónico e histórico 
daquelas que corromperam o valor dos trabalhos originais. O 
edifício de 1945 teve a sua primeira expansão em 1962, com a 
construção de um novo armazém (projecto do arquitecto Francisco 
Keil do Amaral) que seguiu a lógica expressiva do original. Nos 
anosanos seguintes fez-se uma ligação entre o pequeno edifício 
residencial dos anos 30-40 (volume 5) e o edifício adjacente à rua 
Bernardo Francisco da Costa (volume 1). Esta ligação foi feita 
através de uma estrutura leve de aço e vidro, que modicou as cotas 
originais dos pisos de ambos os edifícios. Para além desta ligação, à 
data das adições de pisos e modicações no armazém dos anos 60 
e no edifício original,  foi construído um novo volume em betão 
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armado (implantação do volume 4). 
          Em termos conceptuais pensei que as camadas de valor histórico 
deveriam ser mantidas e reabilitadas, de modo a recuperarem o seu 
valor, enquanto que as camadas que descaracterizaram o conjunto 
deveriam ser demolidas. Através da demolição da ligação entre o volume 
1 e o 5 para além de se abrir o pátio interior, expõem-se as camadas 
temporais em volume soltos um do outro - o volume 5 característico da 
arquitectura residencial do Estado Novo e o volume 1, representação do 
modernomoderno dos anos 40-50. O volume 4 de betão armado deveria ser 
demolido por invandir o pátio de forma exagerada quebrando a sua 
espacialidade e por descaracterizar a linguagem dos volumes pensados 
pelo arquitecto Keil do Amaral - sem correspondência em termos de 
fachada, materialidade e cobertura. Concluí que, ao trabalhar com 
camadas temporais, posso gerar uma concordância conceptual e 
programática: enquanto que conceptualmente se expõem os edifícios 
representatrepresentativos do valor de um determinado período histórico, 
programaticamente aproximam-se grupos etários distintos no conjunto 
edicado.



