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Plano de Urbanização de Almada Nascente (PUAN) e 
Guia de Desenho Urbano

• Depois do encerramento do antigo estaleiro da Lisnave, em 2000, a frente ribeirinha 
nascente de Almada, entre Cacilhas e a Cova da Piedade, foi alvo de um planeamento 
urbanístico de grande envergadura e muito polémico, realizado entre 2002 e 2009. 

• O Plano de Urbanização de Almada Nascente (PUAN) entrou em vigor 2009, acompanhado 
por um Guia de Desenho Urbano. A área da intervenção abrange 
115 hectares, incluindo os 49 hectares do antigo estaleiro da Lisnave. 

• A operacionalização do plano arrasta-se há anos. As transformações urbanísticas na 
envolvente ficaram também suspensas até à venda dos terrenos da Lisnave, por 
dependerem “da entrada em vigor de um ou mais planos de pormenor a elaborar em 
desenvolvimento do PUAN.” 



A Frente Ribeirinha nascente de Almada e a sua envolvente 

• A frente ribeirinha nascente de Almada, devido à sua posição geográfica e geopolítica, 
teve muitos usos ao longo da História e foi profundamente remodelada numerosas vezes.

• Alteraram-se morfologias da paisagem, cursos de água, traçados de estradas, modos de 
ocupação, modos de trabalhar e viver.

– Foi paisagem rural e paisagem de quintas agrícolas e de recreio.

– Foi zona de habitação nos núcleos antigos. 

– Esteve “profundamente ligada ao arranque da revolução industrial de Portugal” e foi paisagem 
industrial durante sucessivas etapas da industrialização, com numerosas oficinas e fábricas (de 
moagem, da construção naval, de cortiça, …).

• Hoje, vemos uma paisagem pós-industrial com estaleiros, fábricas e bairros operários 
degradados ou em ruínas. Para as populações que lá trabalharam e viveram ficaram, além 
deste património arruinado, múltiplas memórias das vivências de tempos muito 
diferentes de hoje. 



O Caramujo e a Romeira

• Uma das antigas zonas da Cova da Piedade que integra o PUAN tornou-se, nas últimas 
décadas, limítrofe: o Caramujo e a Romeira.

• Onde outrora predominara uma paisagem de quintas, instalaram-se muitas fábricas de 
várias especialidades, entre elas a construção naval, a fabricação de farinha e, sobretudo a 
partir dos anos 1860, a transformação de cortiça -- “Vocês não imaginem o que era isto aqui. 
Às oito horas tocavam 18 apitos.” 

• As condições de vida e de trabalho no Caramujo e na Romeira ainda hoje se revelam no que 
resta de um tecido urbano onde se misturaram fábricas, vilas e casas, cafés e tabernas --
“Isto era o bairro que mais vida tinha”. 

• A vizinhança da Romeira ficou também marcada pela construção do Arsenal do Alfeite, 
iniciada em 1928. Essas instalações militares ficaram operacionais a partir de 1938.

• Nas memórias orais da Cova da Piedade, as lutas operárias, a resistência contra o fascismo e 
a solidariedade social e política têm o seu lugar reservado. E, muitas vezes, essas memórias 
recordam igualmente o papel da vila nas lutas liberais do século XIX -- “O processo de 
desenvolvimento do nosso país passava todo por aqui…“





O fim das fábricas

• A degradação do bairro começou quando as 
atividades fabris deixaram de funcionar.

• As fábricas da cortiça encerraram devido às 
crises e mudanças do sector, a partir dos 
anos 1960-1980. 



Já foi



Separação do Rio

• A ampliação das instalações militares do 
Arsenal do Alfeite e do muro que as delimita, 
no final dos anos 1980, separou o bairro do rio. 

• Numa pequena marina no Caramujo 
existe hoje em dia o único sítio entre 
Cacilhas e Cova de Piedade onde o livre 
acesso ao rio é possível



O futuro do Caramujo, da Romeira
no Guia de Desenho Urbano do PUAN: um bairro criativo
http://www.m-almada.pt/Almada_Nascente/07_Guia_de_Desenho_Urbano.pdf

• A preservação dos silos históricos para se transformarem no novo fórum cultural da Cova da 
Piedade, com galerias, espaços multiusos para artistas e grupos locais, unidades para pequenas 
empresas culturais e de entretenimento, livrarias e restaurantes nos últimos pisos.

• Uma praça em frente aos silos como novo espaço de cultura, pedonal, de forma a encorajar 
eventos ao ar livre, como feiras de livros, exposições, pequenas atuações musicais e teatrais.

