


REABILITAÇÃO URBANA E SOCIAL EM ALMADA
PROJETO FINAL EM ARQUITETURA II

2019

Rui Corales de Oliveira

professores:

Miguel Amado
Vítor Carvalho Araújo







“A União Elétrica Portuguesa (atual EDP) surge na sequência da constituição em 1947 da CNE 

(Companhia Nacional de Electricidade), que tinha como objectivo estabelecer e explorar linhas de trans-

porte e subestações destinadas ao fornecimento de energia eléctrica aos concessionários da grande 

distribuição (indústrias electroquímicas, electrometalúrgicas, grandes planos de rega, etc.) na sequên-

cia lógica das duas primeiras peças da Rede Eléctrica Nacional, os aproveitamentos hidroeléctricos do 

Cávado e Zêzere.

A arquitectura é chamada a responder a estes programas no quadro do que podemos designar por 

design industrial. A acção de Keil do Amaral cobriu uma área geográfica que se estende por toda a 

península de Setúbal. O complexo integrava a subestação com um programa eminentemente industrial 

de produção, transformação e transporte de energia. Mas também todos os serviços de apoio desde os 

edifícios de baixa tensão, administrativos, incluindo instalações de carácter social. As subestações vão 

ser pensadas justamente como modelos repetíveis, pontualmente adaptados à especificidade geográfica 

de cada implantação.

Do mesmo modo, os edifícios de serviços de baixa tensão e apoio administrativo em Almada, Setúbal e 

Cachofarra exemplificam a dignificação crescente dos equipamentos industriais, referenciados à função 

eléctrica que os justifica.”

É neste contexto que nas entranhas de Almada surge o Edifício Administrativo em 1942, desenhado por 

Keil do Amaral (1910-75), ampliado pelo arquiteto em 1960, como previsto, e uma vez adicional em 1980. 

Hoje, surge uma oportunidade de valorização do património edificado, industrial, etnográfico e simbólico 

que marcam o carácter singular da área de intervenção, através de um conceito inovador e paradoxal, 

pois em si se fundem inovação e conservadorismo. 

Apresenta-se aqui um breve resumo da pesquisa feita que possibilitou o diagnóstico do lugar de inter-

venção e que levou a que este projeto, que parte de uma premissa de reabilitação e reuso na forma de  

alojamento em património arquitetónico, se transformasse numa operação urbanística que se propõe 

a melhorar a condição da cidade.

Este documento apresenta-se como a resposta dada ao desafio lançado pela cadeira de Projeto Final de 

Arquitetura II. 



Praça Gil Vicente

Terminal de Cacilhas

Mercado Municipal

Castelo de Almada

O conjunto edificado da UEP, agora propriedade da CMA, situa-se no ga-

veto da Rua Bernardo Francisco da Costa e da Rua Francisco de Andrade, a ape-

nas 100 metros da Praça Gil Vicente, na qual passa a Av. 25 de Abril de 1974, um 

dos principais eixos viários da cidade, e o metropolitano de superfície. No sentido 

oposto, para poente, 100 metros separam o lugar da intervenção do Mercado Mu-

nicipal de Almada, a nascente 1000 metros para apanhar o barco para Lisboa ou 

400 metros para subir a norte até ao Castelo, infelizmente ocupado pelo Quartel 

da GNR. Trata-se então de uma localização muito privilegiada no cerne de Almada 

e é de notar ainda que se situa entre os dois Planos de Pormenor de Almada Velha 

e de Cacilhas. Dada a riqueza da sua localização, apercebi-me cedo de que queria 

tornar público o pátio interior do edifício e que isso implicaria a criação de um pro-

grama não só de alojamento, mas variado e de cariz comercial e em quantidade 

suficiente para tornar aquela área atrativa e revitalizar as zonas circundantes. Após 

a visita ao local de intervenção, que se fez através do interior do quarteirão, pro-

priedade do SMAS Almada, senti a oportunidade de não só abrir o pátio da antiga 

UEP, mas todo o quarteirão e criar um novo espaço urbano de lazer. 

O conjunto edificado referido encontra-se atualmente abandonado, em estado 

parcial de ruína, com ocorrências pontuais de vandalismo e ocupação indevida, 

metamorfoseado por intervenções descabidas sem qualquer noção de reuso de 

património arquitetónico.







O edifício de escritórios tem a sua primeira implanta-

ção na forma de um L, conformado pelo cruzamen-

to da Rua Bernardo Francisco da Costa com a Rua 

Francisco de Andrade. Nessa altura, era o edifício mais 

alto. Entretanto, como estava previsto, Keil do Amaral 

realizou a sua ampliação, e então na mesma linguagem 

e volumetria surge o armazém. Em 1980, é feita uma 

última ampliação, grotesca na sua relação com a ar-

quitetura de Keil do Amaral, quer a nível de gramática 

ou escala. Este último edifício, no entendimento deste 

projeto, é alvo de demolição para dar fluidez na aber-

tura do interior do quarteirão e se poder criar harmonia 

entre o que é património e a construção proposta.