16 17

1

2

3

4

5

6

1

5

6

2

3

4

OFFICES

ADMINISTRATIONSTORE
SPACE
EXHIBITION

YOUNG

RESIDENCES
RESIDENCES

ELDERLY

ROOM
SOCIAL RECEPTION
HALL

PERSONNAL AREA

GYMNASIUM

MULTIPURPOSE

SPACES

POOLSPORTS 

ACTIVITIES 

AREA
PERSONNAL

SPACES

EATING

ROOMS

RECREATION
CANTEEN

OFFICES

ADMINISTRATIONSTORE
SPACE
EXHIBITION

YOUNG

RESIDENCES
RESIDENCES

ELDERLY

ROOM
SOCIAL RECEPTION
HALL

PERSONNAL AREA

GYMNASIUM

MULTIPURPOSE

SPACES

POOLSPORTS 

ACTIVITIES 

AREA
PERSONNAL

SPACES

EATING

ROOMS

RECREATION
CANTEEN

RESIDENCES
RESIDENCES

ELDERLY
YOUNG

CONNECTION

ENERGY 
BUILDING

OFFICES
WORK

“HOTEL” ROOMS

ROOMS FOR 

INVITED ARTISTS

WORKSHOP 
SPACES
ATELIERS

SPACES
RECREATION

ROOMS
CULTURE

ELDERLY
YOUNG
INVITED
ARTISTSARTS

WORK



18

176

176 

288

288

370

370

222

19

    Depois de pensar as premissas conceptuais e de distribuir o 
programa de forma grosseira pelas formas pré-existentes, comecei a 
aproximar-me de forma mais rigorosa a esses volumes, a desenhar 
espaços e a adaptar o programa à escala. 
        Como já tinha sido mencionado, “eliminei” a ligação entre o 
conjunto edifício anos 30/edifício original em “L”, que impedia a praça 
interior de se ligar à rua Bernardo Francisco da Costa e por conseguinte 
à sua vida urbana. Para além dessa ligação pensei em demolir o gaveto 
que une o armazém dos anos 60 ao “L” original da UEP. Desta forma, 
podia impedir o confronto próximo entre as volumetrias do conjunto e 
de um edifício residencial adjacente. Esta ideia coincidiu com a 
descobertadescoberta de alguns desenhos de arquivo do arquitecto Keil do Amaral 
que ilustravam essa mesma preocupação: a vontade de não projectar 
nada que tocasse nesse canto coincidente com o limite da área de 
construção (à data o edifício residencial não existia), contudo esta 
intenção acabou por não ser levada para a frente por parte do 
arquitecto. Também a demolição do edifício mais recente em betão 
armado me pareceu indispensável, por descaracterizar o valor 
arquitectónicoarquitectónico das construções pré-existentes, pela falta de escala e  
falta de coerência expressiva. 
     Pensei então que as formas resultantes dos gestos descritos 
anteriormente, com excepção do conjunto edicado anos 
30-40/edifício original em “L”, deveriam ser conectados por um corpo 
contínuo que se moldava, sofrendo inuência das pré-existências e do 
terreno. Através da execução de modelos tridimensionais comecei a 
estudar como podia o novo edifício adaptar-se à escala do existente. 
Estabeleci as premissas de não subir em altura acima dos 10,40 ou 8,40 
metrosmetros, visto corresponderem estes valores às alturas do conjunto pelo 
topo e base das águas da cobertura, respectivamente; e de não alargar 
o novo corpo para além da largura do conjunto. Já com uma forma, olhei 
novamente para o programa e tentei distribui-lo sobre as volumetrias 
projectadas, agora com a noção de quais as áreas necessárias para a 
coesão se manter. Foi perceptível que na área onde se encontra 
actualmente o volume em betão armado, o meu novo corpo, face à altura 
ee dimensões assumidas, não poderia conter em si todos os espaços 
necessários ao funcionamento das residências intergeracionais 
(unidades residenciais, áreas recreativas, áreas técnicas e de serviços, 
refeitório, recepção e administração/ escritórios). Voltei a pensar no 
volume pertencente à câmara, que se estende desde o limite poente da 
área original de construção dos anos 50 para o interior do quarteirão: 
parecia-me interessante a relação da implantação do mesmo com o 
conjuntoconjunto de Keil do Amaral, visto que se criava uma espacialidade 
interior que prolongava o pátio pelos socalcos do quarteirão. Esta nova 
forma, que começava na Rua Bernardo Francisco da Costa, contornava  
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os limites da implantação pela rua Francisco de Andrade e pelo 
muro de contenção a Norte e sugeria uma boa distribuição do 
programa: à medida que cresce para o interior de quarteirão 
torna-se mais privada.
        Ao mesmo tempo que percebo a necessidade de tomar o 
interior do quarteirão como parte do projecto, percebo também 
que este novo volume a ser criado tinha que se agarrar às 
pré-existências de forma obrigatória para dialogar com as mesmas. 
A zona onde deveria nascer a nova extensão da forma correspondia 
aproxidamente ao centro de toda a volumetria e a uma mudança de 
direcção na mesma. Dessa forma, percebi que aí o corpo tinha de 
crescercrescer e criar uma ligação estreita com a torre do edifício de Keil 
do Amaral - volume central mais vertical que marca a mudança de 
direcção dos volumes que dele advêm. Assim, surgia o elemento 
central de onde depois cresciam dois braços em duas direções 
distintas, um em direção ao interior de quarteirão seguindo a 
implantação pré-existente e outro que se ia moldando às alturas e 
larguras de conjunto de Keil do Amaral, como já tinha sido assumido 
desdedesde o início. A partir daqui tornou-se mais clara a maneira de 
pormenorizar o programa e distribuí-lo de forma precisa pelo 
interior do volume, à medida que o aperfeiçoava.
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Private areas

Semi-public areas - Conection street 
between the public and the private areas

More public areas
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Residences for the elderly
Services (Public WC’s)

Corridors
Vertical accesses, Stairs

Residences for the young
Recreation Spaces

Services (Laundries, Public WC’s)
Corridors

Vertical accesses, Stairs

Rooms for the invited artists
Recreation Spaces, Worshop Spaces

Services (Public WC’s)
Corridors

Vertical access, Stairs

Recreation Room, Gymnasium, Pool
Canteen and Bar, Kitchen

Staff Area (Reception Office)
Staff Area (Restroom, WC, Lockers)

Services (Public WC, Showers, Lockers)
Entrance Halls, Corridors, Public Rooms

VVertical access, Stairs
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Referências Programáticas

