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 O seguinte trabalho resume o Projecto Final do Mestrado 
de Arquitectura cuja temática consiste na Reabilitação de um 
edifício moderno, desenhado pelo arquitecto Keil do Amaral, 
existente no centro de Almada.
 O objectivo inicial do projecto visou o desenvolvimento de um 
Hotel no edifício em causa, considerando todas as relações do 
programa com a cidade de Almada, tendo sempre em conta a 
escala e o tipo de actividades que seriam promovidas no Hotel 
e na sua envolvente. 
O projecto procura relacionar-se e responder às necessidades 
da população da cidade, consequentemente tornando-se uma 
parte integrante da malha urbana. O interior deste quarteirão é 
visto como uma oportunidade de melhorar exponencialmente 
toda a envolvente e é com isso em mente que o programa inicial 
se diversifica e expande. 
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 O edifício fazia parte de um conjunto de postos da União 
Eléctrica Portuguesa (UEP) que foram encomendados a Keil do 
Amaral, tendo este sido terminado em 1942. O mesmo foi ampliado 
duas vezes, a primeira em 1960 por Keil do Amaral e uma segunda 
em 1980. O edifício é construído usando maioritariamente o betão 
armado e alvenaria, sempre com um aspecto muito fabril, extraindo 
a máxima capacidade do betão armado para criar espaços amplos e 
desprovidos de paredes. O Armazém desenhado na ampliação em 
1960 é constituído por um conjunto de pórticos em betão armado, 
criando um espaço continuo com um pé direito de 10m de altura. 
Surge aqui uma oportunidade de reabilitar e dar uma nova vida ao 
Edifício, tendo sempre em conta a a conservação do património 
deixado pelo arq. Keil do Amaral.
 O edifício localiza-se no interior de Almada, junto à principal 
artéria da cidade, estamos próximos da linha de metro de superfície 
e do barco que nos leva a Lisboa. 
Um dos novos usos a ser introduzido no projecto é o Hotel, que 
ganha relevância com o rápido crescimento da grande cidade 
de Lisboa e com o aumento brusco de turismo que se assinala ao 
longo dos anos. O Hotel é desenvolvido no edifício projectado 
em 1942, onde procuro manter maioria dos elementos originais, 
fazendo maioritariamente um processo de restauro onde depois são 
colocados os quartos do Hotel, respeitando a métrica da estrutura 
do edifício. 
 Com o desenvolvimento do projecto, foquei-me muito 
no aspecto social da proposta, senti que para tudo funcionar teria 
de introduzir mais programas que servissem o provo de Almada 
e Lisboa, não apenas os turistas. Comecei por assinalar a parte 
de armazém, desenhado pelo keil do Amaral em 1960, como um 
espaço cultural, que seria público. Aproveitando o pé direito de 10m 
conferido pela estrutura em pórtico de betão armado, desenvolvi 
um espaço de Teatro, Galeria de Arte, uma extensão do infantário já 
existente, e adjacente ao armazém um espaço de Biblioteca. 
A ideia de introduzir a cidade no projecto continuou através do 
desenvolvimento de novas passagens  pedonais para o interior do 
quarteirão, vencendo as grandes diferenças de cotas e tornado todo 
o interior de quarteirão permeável.
 No desenvolvimento dos patamares no interior do quarteirão 
surge um conjunto de edifícios destinados a uma residência de 
estudantes. Este programa procura ajudar os alunos das faculdades de 
Lisboa e da Caparica, que com a subida de preços se vêm forçados a 
procurar soluções alternativas. Aqui com a proximidade e facilidade 
dos transportes, a residência pode ser uma solução bastante útil.



