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Localização geográfica da AMLe Almada na Península Ibérica
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Antes da construção da Ponte 25 de Abril
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Antes da construção da Ponte 25 de Abril
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Os vários projetos para a primeira travessia sobre o Tejo
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Os vários projetos para a primeira travessia sobre o Tejo
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Ponte 25 de Abril em construção
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Localização geográfica do núcleo urbano de Almada na AML

A Almada do século XXI é uma estrutura urbana complexa e dependente. Tendo a sua 

população mais que duplicado entre a década de 60 e 80, é atualmente a sexta 

cidade mais populosa de Portugal com cerca de 174 mil habitantes (Censos 2011). 

Está enquadrada na margem sul do rio Tejo, na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

ComCom a conclusão da Ponte 25 de Abril em 1966 inicia-se um período de crescimento 

urbano exponencial devido à proximidade da cidade de Lisboa e ao forte crescimento 

económico sentido com a introdução do país na União Europeia posteriormente, em 

1986.

AA população encontra-se substancialmente envelhecida - 20% acima dos 65 anos e 

55% entre 25 e 64 anos - seguindo estatísticamente a tendência pessimista de envel-

hecimento e redução abrupta de natalidade registada na maioria dos países euro-

peus. É necessária uma renovação geracional, com introdução de população que 

contrarie as estatísticas e crie um ambiente urbano único e diverso, como o próprio 

tecido urbano parece querer enunciar

ALMADA
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Almada - face sul versus face norte
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Almada é uma cidade densificada e excessivamente construída. Sem regra nem gera-

triz aparente, é resultado de adições sucessivas, apresentando-se como uma colagem 

de épocas e histórias. Apresenta duas faces distintas – a face norte, orgânica, que vai 

ao encontro dos olhares dos lisboetas; e a face sul construída, heterogénea e preenchi-

da.  Revela-se uma malha urbana dependente, sem vida própria, que se sustem funcio-

nalmente de Lisboa e não procura a afirmação do seu caráter existente. A cidade, que 

não se vê de Lisboa, até por caraterísticas geográficas pede uma certa independência.

A independência da cidade advém de uma conjunto de fatores – habitação, infraestru-

tura, serviços e espaços coletivos. Almada não tem espaços coletivos suficientes para 

contrariar a sua atual denominação e remover a dependência funcional de Lisboa – é 

“cidade dormitório”. O projeto realizado serve como um primeiro passo, uma reabili-

tação que pretende iniciar a inversão da dependência excessiva e desmesurada, o 

início da afirmação de Almada como cidade e não como subúrbio.

INDEPENDÊNCIA

Almada e possíveis equipamentos coletivos, com alguns exemplos (Castelo de 

Almada, terrenos da Lisnave e Mercado Municipal; cima para baixo, sentido ponteiros 

do relógio)
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Francisco Keil do Amaral

Francisco Keil do Amaral nasce em 1910 em Lisboa. Ingressa, em 1928, na Escola de 

Belas-Artes de Lisboa, quando começa, simultâneamente, a trabalhar no atelier do ar-

quiteto Carlos Ramos. Concluí os seus estudos em 1934 e dois anos depois ganha o pri-

meiro prémio no concurso para o Pavilhão de Portugal da Exposição Internacional de 

Paris. Nas vésperas da 2ª Guerra Mundial faz uma viagem pela Europa com o intuito de 

aprofundar o seu conhecimento da arquitetura, É marcado  pela arquitetura holandesa, 

especialmente a de Willem Marinus Dudok, de onde vêm muitas influências presentes 

na sua obra posterior.

Keil do Amaral tem grande parte da sua obra construída na zona de Lisboa, tendo pro-

jetado o Parque Eduardo VII, o Parque de Monsanto e equipamentos coletivos corre-

spondentes e várias habitações unifamiliares. 

Na década de 30 projeta o edifício da União Elétrica Portuguesa em Almada, que 

amplia posteriormente, completando um traçado que tinha definido desde o esboço in-

ícial.

KEIL DO AMARAL
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Edifício da União Elétrica Portuguesa em Almada
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Edifício da União Elétrica Portuguesa em Almada
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Edifício da União Elétrica Portuguesa, em Almada, atualmente
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Análise, ideias e pensamentos inciais
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Primeira proposta volumétrica
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Primeiros estudos de relações volumétricas
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Procurava um projeto que fosse sinónimo de renovação, quer no nível social como no 

conceptual. Numa fase inicial isso demonstrou erguer mais questões e dúvidas do que 

respostas concretas - como é que um quarteirão projetado para ser quarteirão se 

poderia transformar em cidade? Numa cidade como Almada, em que a vida do dia a dia 

se baseia na cultura da comutação e na dependência de Lisboa, é preciso repensar 

como se vivem os espaços existentes e como os podemos melhorar de modo a dar 

início a um processo que inverta a tendência do movimento para o exterior e promova 

a a fixação da população para o interior da cidade. A qualidade de vida existe na proximi-

dade do trabalho e dos espaços públicos da cidade, como diz Bernard Rudofsky  em 

“Arquitetura sem Arquitetos”, “Por resultado de lógica, a vida nas comunidades do velho 

mundo é singularmente privilegiada. Invés de várias horas de transporte diário, apenas 

um lance de escadas deve separar o espaço de trabalho ou estudo de um homem do 

seu espaço habitacional”. É com base nesta frase e ideologia de Rudofsky que inicíei o 

meu trabalho.