Centro Intergeneracional Plaza América, Alicante/Carmén Perez

          Foi o primeiro dos edifícios de residências intergeracionais do 
programa municipal de Alicante “viver e envelhecer dignamente em 
casa”. Em termos conceptuais o programa social é indivisivel do 
programa de residências e tinha como objectivo atingir a coesão social 
na área e a consciência de identidade e tradição. Pretendia-se criar um 
ambiente adequado aos idosos e jovens que viveriam dele, desse modo 
os jovens participam de forma solidária no programa social e assumem 
uma responsabilidade peuma responsabilidade perante a população idosa dependente. 
     O núcleo central do edifício é formado por 72 unidades 
residências para jovens e idosos, adaptadas para pessoas com 
mobilidade reduzida. Possui depois de forma dinâmica ao longo dos 
pisos diversas salas comunitárias de actividades. Para além disso, conta 
no nível térreo com diversos tipos de serviços, entre eles um centro de 
dia, que se relacionam com a comunidade residente envolvente, gerando 
recursos para o centro. O edifício teve também um importante papel na 
requalicaçãorequalicação urbana da área através da melhoria do espaço público, da 
mobilidade e da ligação com a praça América.

Casa do Conto, Porto/atelier Pedra Líquida

     O projecto da Casa do Conto data de 2011 e resume-se à 
reabilitação de uma casa típica do Porto do século XIX. Assume-se a 
intervenção de forma cirúrgica, adaptando o novo ao já existente. Em 
termos programáticos, a casa organiza-se na vertical em torno do hall 
vertical e da escada. Nos pisos superiores encontram-se os quartos 
(serviço de hotel) e nos pisos térreo e subterrâneo encontram-se as 
zonas sociais.
          “Casa do Conto offers an innovative hotel concept - arts & 
residence - providing a personalized style of residence for guests who 
wish to combine resting with the enjoyment of Porto’s cultural offer, or 
for those who wish to create, display or even debate art working. For this 
reason, Casa do Conto offers a regular schedule of cultural events, 
involving different artists, designers, curators, groups and art 
institutions.”
          Como citado acima, é interessante perceber que o conceito de 
hotel é bastante mais lato que o conceito tradicional de hotel. Adapta-se 
às novas necessidades culturais possuindo áreas capazes de receber 
artistas que queiram expor, ou até mesmo criar, o seu trabalho, 
ligando-se de forma directa com a cidade do Porto.
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Old People's House, Yatsushiro/Toyo Ito
Lar de Idosos, Alcácer do Sal/Aires Mateus

          Os respectivos projectos de Toyo Ito e Aires Mateus 
aproximam-se em termos conceptuais no entendimento do edifício 
como rua, onde a vida social acontece e os usuários são de certa 
forma obrigados a percorrer para encontrarem o que procuram, 
dormir, partilhar espaço ou comer.
          A distribuição espacial, contudo, varia em ambos os 
projectos: no de Ito, as áreas privadas e públicas misturam-se nos 
diferentes pisos, enquanto que no de Aires Mateus, existe uma clara 
separação entre público e privado, sendo o primeiro nível 
responsável pelas áreas públicas abertas à paisagem, com as áreas 
de recriação, refeitório, salas de visita e recepção, e os níveis 
superiores, destinados às diferentes tipologias residenciais de 
cacarácter privado (quarto individual, de casal, ou duplo).
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Volume 3, nível 6