Image Landsat / Copernicus

Image Landsat / Copernicus

Image Landsat / Copernicus



Foto do existente, 11 de Março de 2018



 O seguinte diagrama mostra a evoloção cronológica do 
edifício até ao estado de decadência atual. A negro temos a primeira 
intrevenção feita pelo arquitecto Keil do Amaral, terminada nos anos 
40. O edifício é projectado com uma visão modernista, contem uma 
estrutura em betão armado, de pilar viga, onde o arquitecto abre 
vãos horizontais ao longo das fachadas, conferindo posteriormente 
um ritmo vertical com lâminas finas de betão, que dão personalidade 
à fachada. No interior o arquitecto desenhou vários elementos que 
procurei preservar e reinterpretar no novo projecto. 
   A cinzento escuro temos o primeiro acrescento, feito nos anos 
60, também por Keil do Amaral, este volume segue uma ideia de 
edifício industrial, com um pé direito livre de 10m altura, possível 
graças à estrutura em pórtico de betão armado. É esta estrutura 
industrial, semelhante à desenhada no centro de congressos, que 
procuro preservar nesta secção da proposta.
  A cinza claro, está representado o último acrescento feito 
no complexo, executado nos anos 80, já se encontra muito 
desenquadrado do projecto inical. Sendo que este elemento destoa 
completamente da proposta desenvolvida por Keil do Amaral, a sua 
demolição foi uma das permiças iniciais. 



Em cima, fachada principal 
do Edifício original;

Em Baixo, Interior do hall 
de entrada;

À direita, foto do interior 
da torre de escadas;

Imagens dos anos 40





Em cima, Corte tranversal 
pelo centro do pátio;

Em Baixo, Estrutura em 
pórtico no Armazém 

À direita, Planta do piso 1

Desenhos dos anos 60, 
projecto de ampliação.





Imagem aerea da proposta

Reseidência de Estudantes Edifício Cultural
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Em cima, Vista completa 
da proposta;

Em Baixo, novas escadas 
de entrada para o interior 
de quarteirão;

À direita, novo acesso 
vertical e extensão do 
infantério.







 Nos anos 60, o edifício teve um projecto 
de ampliação, onde o arquitecto Keil do Amaral, 
desenhou um armazém de apoio ao edifício 
principal. Esta extensão foi executada através 
de pórticos em betão armado, que permiteiram 
ao espaço ter um pé direito de 10m. Procurei 
preservar a estrutura industrial desenhada pelo 
arquitecto e romper o resto, deste modo tive a 
liberdade de utilizar todo o espaço do armazém e 
colocar uma grande diversidade de programas. Os 
novos espaços são como volumes, que se adaptam 
à métrica rigorosa da estrutura.Estes volumes 
novos são feitos com uma estrutura metálica que é 
adoçada à estrutura de betão.





 Ao longo do projecto existem vários tipos de 
programa e vários tipos de usos, o que leva que haja uma 
grande diversidade de pessoas a percorrer o novo interior 
de quarteirão. A principal premissa para a organização 
dos espaços e programas é criar sempre um um ambiente 
entremédio, onde os diferentes utentes se possam relacionar 
de forma dinâmica e simples.
 O desenho e organização destes espaços é cuidadoso, 
refletindo sobre a dimensão dos programas e a próximidade 
entre os mesmos, utilizando a planta como espaço de 
composição, os programas surgem como formas que se 
relacionam umas com as outras, criando uma tensão e 
relacionamneto que tem de ser adaptado a cada circunstância. 
 Estes espaços “vazios” entre os programas podem ser 
interiores ou exteriores, confinados ou abertos, e podem eles 
mesmos ser um programa. A complexidade da ideia ganha 
simplicidade com a vivência do dia a dia. O hóspede do Hotel 
cruza-se com a pessoa de Alamada no bar do hotel, ou no 
restaurante. O artista coloca o seu trabalho junto à janela, que 
é visto pelas pessoas que vão à galeria de arte. Os exemplos 
variados, mas o fim é o mesmo.



Vista do interior do restaurante do Hotel, que também está aberto às pessoas de Almada;



Espaço comum da residência de Estudantes;



Vista do interior dos Ateliers para artistas, localizados em frente à Galeria de arte;



Vista do interior da Biblioteca que existe ao lado do pátio principal;



Vista do interior do teatro, vemos a relação das janelas entre abertas, com a vegetação por trás.



 O teatro possui um sistema mecânico que 
permite que as peças do chão se possam subir e 
descer conforme desejado, permitindo o teatro 
assumir inumeras formas, auemntando a sua 
versatilidade. Existem duas entradas distintas para o 
teatro, a duas cotas diferentes, que serão utilizadas 
dependendo da configuração do teatro. permitindo 
diferentes tipos de utilizações. Nas janelas existe um 
sistema de lâminas metálicas que permite bloquear 
completamente a luz natural e som do exterior.



Vista do interior do quarto de hotel;
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