Esquema da evolução do conjunto edificado. A preto o edifício original, por cima a ampliação prevista e a cinza claro a última ampliação



Em cima: fachada sul e nascente do edifício original; Em baixo: laboratório de contadores no 2º piso Fonte: Fundação EDP



Em cima: hall de entrada original; Em baixo: antiga receção no 2º piso Fonte: Fundação EDP



Em cima: fachada nascente do edifício atualmente; Em baixo: estado atual, no antigo laboratório de contadores no 2º piso Fotos do Autor tiradas a 7 de março de 2018



Em cima: estado atual do hall de entrada; Em baixo: estado atual da área sul do 2º piso e fachada do armazém Fotos do Autor tiradas a 7 de março de 2018



Em cima: planta do 2º piso incluindo a 1ª ampliação; Em baixo: Corte transversal do armazém e hall d eentrada e escritórios Fonte: Fundação EDP



O primeiro edifício do conjunto a ser construído usa um sistema estrutural de pilar-viga em betão armado, material que se estende no desenho 

dos vãos de algumas fachadas, através de finas lâminas que se vão repetindo, ininterruptamente no caso da fachada nascente devido aos pilares 

cilíndricos que se afastam da fachada, libertando-a, lição que leva consigo na conceção das fachadas do Cineteatro de Mangualde, poucos anos 

depois. Alvenaria fecha as paredes, encimadas por coberturas que avançam relativamente a estas, revestidas a telha de Marselha. A nível do pro-

grama, o primeiro piso inclui um pequeno armazém a nascente e alguns escritórios com uma recepção cujo espaço expunha alguns electrodomés-

ticos, após ter sido utilizado como balcão de atendimento, pelo que se percebe dos desenhos originais. 

No piso de cima, escritórios a sul e, a nascente, o refeitório e o laboratório de contadores, que tomou o maior peso na concepção da arquite-

tura interior deste edifício. 

A ampliação por parte do mesmo arquiteto traz a construção do Armazém, construído nos mesmos materiais e linguagem arquitetónica, no entan-

to com a repetição de pórticos de betão armado como estrutura do mesmo, ligados e travados através de vigas de travamento e uma cortina de 

cimento. A tardoz deste, um muro de contenção de 8 metros sobreleva atualmente a EB3 de Almada. Aqui guardavam-se ferramentas necessárias 

à construção de postes e linhas, material eléctrico, como posteletes e bobinas de cabo, e existiam alguns gabinetes. Foi concebido de forma a 

poder circular livremente uma ponte volante, alcançando um pé-direito de 10m de altura. Esta ponte volante foi determinante na imaginação deste 

novo espaço. 

O edifício referente à última ampliação foi concebido numa linguagem e escala díspares da arquitetura de Keil do Amaral, rompendo a harmonia e 

unidade das pré-existências. Dado que se pretende abrir o quarteirão e criar novos espaços verdes e de lazer para os almadenses, torna-se incon-

tornável a demolição deste acrescento, igualmente porque abafa a perceção dos vários prédios que compõem o ritmo do interior do quarteirão, 

algo que se verificou em simulação 3D.

Pormenor Construtivo da fachada do Armazém Fonte: Fundação EDP



Fonte: Censos 2011, Instituto Nacional de Estatística
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População que estuda em Almada

O programa proposto pelos professores inicialmente foi propositadamente vago - Alo-

jamento. Não existindo, a priori, preferência por um tipo de alojamento específico e numa ten-

tativa de trabalhar e explorar academicamente um programa distinto ao de hotel (já estudado), 

propus-me a estudar relatórios oficiais, executados pela Divisão de Estudos e Planeamento, 

Departamento de Planeamento Urbanístico (DPU), Direção Municipal de Planeamento e Admin-

istração do Território e Obras (DMPATO), CMA, etc. a fim de propor uma tipologia de alojamento 

que, tanto quanto se verificasse, traria resultados positivos ao concelho de Almada. Toma-se 

então uma decisão consciente e fundamentada, livre de qualquer capricho ou preferência. 

Dos vários documentos lidos e analisados, duas tipologias de alojamento emergiram como 

candidatos a recipientes da ressurreição da obra de Keil do Amaral: alojamneto universitário e 

alojamento para pessoas sem abrigo (p.s.a.). Como mostra a figura na página seguinte, existem 

municípios portugueses longínquos de Almada cujo grande número de estudantes (deduz-se 

de ensino superior) aqui estuda, tal é o caso de Santiago do Cacém, Évora e Santarém. No 

total, são 7193 estudantes que todos os dias entram no concelho de Almada para estudar, tal 

demonstra o gráfico de movimentos pendulares em baixo. 

Com a necessidade de alojamento universitário confirmada, procedeu-se à verificação da via-

bilidade do programa no local de projeto. Ou seja, procede-se a uma visualização do percurso 

necessário aos estudantes até aos institutos de ensino superior do concelho almadense, tais 

são: Instituto Piaget, Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz e Faculdade de Ciências e 

Tecnologia. A análise é demonstrada na planta, duas páginas à frente.