Volume 3, nível 5

Volume 3, nível 4
Volume 2, nível 4

Volume 1, nível 3 e nível 4

Volume 3, nível 2
Volume 2, nível 2

Volume 1, nível 1 e nível 2

Volume 1

          O volume em “L” é  responsável por conter o serviço de 
habitação temporário com elevado ritmo de rotação (hotel para artistas 
e público geral em determinadas épocas), o serviço de restauração 
público e áreas de workshops. Neste volume, o primeiro nível 
corresponde à recepção com um hall público, desenhado através de uma 
parede divisória que esconde as áreas de serviços e staff, com espaços 
de arrumação de bagagens, repouso, casa de banho e balneários 
exclusexclusivos do staff, bem como áreas de limpeza. O acesso a estes 
espaços é feito através do exterior, para facilitar os uxos entre quem é 
servido e quem serve. Deste nível podemos aceder aos segundo e 
terceiro níveis, através de uma escada de tiro (desenhada com base na 
posição original da escada de tiro do arquitecto Keil do Amaral) e de 
uma escada de dois lances, respectivamente. O segundo nível conta com 
o serviço de restaurante e bar com acesso ao pátio e a uma plataforma 
eexterior que contacta com a rua Francisco de Andrade. Para além desta 
área, conta com uma área de cozinha. No terceiro nível encontram-se as 
unidades de habitação temporária organizadas segundo a métrica dos 
pilares que desenha o edifício, possuindo duas tipologias distintas - uma 
de quartos de casal com casa de banho privativa e outra de quarto de 
casal com casa de banho privativa e espaço de trabalho/lazer. No nal 
do corredor, onde se situava a unidade sanitária no projecto original, 
encontencontra-se a tipologia maior. Pensei em dar destaque aos arcos de 
betão armado que permitiam entrada de luz zenital, ao libertá-los no 
espaço do quarto em vez de como se encontram actualmente, 
escondidos por uma cobertura falsa. A tipologia dá também um sentido 
à forma em consola que se liberta do volume e culmina na parede 
estrutural solta. O quarto nível é acessível através da escada curva que 
desenha o meio cilindro saliente na fachada do pátio do segundo nível e 
tambémtambém através do contacto directo com o novo volume projectado. 
Neste nível eliminei as paredes divisórias que apresentavam elevado 
estado de degradação e pensei num espaço amplo que ocupasse a 
volumetria total interior tendo vista para o interior do pátio e sobre a rua 
Francisco de Andrade, através das molduras de betão que caracterizam 
a fachada original. Este espaço caria disponível para organização de 
workshops variados. A ligação antiga por uma escada de tiro ao nível 3 
éé eliminada, tentando separar o uxo dos hóspedes do carácter mais 
público dos usuários do nível 4, garantindo-se a privacidade.
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Volume 2

          Pensei este volume de forma a libertar o seu interior e aproveitar 
a espacialidade criada pelo pórticos de betão armado. A primeira ideia 
passou por eliminar os pisos recém construídos que descaracterizam a 
fachada. Com base em desenhos de arquivo do arquitecto Keil do 
Amaral descobri que, para além daquele espaço ter sido idealizado 
como “nave”, possuía um mezanino a norte que se estendia até ao 
segundo piso do gaveto e encontrava o “L” original no nível 4. Assim, 
assumiassumi que deveria seguir o mesmo caminho e optei por redesenhar  o 
gaveto tendo em atenção o problema já discutido da proximidade crítica 
entre este e o edifício residencial do terreno adjacente a nordeste. 
Torna-se recortado nessa zona e faz a ligação no nível 2 com o armazém 
e com o pátio, e no nível 4 com o armazém, através de um mezanino, e 
com o “L” original. Ao invés de desenhar o mezanino na posição original, 
idealizada por Keil do Amaral, enconsto-o ao muro de contenção, 
apraproveitando o espaço inutilizado atrás do armazém e libertando 
totalmente a espacialidade dos pórticos. O mezanino e a nave do 
armazém passam a estabelecer uma relação forte em termos visuais. 
     No armazém passa a encontrar-se a piscina do centro, enquanto 
que os balneários e áreas de casa de banho cam sob o mezanino. O 
acesso à piscina é feito exclusivamente pelos balneários, garantindo a 
manutenção e salubridade do espaço. Por sua vez, acede-se aos 
balneários através de um hall situado no primeiro nível do volume 
recortado do gaveto com ligação à rua. Este hall possui também ligação 
ao nível 4 através de uma escada curva de dois lances e de elevadores.
          O espaço da piscina é iluminado pelos vãos da fachada 
pré-existente a sul e por uma nova abertura de luz pensada sobre o 
mezanino. Elevei a cobertura do mezanino até esta estar de nível com o 
topo da cobertura inclinada (10,40 m) permitindo que a luz seguisse a 
sua inclinação e entrasse indirectamente no espaço escorrendo pela 
parede interior adjacente ao muro de contenção. Pensei o interior do 
nível 2 marcado por azulejos (quadrados de 14 por 14  centímetros) que 
reetissemreetissem os efeitos de luz provocados pela água, colocados desde o 
poço da piscina até à altura de 1,45 metros. Para além, de “afundar” mais 
os pilares na água, relaciono o interior com a altura do embasamento 
exterior de pedra das fachadas originais. A restante altura de parede é 
rebocada e pintada de branco, assim como os pórticos de betão armado 
e cobertura inclinada. O piso, por sua vez, é unicado desde os 
balneários até à piscina em betão afagado. Para o mezanino pensei que 
nãonão deveriam existir tantas variações cromáticas, ser assumidamente 
branco para que a luz da clarabóia a norte iluminasse mais o interior. 
Contudo é marcado pelo parapeito em madeira de nogueira, uma linha 
quente que promove a aproximação dos utentes à vista interior 
proporcionada.
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Volume 3 

