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1. O Tema

O tema deste ano letivo, 2021-2022, consiste no

estudo da Arquitetura da Cidade. A reflexão cent ra-

se na compreensão da est rutura edificada da cidade

e a sua morfologia, tipologias espaciais, modelos de

referência e processos de t ransformação. O objet ivo

será o redesenhar da cidade tradicional para que

esta responda às necessidades futuras.

Esta reflexão será apoiada na introdução de

habitação coletiva e equipamentos, e na qualificação

do espaço público, operando sobre uma área da

cidade que necessita ser regenerada, pelo

preenchimento de áreas expectantes, criadoras de

descontinuidades urbanas, e pela reaproximação da

cidade ao rio, tendo como objetivo a sua

requalificação.

Ao longo do ano letivo, o processo percorrerá as

seguintes fases de investigação e desenvolvimento:

_ Análise crítica da área-estudo e da área de
intervenção (principais problemas e oportunidades);

_ Construção do programa preliminar e estudo prévio de
intenções urbana;

_ Projeto do redesenho urbano (incluindo o
desenvolvimento dos modelos habitacionais e dos
espaços públicos).

_ Projeto de um Equipamento Coletivo, implantado na
área estudo.



2. O Território de Intervenção

Romeira | Cova da Piedade | Almada

A área de estudo e de intervenção corresponde à

zona da Romeira, na Cova da Piedade, Almada.

A área compreende uma parcela de terreno

desocupada de construção, um conjunto edificado

variado – maioritariamente devoluto e abandonado

-, incluindo a antiga Moagem António José Gomes

(primeira obra com estrutura em betão armado em

Portugal) e os silos anexos -, assim como uma área

de frente de rio, desanexada às instalações milita res

que hoje impossibilitam a ligação da cidade ao rio.

Pretende-se o redesenho de toda a est rutura

urbana na área definida, estabelecendo-se ligações

e relações com a est rutura urbana e arquitetónica

pré-existente, e tirando partido das novas

possibilidades proporcionadas pela renovada

ligação do espaço urbano ao rio Tejo.

Considera-se fundamental a compreensão do

processo de assentamento urbano da área, assim

como da t ransformação do quadro sociológico da

Romeira e da Cova da Piedade.



3.1 Primeiro Semestre | Laboratório de       

Projeto IV

Exercício 01 | INFOBOX

O primeiro exercício, o projeto da Infobox, terá uma

função de anunciar a intervenção urbana referida.

A Infobox terá como objet ivo ser um centro de

interpretação prospetivo do novo ( re)desenho

urbano da área de estudo que deverá ser vir de

suporte ao presente ano letivo.

O projeto a desenvolver será de curta duração,

tendo como programa genérico a criação de um

centro expositivo.

A Infobox será um edifício de carácter efémero,

sendo suportada por uma estrutura metálica e

const ruída com recurso a novos materiais e deverá,

pelo seu carácter de edifício promotor/divulgador do

‘futuro’ (re)desenho da área em estudo, assumir

uma presença significativa.

O exercício será desenvolvido em articulação com as

unidades curricula res Est ruturas II e Inovação

Tecnológica e Novos Materiais.



3.2 Primeiro Semestre | Laboratório de 

Projeto IV

Exercício 02 | REDESENHO URBANO

O segundo exercício corresponderá ao (re)desenho

urbano da área da Romeira, em Almada.

A intervenção deverá considerar a absorção de

edifícios pré-existentes, nomeadamente a antiga

Moagem António José Gomes e os silos anexos,

assim como todos os edifícios considerados

relevantes e qualificadores da nova proposta.

Deverá ainda considerar a desanexação da área

militar junto ao Rio Tejo como uma oportunidade

para o restabelecimento da ligação da cidade ao rio,

entendida como uma mais-valia para a definição da

arquitetura e para a qualificação do espaço urbano.

Pretende-se ver resolvidas as principais

descontinuidades urbanas identificadas, atendendo

ao sentido da morfologia e da est rutura urbana

preexistente, através da proposta de redesenho dos

espaços públicos, da arquitetura habitacional

corrente e do edificado de exceção.