• Nos edifícios à volta e nos armazéns existentes será encorajada a ocupação por livrarias, 
galerias, espaços de exposição e cafés. Os armazéns serão usados para escritórios, estúdios e 
pequenas empresas.

• A maior parte dos edifícios à volta da praça são históricos. Estes deverão ser recuperados, 
integrando a preservação da sua imagem original com a adaptação a novas funções, mediante a 
utilização de tecnologias atuais de construção. 

• Os novos edifícios terão principalmente um uso misto: comercial e residencial. 
É importante alcançar um equilíbrio entre as intervenções modernas e a identidade histórica. 

http://www.m-almada.pt/Almada_Nascente/07_Guia_de_Desenho_Urbano.pdf


O que prevê o PUAN para o património industrial?

• O PUAN aborda a questão genérica do património cultural no Artigo 69.º. 
Para a zona do Caramujo e da Romeira, lê-se no PUAN: “Os planos de pormenor a 
desenvolver devem compatibilizar-se com o levantamento exaustivo do património 
arqueológico e industrial da zona do Caramujo/Romeira”. 

• Esta zona, ainda com um vasto edificado fabril, não está sistematicamente estudada e 
documentada, quer de ponto de visto da arqueologia industrial, quer da história industrial. 

• Na sua publicação sobre a indústria da cortiça, de 2003, Alexandre Flores recomendou a 
criação de um Museu da Cortiça no Caramujo. No PUAN esta ideia não aparece. 

• Foram solicitadas informações aos serviços de planeamento da CMA sobre o levantamento 
requerido no PUAN. A resposta confirmou que ainda não foi elaborado. Mas mantém-se a 
orientação para que os planos de pormenor em curso contemplem o levantamento exaustivo 
do património arqueológico e industrial da zona do Caramujo/Romeira.



Pergunta-se…

• Não devia o levantamento ser elaborado antes do Plano de Pormenor, 
para servir como base do planeamento?

• Como se quer preservar edifícios e conjuntos históricos sem conhecer a sua história e 
contexto histórico? 

• Trata-se de preservação, ou da futura criação de um ambiente urbano historizado para um 
futuro “bairro criativo”? 

• Ao contrário do que o Guia de Desenho Urbano prevê, técnicos e arquitetos dos serviços de 
planeamento da Câmara Municipal de Almada receiam que nada seja preservado além da 
Fábrica de Moagem de Caramujo, classificada como Imóvel de Interesse Público.



A fábrica de moagem do Caramujo 
(chamada “fábrica de farinha”)

• Classificado como Imóvel de Interesse 
Público desde 2002

• Na posse da Câmara Municipal de Almada

• Acumulam-se há anos as 
queixas sobre a degradação e vandalização 
do Imóvel. 



Usos Transitórios

• Nos últimos tempos, arrancaram no Caramujo e na Romeira obras de reabilitação que dão 
novas utilizações aos antigos armazéns. Todas são de iniciativa privada. 

• O PUAN admite Usos Transitórios, de modo a estimular a utilização do espaço e evitar a sua 
degradação enquanto a ocupação final não estiver definida e operacionalizada. 



O Mercado da Romeira

• O que mexeu mais no bairro foi a instalação 
do “Mercado da Romeira” num conjunto de 
antigos armazéns, concretizada no Verão de 
2018.

• Seguindo o modelo de mercados como o da 
Ribeira, em Lisboa, tascas, tabernas, cafés, 
lojas, uma padaria e uma programação 
quase diária atraem um público jovem, 
maioritariamente da margem sul.

• Poucos moradores frequentam o mercado. 
Consideram-no demasiado caro e há muitas 
queixas quanto ao ruído, ao trânsito e ao 
estacionamento desordenado. 



Pergunta-se…

• Não devia ter sido feito “o levantamento exaustivo do património arqueológico e 
industrial da zona do Caramujo/Romeira” antes das remodelações dos antigos 
armazéns e estruturas fabris? 



Atuação da CMA

• A CMA tem algumas propriedades no 
Caramujo e na Romeira, entre eles a 
fábrica de moagem do Caramujo 
(classificada como património público). 
Mas ainda não fez nenhuma intervenção 
nos imóveis. 

• A (anterior) Câmara promoveu Mostras de 
Graffiti nos antigos muros fabris.