     Este volume é constituído pelos três corpos já enunciados: um central alto 
que representa a mudança de direção dos outros dois que advém dele, um em 
direção ao interior de quarteirão e outro em direção ao armazém. Neste 
encontram-se o serviço de residências do centro e todas as áreas indispensáveis 
ao seu correcto funcionamento. 
          O segundo nível corresponde a um grande hall com ligação ao pátio, que 
distribui para diversas outras áreas: recepção e escritórios do staff,  ginásio e 
cantina com respectivos serviços de cozinha. A cantina tem uma ligação directa 
ao pátio exterior e foi desenhada de maneira a estar alinhada com o restaurante 
do volume original em “L”. O hall de entrada é um espaço de triplo piso voltado a 
sul, sem possibilidade de abrir vãos em qualquer outra orientação - desse modo 
tornou-se essencial abrir na cobertura um grande vão que iluminasse o espaço de 
formaforma zenital. Para além disso. pensei que o hall deveria ser estruturado em 
pilares, à semelhança do desenhado por Keil do Amaral  no volume original, uma 
vez  que esta opção de pontuação do espaço lhe confere uma maior noção de 
verticalidade. 
     O piso superior, quarto nível, é acessível através do corpo central vertical 
que contém  uma escada de dois lances e um conjunto de elevadores e escada de 
emergência. Neste nível pode aceder-se ao mezazino, por um lado e, por outro, à  
biblioteca de duplo piso com acesso a um jardim exterior, criado no primeiro 
socalco do interior de quarteirão. O acesso ao mezanino é feito através de uma 
varanda que espreita sobre o grande hall e possui espaços de convívio informais. 
          No quinto nível desenhei as áreas mais privadas da residência 
intergeracional e respectivas áreas servidoras, num piso que se prolonga até ao 
limite possível no interior de quarteirão. A sul, encontra-se o primeiro conjunto de 
quartos e a norte as áreas de enfermaria, lavandaria, casas de banho públicas e um 
novo conjunto de acessos verticais. No limite oeste do piso situa-se um novo hall 
de duplo piso e a sala de televisão, com ligação ao segundo socalco do interior de 
quarteirão; no extremo oposto, uma sala de informática. Os quartos deste piso 
foforam pensados para os jovens, dada a proximidade aos socalcos de carácter 
público do interior de quarteirão. Tendo em conta a exposição a sul desta ala, a 
proximidade com um espaço público e  a simultânea necessidade de uma boa 
iluminação para os quartos, pensei na existência de um conjunto de brise soleil 
verticais que simulavam a moldura de betão armado do conjunto de Keil do 
Amaral - o diálogo entre o novo e o pré-existente era assim conseguido. 
     O acesso ao sexto nível é possível através dos dois conjuntos de acessos 
verticais e de uma nova escada curva de dois lances no hall de duplo piso. Neste 
nível estão distribuídos os quartos para idosos, a norte e a sul. Os quartos têm 
tratamentos diferenciados: os voltados a sul têm vista sobre o interior de 
quarteirão e toda a extensão da proposta, sendo marcados pelos brise soleil; os 
quartos a norte possuem, para além dos vãos regulares, iluminação zenital 
conseguida através de uma clarabóia circular. Todos os quartos possuem uma 