O meu processo começou com uma análise do território, onde procurei aprofundar o 

pouco conhecimento que tinha de uma região que era estrangeira para mim. Procuran-

do os défices de oferta e percebendo o que poderia adicionar, cheguei a uma proposta 

conceptual inicial assente em três conceitos que viriam a moldar todo o processo que 

se seguiu e o resultado projetual final – vazio, cidade e torres.
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Queria um quarteirão que fosse cidade, uma praça de Almada, um novo centro para 

viver. Precisava de um elemento aglutinador, um vazio para o meu cheio. Já existia no 

conjunto inicial um espaço pátio central, mas era fechado para a cidade, isolado nele 

mesmo. Porcurei abri-lo para a rua, como se tratasse de uma continuidade desta 

mesma. Seria uma praça para a cidade, que fizesse a ligaçao em falta entre o quar-

teirão e a envolvente e simultaneamente entre todo o novo programa proposto. O 

espaço público do piso térreo permeável poderia apropriar-se deste vazio, para com-

plemeplementar o seu programa, mas a ideia seria que todos os utilizadores (permanentes e 

temporários) o pudessem fazer também, tornando-o um espaço coletivo sem barreiras 

nem exclusividades.

VAZIO
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Aproveitando o edifício pré-existente do Keil do Amaral, surge a ideia da continuidade 

deste volume horizontal em todos os pisos, como era proposto no projeto original. Um 

conjunto de espaços coletivos e privados, com  o intuito de abrangir o máximo de diver-

sidade programática possível. A expectativa era sempre de que os vários programa se 

completassem e fizessem do conjunto uma experiência viva em contínua evolução e 

adaptação às novas necessidades da cidade. Foi feita uma divisão programática inicial 

em três tipos de utilização, consequência da análise realizada à cidade e às suas lacu-

nas - cultura, conhecimento e habitar. Surgiram então três blocos horizontais contínu-

os.

CIDADE
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O edifício original encontra-e atualmente perdido e rodeado numa imensidão de vol-

umes com escalas substancialmente maiores e de qualidade arquitetónica debatível. 

Havia necessidade de afirmação em relação à envolvente. Surgiu a ideia das torres, 

não apenas como volumes de aproximação à cidade que crescera em redor, mas 

também como elementos que pudessem albergar os pontos de ligação entre os vários 

programas do volume horizontal contínuo - uma torre para o conhecimento (espaço de 

leitura), outra para habitar (espaço de refeição) e uma última para a cultura (auditório). 

TORRES
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Torre do Conhecimento
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Torre do Conhecimento
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Espaço das Refeições
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Auditório
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Primeira maquete da proposta formal á escala 1:200
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O piso de estacionamento desenvolve-se em baixo da praça central, não interferindo 

com a estrutura do conjunto e seguindo a mesma lógica funcional de distribuição de 

todo o projeto - através de quatro volumes verticais (as torres) que trespassam todos 

os pisos. A circulação é feita através de um único sentido, existindo um ponto de 

acesso para os veículos e outro de saída. Foram também criados dois locais para 

cargas e descargas, um direccionado para a área cultural, com especial ênfase para o 

auditório, e um outro para as áreas de restauração e comerciais. São também visíveis 

os I.S. da biblios I.S. da biblioteca do piso térreo, que têm acesso através interior do conjunto.

ESTACIONAMENTO
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O piso térreo funciona como uma extensão da rua e da cidade. O elemento aglutinador, 

a praça, junta os diversos programas e utilizadores num espaço amplo e pede para ser 

ocupado e repensado contínuamente. É visto como um espaço híbrido, em constante 

mutação, conforme as necessidades da cidade. Os acessos para  a praça são feitos at-

ravés de dois corredores percorriveís que ocupam passagens pré existentes que ante-

riormente estavam fechadas com portões e isolavam o interior do quarteirão.

Os vários programas dividem-se em três volumes horizontais com uma circulação con-

tínua entre eles - um primeiro dedicado ao conhecimento, em que se localiza uma bib-

lioteca pública para a cidade; um segundo com espaços comerciais; e um terceiro ded-

icado à cultura, com um auditório, um espaço expositivo com armazém e uma cafetar-

ia. Os espaços virados a este abrem-se para o exterior e criam pátios de ocupação não 

definida. A oeste da praça surge um espaço para a AGENEAL, complementando o 

espaço pré-existente da empresa e expandindo-o para a cidade, onde há um contact

mais direto com os utilizadores e clientes. Os núcleos verticais que vêm do estaciona-

mento continuam e fazem a distribuição para os vários espaços.