• O Plano e Orçamento da (atual) Câmara 
para 2018 previa: “revitalização da 
Romeira encorajando a instalação de 
atividades que garantem a dinamização do 
território, ao abrigo dos usos transitórios 
previstos no  Plano de Urbanização 
Almada Nascente (…)”

• Em 2018, foi feita uma sondagem 
arqueológica na Travessa da Praia do 

Caramujo para localizar o cais original. Em 
Maio de 2019, foi aprovada a 
“Requalificação dos Espaços Exteriores do 
Caramujo/Romeira”. 



Entretanto

• Há poucos meses, a CMA começou com obras no acesso ao Caramujo e à Romeira. 
Arrancou com a modernização da rotunda em frente do Hospital Particular de Almada.

• Continuou com a demolição de hortas nas traseiras da fábrica de farinha, no caminho para a 
ETAR da Mutela. Estas hortas estiveram lá durante muitos anos. Ocupação ilegal, 
obviamente. Vedações feias, obviamente. Mas os hortelãos tinham plantado árvores de 
fruta, cultivavam legumes, era o espaço deles. Ninguém da Câmara lhes falou antes da 
operação. Ficaram chocados. Todo o seu trabalho foi destruído: árvores, plantas, pequenas 
infraestruturas. 

• Nas imediações da fábrica de farinha (diz-se que até dentro da fábrica) vive (ou vivia – não 
se sabe o que lhes sucedeu depois das “limpezas” das últimas semanas) um grupo de 
migrantes de leste. O fotógrafo Vítor Cid falou com eles e tirou-lhes fotografias que publicou 
na primeira edição do Zona Magazine, em 2015 (https://zonamagazine.org/magazines/).

• Entretanto, foi aberta uma nova via sobre os antigos cais do Caramujo, para dar acesso ao 
Mercado da Romeira e criar lugares de estacionamento. 

https://zonamagazine.org/magazines/


A intervenção no Caramujo/Romeira
http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=635767213

http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=635767213


O sítio das hortas

• Antes: • Depois



Vídeo sobre as obras:
https://www.facebook.com/rui.coutinho.31/videos/2715594108570106/

https://www.facebook.com/rui.coutinho.31/videos/2715594108570106/


Pergunta-se…

• Por que não se falou com os hortelãos antes de demolir as suas hortas?

• O que aconteceu ao grupo dos migrantes que vivia na zona?

• Bastava fazer uma sondagem arqueológica na Travessa da Praia do Caramujo para 
localizar o cais original? Não devia ter sido feito “o levantamento exaustivo do 
património arqueológico e industrial da zona do Caramujo/Romeira” antes de 
começar as obras?



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE QUESTÕES 
DE CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO EM ALMADA



O Eterno Moderno

• As pessoas gostam muito de falar do passado, de contar as suas memórias. Mas isso não as 
leva a querer preservar o edificado antigo e as ruínas históricas, nem à ideia de que estas 
podem servir de âncora para a memória.

• Almada considera-se uma cidade moderna, altamente identificada com tudo que é novo. A 
historiadora Magda Pinheiro constatou que a imprensa local dos anos cinquenta do século 
XIX já registava uma predominância “mágica da palavra progresso”. 

• Em Almada, a narrativa do progresso contínuo ainda não caiu. Parece que ter assistido ao 
fim de vários ciclos económicos, à queda de tanta fábrica, a tanto território estragado, não 
impede o desejo de mais um projeto gigantesco. 



Reabilitação Urbana em Almada

• A cidade de Almada está hoje intensamente urbanizada. Na sua arquitetura predominam 
prédios de habitação e soluções urbanísticas modernas, que foram sempre preferidas. 

• Depois de algumas tentativas de reabilitação urbana mais ou menos falhadas, só nos 
últimos anos foi possível executar programas desse tipo em bairros e núcleos antigos (ARU/ 
ORU). Nota-se que o gosto para o novo, para o moderno, se mantém.

• Mas reabilitar não implica necessariamente a salvaguarda de um edificado histórico. Muitas 
vezes, só a fachada é mantida. 



Futuro sem participação?

• Para a futura elaboração de planos de pormenor não estão previstos Fóruns de Participação 
como os realizados na altura da elaboração do PUAN (2000-2005), apesar do muito tempo 
que entretanto passou.

• Isto quer dizer que nem os moradores nas zonas de intervenção, nem a restante população 
de Almada vai ter a possibilidade de se pronunciar sobre o futuro que querem. 

• Assim também não existe um espaço onde seria possível refletir sobre o passado, sobre as 
vidas vividas neste lugar, sobre as múltiplas perdas, sobre as memórias que se gostaria de 
transmitir para futuras gerações e como isto seria possível.