casa de banho privativa, pensadas as diculdades inerentes à 
mobilidade reduzida. O acesso é feito através de uma varanda que 
espreita para o nível inferior, enfatizando a ideia de rua 
movimentada - um edifício dinâmico. A ala das residências tem 
iluminação zenital em todo o seu comprimento, de forma a manter 
um ambiente agradável nesta área. 
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Imagem 1. Planta de implantação, “L” original e expansão de 1962, desenho original 
do arquitecto Francisco Keil do Amaral
Imagem 2. Planta do primeiro piso, desenho original do arquitecto Francisco Keil do 
Amaral
Imagem 3. Secção pela rua Francisco de Andrade, desenho original do arquitecto 
Francisco Keil do Amaral
ImagemImagem 4. Vista da recepção do edifício (fotograa em Arquivo Municipal de 
Lisboa)
Imagem 5. Vista exterior do conjunto da rua Bernardo Francisco da Costa 
(fotograa em Arquivo Municipal de Lisboa)
Imagem 6. Vista da estrutura metálica da cobertura actualmente
Imagem 7. Vista da fachada do armazém e do seu desencontro com as lajes 
adicionadas posteriormente 
Imagem 8Imagem 8. Vista exterior da rua Bernardo Francisco da Costa 
Imagem 9. Vista do volume de betão armado adicionado aquando da nova estrutura 
no armazém 
Imagem 10. Vista interior da recepção
Imagem 11. Vista exterior do pátio do Centro Intergeracional de Alicante/vista 
interior dos corredores
Centro Plaza América, Carmen Pérez Molpeceres, Alicante, 2010
ImagemImagem 12. Vista de uma das unidades residenciais do Centro Intergeracional de 
Alicante
Centro Plaza América, Carmen Pérez Molpeceres, Alicante, 2010
Imagem 13. Vista das escadas centrais da Casa do Conto (fotograa Fernando 
Guerra)
Corte, Casa do Conto - azul ilustra áreas pisos superiores dos quartos (serviço de 
hotel) e vermelho ilustra as áreas sociais
Atelier Atelier Pedra Líquida, Casa do Conto, Porto, 2001
Imagem 14. Planta do projecto Old People’s House de Toyo Ito - azul ilustra áreas 
privadas, vermelho as áreas sociais e preto a rua interior
Old People's House in Yatsushiro, Toyo Ito & Associates, Yatsushiro, 1992-1994
Imagem 15. Vista do vão e embasamento em pedra
Álvaro Siza Vieira, Igreja Santa Maria, Marco de Canaveses, 1996
ImagemImagem 16. Vista exterior ilustra o diálogo entre a reabilitação e a nova construção 
(fotograa do mal o menos - Eduardo Nascimento e João Fôja)
João Mendes Ribeiro, Torre de Palma Wine Hotel, Monforte, 2014
Imagem 17. Vista do átrio de recepção (fotograa Estudio Arquitectura Campo 
Baeza)
Caja Granada Savings Bank, Alberto Campo Baeza, Granada, 2001
ImagemImagem 18. Vista interior de piscina (fotograa do mal o menos - Eduardo 
Nascimento e João Fôja)
João Mendes Ribeiro, Torre de Palma Wine Hotel, Monforte, 2014
Imagem 19. Vista interior da sala de estar de dupla altura (fotograa Javier Callejas)
Domus Aurea, Alberto Campo Baeza e GLR Arquitectos, Monterrey, 2014 
Imagem 20. Vista interior das termas (fotograa Fernando Guerra)
Pedras Salgadas Spa, Álvaro Siza Vieira, Bornes de Aguiar,  2002-2009



Anexos

Peças Desenhadas
 A. Plantas
 B. Cortes
 C. Cortes Construtivos e Pormenores

Fotograas da maquete
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10.Piscina

11.Balneários,Casas de banho e Cacifos

12.Bar

13.Restaurante

14.Cozinha

15.Recepção da área hoteleira

16.Casas de banho públicas

17.Casas de banho Staff

18.Sala de convívio Staff

19.Balneários Staff

20.Arrumos malas

21.Sala de limpezas

22.Loja

23.Casa de banho loja

24.Arrumos loja

A.Plantas

Planta nível 0 (à cota 39,5 metros)

Escala 1/100 A3

168 m2

52 m2

23 m2

4 m2

10 m2

40,56 m2

60 m2

56 m2

37 m2

178 m2

50 m2

26 m2

105 m2

65 m2

130 m2

12 m2

8 m2

14 m2

14 m2

7 m2

7 m2

113 m2

5 m2

5 m2
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31-10-2018

1.Biblioteca

2.Área técnica
3.Casas de banho públicas

4.Sala de estudo

5.Varanda sobre o hall

6.Sala de convívio

7.Mezanino sobre a piscina, corredor de ligação entre edifícios

8.Áreas para workshops e actividades recreativas
9.Hall quartos

10.Sala de limpeza e arrumos

11.Quartos tipologia 1(cama pequena de casal e casa de banho)

12.Quarto tipologia 2 (cama pequena de casal, espaço de estar e casa de banho)