Ortofotomapa com localizações do Projeto, Instituto Piaget, Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz e Faculdade de Ciências e Tecnologia , resp. de Este para 



Oeste e percurso do metropolitano de superfície Adaptado de Bing Maps



A par do alojamento universitário é explorada a possibilidade de criação de uma residência para pessoas sem abrigo. A motivação já a tinha 

como pessoal desde há muitos anos. Alinhou-se a vontade com a oportunidade e a pertinencia. Após larga pesquisa sobre o que provoca a perda 

do nosso abrigo, da nossa Arquitetura, e as formas de reconstruir uma vida humana saudável a partir daqui, descobre-se que este tipo de ação 

social é já praticada no estrangeiro, não sob a forma de abrigos ou auxílios temporários, mas como residência fixa sobre a qual se pode fundar um 

futuro estável. Economicamente verifica-se ser uma solução aliciante para o Estado. O principal foco deste projeto é criar uma residência que em si 

centra o poder que um grupo social unido tem na sua reabilitação, através de entreajuda e compaixão, apoiado por acompanhamento profissional, 

tal como acontece nos grupos de A.A., e não em olhar para a pessoa sem abrigo como um indivíduo de necessidades inferiores, mesmo no que 

toca à Arquitetura, das de uma pessoa “normal”.

Surge uma oportunidade de realizar uma experiência social, em princípio benéfica em todos os sentidos, ao criar uma comunidade mais do que 

intergeneracional neste lugar. Será que pode haver vantagens em colocar estudantes do ensino superior, provavelmente o tipo de indivíduo que em 

si equilibra melhor a tolerância e mente aberta com real poder de transformação, em contacto direto com pessoas sem abrigo? Talvez uns possam 

aprender com os outros, entre moralidade ou sabedoria e ferramentas práticas para a vida.

“No decorrer do ano de 2016 um total de 207 pessoas encontravam-se em situação de sem-abrigo no concelho de Almada...”

-NPISA (Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Concelho de Almada)



Adaptado de QAL 2014Concelhos que identificam a existência de pessoas em situação de sem abrigo ou sem casa



Finda a etapa de pesquisa e aprendizagem através de relatórios do PDMA 

e da CMA e literatura internacional relativamente à reabilitação arquitetóni-

ca e social, torna-se possível delinear uma estratégia programática con-

creta e moldada a este lugar. O infográfico da página seguinte demonstra a 

relação entre os problemas sociais e urbanos identificados pela pesquisa, 

tal como as soluções propostas, e como estas contribuem para uma mel-

horia da saúde urbana bastante débil desta zona, agravada pelo estado de 

abandono de vários espaços comerciais próximos.



Fonte: AutorInfográfico com inter-relações do programa



Axonometria Geral Fonte: Autor



Esquema axonométrico das plantas do Projeto Fonte: Autor





Eletricidade. A razão que levou Keil do Amaral a projetar os vários edifícios industriais para a União 

Elétrica Portuguesa e a mesma que motiva o tema do conceito de reabilitação: E se o “Edifício da UEP” 

voltar a estar uma vez mais intimamente relacionado com a eletricidade? Numa altura em que a sustent-

abilidade da produção energética ganha cada vez mais atrito a nível global, é não só interessante como 

pertinente, a par de adaptar o edifício aos regulamentos energéticos do século XXI, explorar a ideia da 

sua capacidade da própria produção de energia. E se toda a energia cinética despendida pelos utentes 

do ginásio fosse aproveitada? Após uma busca perseverante, a resposta surge nas fábricas construídas 

durante a Revolução Industrial. É nesta era que se começa a construir sistemas mecânicos que fazem 

a conversão de energia cinética em elétrica através de um conjunto de componentes como correias 

mecânicas, eixos de transmissão, roldanas, rodas dentadas, etc. que têm utilização ainda nos dias de 

hoje - basta olhar para um automóvel. Este é um dos exemplos que demonstra a possibilidade de adoçar 

um sistema semelhante ao edifício deixado por Keil do Amaral. Apenas, neste caso, invertido pois o apa-

relho com o qual o indivíduo interage produz energia ao invés de receber.

Oprojeto encarou o edifício sem qualquer preconceito de reabilitação, mas uma resposta segura 

aparecia à medida que estudava o projeto do arquiteto Keil do Amaral e o peso que ele teve na Arquite-

tura Portuguesa. Adicionalmente, o facto de querer transformar o interior do quarteirão e abri-lo à cidade 

de Almada fez com que não tivesse de alterar radicalmente o edifício original, focando-me no seu interior 

e na sua relação com a construção nova. O conceito surgiu de forma muito inesperada, na interseção 

singular do programa antigo com o proposto. Houve uma reflexão e descobrimento na forma como as 

diferentes atmosferas interiores e atividades antigas poderiam ressurgir no projeto proposto, sempre su-

jeitas ao tema da eletricidade e a sua possível produção, tornando-o único. Olha-se para o passado de 

uma forma perigosamente quase nostálgica, mas para aproveitar o seu melhor e trazê-lo para o futuro, e 

assim, através desta ressurreição crítica do passado, paradoxalmente, inova-se.
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