• O PUAN ganhou o estatuto de uma promessa em que muitos já não acreditam e, com o 
arrastar do plano, instalou-se uma certa resignação. Neste momento, os cidadãos não 
tomam a palavra e ainda menos revindicam um papel nas mudanças que já começaram. 





Não há ideia que pode haver alternativas

• O bairro industrial da Cova da Piedade tem um grande passado de lutas operárias e de 
resistência contra o fascismo. Mas parece que com o encerramento das fábricas, com o 
decorrer do tempo depois do 25 de Abril e pelo efeito de uma política mais paternalista, 
esse potencial se dissolveu no ar. 

• Tratou-se de um certo tipo de resistência política e sindical, que não se estendeu a outros 
campos sociais, como as questões do urbanismo, por exemplo.

• Remodelações do tecido urbano e, sobretudo, a construção nova são aceites. Os cidadãos 
resmungam pontualmente, mas raras vezes entram em conflito aberto.

• Lamentam-se os fenómenos de gentrificação, mas são aceites como inevitáveis.

• Não há ideias sobre alternativas de fazer cidade. E, às vezes, parece que nem há a noção de 
que podem existir outras ideias.
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Fotos dos Slides 5 e 20 

• Slide 5: 
• CARAMUJO Rui CoutinhoALMADA PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL 8 de janeiro de 2016

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801154760014060&set=p.801154760014060&type=1&theater

• CARAMUJO anos 30 do séc. XX Rui Coutinho para ALMADA PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL 25 de 
novembro de 2016  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1030967297032804&set=p.1030967297032804&type=1&theater

• Operários corticeiros no interior de uma fábrica do Caramujo. Cova da Piedade, Almada, Anos 30 do séc. XX. 
Fotografia de Leslie Howard © Museu Cidade de Almada / ZONA Magazine, número 1

• Romeira, Tanque das Lavandereiras, Postal

• Memórias Caramujo Rui Coutinho para ALMADA PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL, 23 de julho de 2013 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646732802004597&set=p.646732802004597&type=1&theater

• Slide 20:
• Rui CoutinhoGentes de Almada Visual Storyteller · Seguir · 4 de Junho 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2794846220644894&set=pcb.3179426822121432&type=3&theate
r&ifg=1

https://www.facebook.com/rui.coutinho.31?__tn__=,d*F*F-R&eid=ARASw5gMEr8SIsILPhAwKYuw4u3xec0VHFo8lLDrRMvFQN-rCWHyoQt0XxP42ehHEK8UA7P8O9yKsYbu&tn-str=*F
https://www.facebook.com/groups/309752545758224/?tn-str=*F
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801154760014060&set=gm.1009193282480810&type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=801154760014060&set=p.801154760014060&type=1&theater
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https://www.facebook.com/groups/309752545758224/permalink/551779498222193/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=646732802004597&set=p.646732802004597&type=1&theater
https://www.facebook.com/rui.coutinho.31?fref=gs&__tn__=,d*F*F-R&eid=ARCdM48wSvSgk7hCYbHA4nysJHgI8QcxIAEF6CUrvKfbgTgL_dKpgsnL6II3FLfU8zG3wntYKgeH5f7X&tn-str=*F&dti=100236743373804&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/gentesdealmada/?ref=gs&tn-str=*F&fref=gs&dti=100236743373804&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/groups/100236743373804/badge_member_list/?badge_type=VISUAL_STORYTELLER
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2794846220644894&set=pcb.3179426822121432&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/gentesdealmada/permalink/3179426822121432/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2794846220644894&set=pcb.3179426822121432&type=3&theater&ifg=1


Anotações 

Slide 2:

• A minha apresentação baseia-se numa investigação antropológica de longa duração (de 1999 até 
hoje) sobre a remodelação urbanística da Frente Ribeirinha Nascente de Almada. (Blum, Eva Maria 
(2008): Culturas de Planeamento em Conflito: a remodelação do antigo estaleiro da Lisnave em 
Almada. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2008, Vol. 48 (1-4), pp. 61-79 e Anais de Almada. 
Revista Cultural, Almada, 2012, vol. 13-14, pp. 263-289)

• O Estaleiro da Lisnave fechou em 2000. Já antes começara um longo e conflituoso processo de 
planeamento.  O novo dono do terreno da Lisnave, o Fundo Margueira Capital, quis realizar um 
projeto imobiliário que ficou conhecido  como “Torres de Manhattan em Cacilhas”. A Câmara 
Municipal de Almada contestou fortemente e conseguiu  assumir a coordenação de um novo projeto 
de urbanização, em cooperação com o Fundo Margueira. A elaboração do plano foi entregue a uma 
equipa internacional. O projeto de urbanização está planeado para uma nova população residente de 
12.000 pessoas, o que faria crescer em cerca de 7,5% a população de Almada e significaria a criação 
de um novo bairro. Relativamente aos usos em vista, 50% do terreno destina-se a fins residenciais, 
23% para escritórios, 7% para comércio e serviços, 9% para cultura e educação, 9% para instalações 
comunitárias e 2% para instalações marítimas.