PISO TÉRREO
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O piso semi-público segue a lógica programática do piso térreo - três tipos de programa 

distribuidos ao longo de tês volumes horizontais interligados. No volume do conheci-

mento surge um amplo espaço de leitura, pensado para os estudantes que habitam 

nos quartos adjacentes, em tipologias de quartos duplos; no volume da cultura apare-

cem os quartos dos artistas, com os ateliers individuais e uma sala de refeições 

comum ao piso todo; no último volume surgem apartamentos de tipologia tipo estúdio, 

com áreas reduzidas e otimização de espaço, experimentais por natureza, que preten

dem complementar a utilização do conjunto com habitação permanente, para não ex-

istir apenas um uso temporário do espaço. 

Os vários tipos de utilização complementam o conjunto. O facto de existirem utiliza-

dores a habitar permanentemente assegura um cuidado e preocupação acrescida em 

relação à continuidade e eventual manutenção do edificado; os utilizadores temporári-

os trazem renovação e constante evolução. Portanto, o conjunto é mantido mas simul-

taneamente renovado e repensado em função dos seus utilizadores e das necessidade 

de uma cidade que vai crescendo em seu redor

PISO SEMI-PÚBLICO



75

O piso semi-público segue a lógica programática do piso térreo - três tipos de programa 

distribuidos ao longo de tês volumes horizontais interligados. No volume do conheci-

mento surge um amplo espaço de leitura, pensado para os estudantes que habitam 

nos quartos adjacentes, em tipologias de quartos duplos; no volume da cultura apare-

cem os quartos dos artistas, com os ateliers individuais e uma sala de refeições 

comum ao piso todo; no último volume surgem apartamentos de tipologia tipo estúdio, 

com áreas reduzidas e otimização de espaço, experimentais por natureza, que preten

dem complementar a utilização do conjunto com habitação permanente, para não ex-

istir apenas um uso temporário do espaço. 

Os vários tipos de utilização complementam o conjunto. O facto de existirem utiliza-

dores a habitar permanentemente assegura um cuidado e preocupação acrescida em 

relação à continuidade e eventual manutenção do edificado; os utilizadores temporári-

os trazem renovação e constante evolução. Portanto, o conjunto é mantido mas simul-

taneamente renovado e repensado em função dos seus utilizadores e das necessidade 

de uma cidade que vai crescendo em seu redor

PISO SEMI-PÚBLICO



76

20 20 13

08

11

12

02

06

4

07

14
10

9

02 _ Praça Central

06 _ Pátio da AGENEAL

07 _ Auditório

08 _ Espaço de Refeições

09 _ Atelier

10 _ Quarto de Artista

11 _11 _ Apartamento

12 _ Quarto de Estudante

13 _ Cozinha Comum

14 _ Caixa de Palco

20 _ I.S.



77

20 20 13

08

11

12

02

06

4

07

14
10

9

02 _ Praça Central

06 _ Pátio da AGENEAL

07 _ Auditório

08 _ Espaço de Refeições

09 _ Atelier

10 _ Quarto de Artista

11 _11 _ Apartamento

12 _ Quarto de Estudante

13 _ Cozinha Comum

14 _ Caixa de Palco

20 _ I.S.



78



79



80

É no piso das coberturas que as torres se materializam e expressam a sua identidade 

em relação à envolvente. São dispostas num movimento ascendente em relação à 

torre do auditório, que serve como o novo elemento organizador do conjunto, substitu-

indo em importância a torre de acessos original projetada por Keil do Amaral, elevando 

tudo a uma escala que se aproxima mais da envolvente. Havia uma vontade de contin-

uar a ideia de permeabilidade do piso térreo e fundir o edifício com a cidade. As cotas 

das coberturas prolongam-se para a envolvente, transformando estes espaços em 

praças para os seus utilizadores. A ideia de circulação é mantida, havendo permeabili-

dade nas torre e entre as várias coberturas, seguindo uma lógica semelhante à de uma 

rua na cidade.

COBERTURAS
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Seis anos, é o tempo em que estou nesta faculdade, primeiro no curso de Engenharia 

Civil e agora terminando um mestrado em Arquitetura. O Instituto Superior Técnico tem 

uma capacidade incrível de testar os nossos limites como indivíduos – revela as 

nossas forças e fraquezas, e traz o melhor e pior do que há em nós. Termino esta etapa, 

neste instituto, mais forte, mais sábio, e acima de tu mais conhecedor de mim próprio 

e do que sei fazer.

UmaUma caminhada destas dimensões nunca se faz sozinho e foram vários os intervenien-

tes que tornaram tudo possível. Tenho que agradecer primeiro à minha família e a todo 

o apoio que me proporcionaram nestes anos, admito que não seja fácil partilhar espaço 

e lidar com as ocasionais crises existenciais de um aluno de arquitetura; aos meus co-

legas e amigos, com os quais partilhei noitadas, choros e gargalhadas, acabamos isto 

juntos como começamos; por fim, mas não menos importantes, aos docentes, que nos 

preencheram com conhecimento e nos prepararam para o próximo passo desta vida 

que construímos e deste futuro que escolhemos.

Fazer cidade é arquitetura, fazer arquitura como cidade é futuro. 
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