A fase analítica do exercício será desenvolvido em

articulação com as unidades curricula res Sociologia

Urbana. A UC Modelação Geométrica



4. Segundo Semestre | Laboratório de 

Projeto V

Exercício | A DIMENSÃO URBANA DO EDIF ICADO DE

EXCEPÇÃO:
Projeto de um equipamento público em 

contexto urbano

O exercício de projeto do segundo semest re

consistirá no desenvolvimento de um equipamento

público de média complexidade, em contexto urbano

consolidado, implantado na área de estudo do ano

letivo, a Romeira, na Cova da Piedade, em Almada.

O projeto desenvolver-se-á do geral para o

particular: da escala da cidade para o disposit ivo

morfológico e deste para a edificação; dos sistemas

dos espaços públicos para os coletivos e para os

privados; da definição programática e funcional,

para a forma e espacialidade; destas para a

definição est rutural, const rutiva, material e

ambiental; pressupondo sempre um contínuo de

escalas articuladas de modo coerente.

O percurso de projeto contará com a articulação

com as dife rentes unidades curricula res deste

semestre.

LEGEND

1. Main entrance; Reception + 
Lobby
2. Store
3. Library
4. Meeting room 
5. Restrooms (admistration)
6. Conference room
7. Admistration offices and/or 
meeting room 
8. Service entrance
9. Temporary Exhibition room
10. Auditorium
11. Sitting room
12. Restrooms (womens)
13. Restrooms (mens)
14. Deposits
15. Technical room (auditorium)
16. Maintenance room
17. Deposits
18. Parking 
19. Restrooms and lockers 
(mens)
20. Restrooms and lockers 
(womens)
21. Permanent exhibition room
22. Terrace for exterior tempo-
rary exhibitions
23. Coffee
24. Kitchen (Coffee)
25. Terrace (Coffee)
26. Visitable terrace
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0. Dreno    1. Terra    2. Betonilha    3. Piso exterior em calçada portuguesa    4. Gravilha de diferentes granulometrias, da maior para menos no sentido ascendente, envolto por membrana geotêxtil     5. Revestimento de parede em madeira de pinho de 
tonalidade clara    6. Ripado de madeira    7. Revestimento de piso em madeira de pinho de tonalidade clara    8. Ripas de assentamento    9. Betonilha de regularização    10. Isolamento em aglomerado negro de cortiça    11. Laje de betão armado (25 
cm)    12. Revestimento em madeira de pinho de tonalidade clara    13. Estrutura de madeira    14. Revestimento de teto em madeira de pinho de tonalidade clera    15. Ripas de suporte em madeira    16. Ripas de suporte em madeira para revestimen-
tos posteriores    17. Sistema metálico de suspensão    18. Iluminação de teto tipo LED    19. Placas leves de madeira suspensas    20. Revestimento de piso em pedras de pequena dimensão, estilo mosaico cerâmico italiano, em tons de mármore 
branco e beje claro    21. Argamassa de assentamento    22. Revestimento de parede em gesso cartonado com acabamento pintado a branco    23. Betão armado (25 cm) pigmentado a rosa para acabamento exterior     24. Rodapé em mármore 
branco    25. Iluminação de rodapé tipo LED     26. Perfil em aço galvanizado    27. Parede de gesso cartonado com acabamento pintado a branco    28. Perfil de fixação para paredes em gesso cartonado em aço galvanizado   29. Sistema metálico de 
fixação de teto falso    30. Teto falso em gesso cartonado com acabamento pintado a branco    31. Iluminação de teto tipo LED    32. Isolamento térmico em aglomerado negro de cortiça envolto de membrana geotêxtil e camada impermeabilizante 
na cobertura    33. Betonilha de regularização com pendente 2%    34. Acabamento exterior em microcimento rosa (igual tonalidade das paredes exteriores)    35. Mármore branco (soleira e peitoril)    36.Vidro duplo    37. Caixilho em PVC, cor branco    
38. Aduela    39. Remate de parapeito em mármore branco    40. Caleira    41. Vidro simples    42. Betão armado (10 cm) pigmentado a rosa para acabamento exterior    43. Parede interior em betão armado (15 cm e 25 cm para estruturais)
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