14.Escritórios da administração do centro

15.Casa de banho

16.Kitchenete

A.Plantas

Planta nível 1 (à cota 44,5 metros)

Escala 1/100 A4

192 m2

4 m2

10 m2

40 m2

68 m2

91 m2

320 m2

6 m2

1x32 m2

123 m2

5 m2

5 m2

13.Quarto tipologia 3 (cama de casal, espaço de estar e casa de banho)

7x14 m2

2x20 m2
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31-10-2018

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 informática

A.Plantas

Planta nível 2 (à cota 47,5 metros)

Escala 1/100 A5

65 m2

4 m2

68 m2

34 m2

12x17 m2

10 m2

40 m2
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1.Quartos para idosos

2.Área técnica
3.Cada de banho pública

A.Plantas

Planta nível 3 (à cota 50,5 metros)

Escala 1/100 A6

11x22 m2

3 m2

7 m2
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A.Plantas

Planta de coberturas
A7Escala 1/100
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B.Cortes

Vista da rua Bernardo Francisco da Costa
B1Escala 1/100
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B.Cortes

Vista da rua Francisco de Andrade
B2Escala 1/100
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B.Cortes

Corte 1
B3Escala 1/100
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B.Cortes

Corte 2
B4Escala 1/100
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B.Cortes

Corte 3
B5Escala 1/100
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B.Cortes

Corte 4
B6Escala 1/100
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B.Cortes

Corte 5
B7Escala 1/100
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B.Cortes

Corte 6
B8Escala 1/100

Ruas Bernardo Francisco da Costa e Francisco Andrade, Almada

Instituto Superior Técnico

Mestrado Integrado em Arquitectura

Projecto Final em Arquitectura II

Reabilitação/ Expansão do Antigo Edíficio da União Eléctrica Portuguesa (UEP)

Gonçalo Miguel Caetano Fuso nº 78715 20

16
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B.Cortes

Corte 7
B9Escala 1/100
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31-10-2018

C.Cortes construtivos e pormenores

Corte construtivo da área da piscina
C1Escala 1/20

2.Camada de regularização

3.Isolamento térmico XPS, poliestrireno extrudido (e=30 mm)

4.Reboco, e=20 mm

5.Pintura tinta branco

6.Vidro duplo com caixa de ar 5x10x5 mm

7.Caixilharia de madeira de nogueira

8.Perfil 60x60x5 mm de fixação da caixilharia ao betão

9.Telha

10.Contra-ripa de madeira

11.Ripa de madeira

12.Estrutura de madeira da cobertura

13.Isolamento térmico XPS, poliestrireno extrudido (e=50 mm)

14.Barreira pára-vapor, e=5 mm

15.Estrado de madeira OSB (e=30 mm)

16.Batente

1.Betão Armado

17.Rufo metálico em zinco

18.Caleira

19.Azulejos AVL Branco T4 140x140x8 mm

20.Cimento cola para zonas submersas e húmidas

21.Impermeabilização flexível de base cimentícia

22.Betonilha de alta resistência

23.Rebordo em pedra (e=30 mm)

24.Formação de pendente (i=2%)

25.Sistema de recolha de águas

26.Material de enchimento da junta de dilatação

27.Betão afagado (e=80 mm)

28.Perfil metálico HEA 160 (152x160 mm)

29.Gravilha

30.Impermeabilização e protecção anti raízes, enkadrain

31.Tela betuminosa de impermeabilização (e=3 mm)

32.Sistema de drenagem da cobertura

33.Goteira

34.Capeamento em pedra granito (e=30 mm)

35.Iluminação artificial tubo LED, r=35 mm c=900 mm
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C.Cortes construtivos e pormenores

Corte construtivo das residências para jovens e idosos, Pormenores dos vãos
C3Escala 1/20 e Escala 1/5

Pormenor 1/5

16.Betão Leve

17.Ripado de madeira

18.Isolamento acústico, aglomerado de cortiça

19.Pavimento em réguas de madeira de nogueira (840x140x30 mm)

20.Perfil metálico do rodapé

21.Rodapé em madeira de nogueira

22.Alvenaria de tijolo e=110 mm

23.Reboco e=20 mm

2.Gravilha

3.Impermeabilização e protecção anti raízes, enkadrain

4.Isolamento térmico XPS, poliestrireno extrudido (e=50 mm)

5.Tela betuminosa de impermeabilização (e=3 mm)

6.Camada de regularização

7.Formação de pendente (i=2%)

