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Mestrado Integrado em Arquitetura 

Unidades Curriculares: Laboratório de Projeto IV e Laboratório Projeto V  

4º Ano, Turma F  -  Docente: Amílcar Gil Pires 

Tema para o ano letivo 2018/2019:  

“Projetar com o Lugar - Quintas Históricas de Chelas” 

1º Semestre: Reabilitação Urbana e Arquitetura 

2º Semestre: Reabilitação e Intervenção Arquitetónica Contemporânea 

 

No 1º semestre serão realizados dois exercícios de projeto. O primeiro, no âmbito do 

Desenho Urbano e da Reabilitação Urbana, será desenvolvido em grupo e tem por 

objetivo realizar um Plano de Pormenor para a área em estudo – território no bairro de 

Chelas1, em Lisboa, ocupado por quintas devolutas ou em estado de ruína com valor 

histórico e patrimonial.  

O segundo exercício tem por objetivo a realização do projeto de um edifício 

multifuncional com ocupação dominante habitacional, com áreas e tipologias 

adequadas a uma promoção de cooperativa (áreas 10 a 15% acima do limite para 

áreas da habitação de custos controlados) – programa e implantação definida no 

Plano de Pormenor. 

No 2º semestre será desenvolvido o projeto de reabilitação e intervenção arquitetónica 

contemporânea numa das quintas abordadas no Plano de Pormenor realizado no 1º 

semestre – projeto desenvolvido desde a análise do Lugar e definição do programa 

funcional e espacial até à fase de projeto de execução. 

Trata-se de um projeto para um programa de equipamento público complexo que 

integre e reabilite uma estrutura arquitetónica preexistente, com forte enraizamento no 

tecido urbano – devoluta ou com uso inadequado, com potencial para uma intervenção 

contemporânea que o qualifique e lhe confira uma nova identidade e importância na 

cidade. 

                                                             
1
 Delimitado a Norte pela Azinhaga Baptista, a Nascente pela R. João César Monteiro, a 

Poente pela Av. Santo Contestável e a Sul pela linha de comboio (limite Norte do Bairro 
Madre Deus). 