Anotações
Continuação slide 2:

• Atkins, Richard Rogers Partnership, Santa-Rita arquitectos (2006): Almada Nascente. Eastern Almada. 
Estudo de caracterização ambiental, geológica e geotécnica e plano de urbanização da frente 
ribeirinha nascente da cidade de Almada (ed.: Camâra Municipal de Almada) Almada

• ATKINS, SANTA-RITA arquitectos LDA, RICHARD ROGERS partnership: Plano de Urbanização de 
Almada Nascente. Guia de Desenho Urbano. Almada: Agosto 2009 http://www.m-
almada.pt/Almada_Nascente/07_Guia_de_Desenho_Urbano.pdf

• Plano de Urbanização de Almada Nascente Cidade da Água (PUAN), Diário da República, 2.ª série —
N.º 218 — 10 de Novembro de 2009.

Slide 3:

• Junta de Freguesia da Cova de Piedade (ed.) (2012): Cova da Piedade. Património e História. 
Produção: Centro de Arqueologia de Almada (Autores: Elisabete Gonçalves, Francisco Silva), p. 72

científico, as manifestações artísticas, os festivais, o turismo (cultural), etc. 

http://www.m-almada.pt/Almada_Nascente/07_Guia_de_Desenho_Urbano.pdf


Anotações

Slide 4

• DGPC: Portal do Arqueólogo (2018): Antigo Cais do Caramujo – Almada 
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3491597

• Alexandre M. Flores (2003): Almada na História da Indústria Corticeira e do movimento Operário: da 
Regeneração ao Estado Novo (1860-1930). Almada: Câmara Municipal de Almada, p. 304

• Entrevista com João Manita e Luís Filipe da Associação Pesca Embarcada Desportiva do Caramujo, 
12.01.17; Entrevista com Vítor Freitas, Clube Recreativo União (CRU )Romeirense, 20.12.18

Slide 9:

Nos últimos anos reforçou-se a crescente culturalização do urbano, resumida na designação “Creative 
City”. A governação das cidades está em grande parte orientada pelas políticas culturais europeias e 
cada vez mais dominada por objetivos económicos. Privilegia-se a reabilitação urbana, as economias 
criativas e culturais, a investigação e o desenvolvimento científico, as manifestações artísticas, os 
festivais, o turismo (cultural), etc. As operações de patrimonialização fazem parte da crescente
culturalização do urbano.

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=3491597


Anotações

Slide 12: 

• Fábrica de Moagem do Caramujo, A. J. GOMES & C.
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73600/ Arquitectura Civil / Fábrica, 
Rua Manuel José Gomes, Caramujo, classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público desde 2002, 
na posse da CMA, ("primeira obra arquitectónica integralmente estruturada em betão armado e 
executada em Portugal" (SANTOS, 1993, p.43), (1872) 1898, 
“(…) marca do impacto que a Industrialização teve no concelho e como símbolo de um processo 
construtivo - o betão armado - que tanto sucesso conheceu no século XX.”

• Slide 13: 

• Consideram -se Usos Transitórios todos aqueles que contribuam, (…) para a prossecução dos 
objetivos do PUAN desde que: (…) não impliquem a instalação de estruturas edificadas permanentes. 
Plano de Urbanização de Almada Nascente Cidade da Água (PUAN), Diário da República, 2.ª série —
N.º 218 — 10 de Novembro de 2009

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73600/


Anotações

Slide 16:

• Plano de Orçamento da CMA 2018: 7.1.2.4.2 http://www.m-
almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=559651
398

• Requalificação dos Espaços Exteriores do Caramujo/Romeira http://www.m-
almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=635767
213

• Sondagem arqueológico na Travessia da Praia no Caramujo. DGPC: Portal do Arqueólogo
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=trabalhos&subsid=3491596

Slide 17

• Primeira edição do Zone Magazine 2015 https://zonamagazine.org/magazines/

• Entrevista com Vítor Cid 18.03.16

http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=559651398
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=635767213
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=trabalhos&subsid=3491596
https://zonamagazine.org/magazines/