8.Placa de gesso cartonado pintada de branco (e=25 mm)

9.Goteira

10.Capeamento em pedra granito (e=30 mm)

11.Caleira

12.Iluminação artificial tubo LED, r=35 mm c=900 mm

13.Perfil metálico HEA 160 (152x160 mm)

14.Caixilharia metálica soldada ao perfil e aparafusada às vigas de cobertura

15.Vidro triplo com caixa de ar

1.Sistema de drenagem da cobertura

24.Pintura tinta branco

25.Pavimento em betão afagado e=80 mm

26.Enchimento de junta de pavimento

27.Capeamento da guarda em madeira de nogueira (e=30 mm)

28.Calço de fixação do capeamento

2.Perfil 120x60x5 mm (fixação da pedra ao betão)

3.Camada de regularização

4.Betão armado

5.Pintura

6.Reboco 20 mm

7.Rede de fibra de vidro e reforço

8.Isolamento térmico XPS, poliestrireno extrudido (e=30 mm)

9.Fixação mecânica do sistema ETIC

10.Isolamento térmico XPS, poliestireno extrudido (e=50 mm)

11.Tela de impermeabilização e=0,5 mm

12.Vidro duplo com caixa de ar 5x10x5 mm

13.Capa de cobertura de embelezamento de dobradiças de perno em latão

14.Caixilharia do vão da janela em madeira de nogueira

15.Soleira do vão da janela em madeira de nogueira

16.Guarnição do vão da janela em madeira de nogueira

1.Peitoril da janela em pedra granito 30 mm

17.Batente do vão da janela em madeira de nogueira

18.Perfil 60x60x5 mm de fixação da caixilharia de madeira ao betão

19.Revestimento exterior d caixilharia em capa de latão e=2 mm

20.Brise-soleil de aço galvanizado

21.Sistema transmissor de movimento

22.Chapa de zinco e=2 mm

29.Drenagem de águas

30.Azulejos AVL Azul T9 100x100x8 mm

31.Formação de pendente (i=1%)

Corte construtivo 3, Escala 1/20
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C.Cortes construtivos e pormenores

Corte construtivo do hall do Centro Intergeracional
C2Escala 1/20

2.Gravilha

3.Impermeabilização e protecção anti raízes, enkadrain

4.Isolamento térmico XPS, poliestrireno extrudido (e=40 mm)

5.Tela betuminosa de impermeabilização (e=3 mm)

6.Camada de regularização

7.Formação de pendente (i=2%)

8.Placa de gesso cartonado pintada de branco (e=25 mm)

9.Goteira

10.Capeamento em pedra granito (e=30 mm)

11.Caleira

12.Iluminação artificial tubo LED, r=35 mm c=900 mm

13.Perfil metálico HEA 160 (152x160 mm)

14.Caixilharia metálica soldada ao perfil e aparafusada às vigas de cobertura

15.Vidro triplo com caixa de ar

16.Enchimento de junta

1.Sistema de drenagem da cobertura

17.Pavimento em betão afagado (e=80 mm)

18.Capeamento da guarda em madeira de nogueira (e=30 mm)

19.Calço de fixação do capeamento

20.Perfil metálico em latão

21.Enchimento de junta de pavimento (3 mm)

22.Pavimento em réguas de madeira de nogueira (840x140x30 mm)

23.Barrotes de madeira

24.Isolamento acústico, aglomerado de cortiça (e=20 mm)

25.Rodapé em madeira de nogueira

26.Perfil metálico do rodapé
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C.Cortes construtivos e pormenores

Corte construtivo do restaurante da área hoteleira, Pormenor dos vãos da área
C4Escala 1/20 Escala 1/5

2.Folha de madeira natural de nogueira 2 mm

3.Capa de latão de 2 mm

4.Estrutura do puxador em latão 2 mm

5.Puxador em madeira de nogueira

6.Batente do vão da porta em madeira de nogueira

7.Caixilharia em madeira de nogueira

8.Revestimento exterior da caixilharia em capa de latão, 2 mm

9.Caixilharia em madeira de nogueira

10.Vidro duplo com caixa de ar 5x10x5 mm

11.Puxador em latão, 2mm

12.Dobradiça de perno regulável ZENIT, em latão, 16 mm diâmetro, 146 mm

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

1.Painel CTL (Cross Laminated Timber) 60 mm
























