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INTRODUÇÃO

O presente documento resume o trabalho desenvolvido na
unidade curricular de Projeto Final em Arquitetura II cujo
enunciado consiste na reabilitação de um edifício de
habitação de 1916 e a adaptação a um novo uso - sede da
empresa DNS.PT.

O edifício a ser intervencionado tem atualmente 3 pisos, 2
originais e outro posteriormente acrescentado. Localiza-se
na Rua Eça de Queiroz em Lisboa, com os números de
porta 21 a 35, próximo da praça do Marquês de Pombal,
num quarteirão entre a Av. Duque do Loulé e a Av. Fontes
Pereira de Melo. Após muitas mudanças de uso e
modificações, o edifício encontra-se devoluto.

A reflexão sobre a conservação, revela-se de extrema
importância nos dias de hoje, porque apesar de ser
verdade que se trata de uma via inquestionável para o
desenvolvimento sustentável das cidades em termos
culturais, sociais, económicos e ambientais. Há a
necessidade de ampliar a prática, necessidade de reutilizar
edifícios que perderam a função original , tecnicamente
obsoletos e que já não cumprem as normas, em
permanente atualização.

A reutilização adaptativa parte assim da hipótese que tanto
a deterioração como as alterações nos edifícios contêm em
si uma necessidade de adaptação aos uso atuais.

Desta forma, o objetivo principal do projeto é a
atualização funcional do edifício permitindo que se adeque
às necessidades atuais, considerando o caráter do edificado
a par com as mutações necessárias à vivência do espaço.
Preservando assim, a imagem e valor do património
edificado.
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ANÁLISE

Contexto histórico

Nas primeiras décadas do século XX, Lisboa viveu uma
expansão urbanística para Norte na sequência da abertura
da avenida da Liberdade e da edificação do Planalto a norte
da cidade, envolvendo uma extensa área, que ficou
conhecida como “Avenidas Novas”. Esta expansão
obedeceu a um plano elaborado pelo jovem engenheiro
Frederico Ressano Garcia, que tinha acabado
recentemente os seus estudos em Paris. Neste plano, o
eixo de expansão da cidade era constituído por três
avenidas articuladas por rotundas: Av. Liberdade, Fontes
Pereira de Melo e da República.

Contrariamente à “utopia” do plano da nova capital
Francesa que o antecedeu, o plano de Ressano Garcia
pragmaticamente contorna a colina de uma forma bastante
mais concordante com o relevo e com a escala da cidade.
Ajustou-se também à pré-existência na integração de ruas
antigas no seu traçado e da adaptação da escala dos
quarteirões de acordo com a topografia. Como por
exemplo a comparação da dimensão entre os quarteirões
laterais da Av. da República, zona plana, com os da Av.
Fontes Pereira de Melo, zona mais acidentada (onde se
localiza a Rua Eça de Queiroz).

Pode-se concluir, a partir da comparação entre a figura 1 e
2, que o quarteirão onde o edifício se localiza, surgiu
pouco antes da construção do edifício, e a partir da divisão
de um quarteirão maior em duas partes.
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Planta Topográfica de Lisboa de 1911

Planta  de  1943
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Fotografia áerea da praça Marquês de Pombal de 1934

Planta Topográfica de Lisboa de 1950
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O sistema construtivo ficou conhecido como “gaioleiro”,
uma degenerescência da tecnologia pombalina, que se
resumia a paredes exteriores de alvenaria de pedra e
estruturas de madeira em pavimentos e divisórias.

Os lotes eram ocupados ao máximo, adotou-se a tipologia
esquerdo/direito e introduziram-se os saguões. Como o
plano não fixava cérceas, foram construídos tanto grandes
prédios de habitação para a burguesia como palacetes de
poucos pisos para os mais ricos. Como acontece no
quarteirão em estudo e é visível na figura 3.

As fachadas ou eram mais elaboradas, da autoria de
arquitetos, ou repetiam soluções de traçados mais simples,
ao gosto dos construtores civis. Pode-se dizer que o plano
não regrava a arquitetura, o que se traduziu num defeito
pois esta parte da cidade apresenta uma imagem muito
heterogénea e descontínua.

Em meados do século, as Avenidas Novas iniciam uma
segunda fase do seu papel na cidade de Lisboa. Com a
expansão do terciário, vão-se instalando escritórios de
empresas, serviços públicos, etc. Os edifícios tornaram-se
pouco adaptáveis para estas funções e as suas deficiências
estruturais ajudaram à criação de condições para um
processo desordenado de renovação urbana, que atingiu
enormes proporções com a demolição e posterior
reconstrução de grande parte dos edifícios.

Com isto, gerou-se uma cultura e uma prática de desprezo
pelo património edificado e consequente perda da
identidade das áreas de expansão da cidade de finais do
século XIX e início do séc. XX.

Nos últimos anos procurou-se evitar isto, procedendo à
classificação do património edificado. Mas estas restrições
têm levado, em grande parte dos casos, à demolição de
todo o interior. Deixando de pé apenas as fachadas.
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O edifício

O edifício, projetado no ano de 1916, integra-se
perfeitamente no Plano Ressano Garcia e enquadra-se
no momento histórico descrito anteriormente.

Foi mandado edificar pelo proprietário, José de
Andrade e desenhado pelo arquiteto António do Couto
Abreu, arquiteto que projetou edifícios com
características semelhantes, alguns deles premiados,
como o caso do Palacete Ernest Laurent Empis,
vencedor do prémio Valmor em 1907.

O projeto original apresentava uma fachada bastante
ornamentada em cantaria lioz de estilo Eclético que se
pode verificar nos balaústres, no embasamento
diferente do resto (todo em pedra lioz), nas pilastras...
Consegue-se identificar também apontamentos de Arte
Nova, nos novo materiais como o ferro e cimento, na
originalidade de elementos desenhados por artesões,
nas formas naturais e portões / gradeamentos muito
trabalhados. A Arte Nova encontrava-se eminente na
Europa e ainda com poucos exemplares em Lisboa.

Inicialmente a função desempenhada pelo edifício era
comercial no piso térreo e habitacional no segundo
piso. A distribuição dos espaços era o quanto simétrica
quanto a configuração do lote permitia.

No centro geométrico do edifício, em planta, há um
núcleo estrutural (única estrutura para além das paredes
periféricas), que se divide num pátio e numa caixa de
escadas com uma forma bastante própria.

As escadas são o acesso à habitação do piso superior e
comunicam, através de um arco, com a entrada -
particular - principal do edifício que marca a
centralidade na fachada.

O pátio, por de trás das escadas, divide-se em dois, de
um lado dá para uma loja e de outro lado para outra.
Cada uma aproveita da grande permeabilidade da
fachada ao nível do piso térreo.

Ao nível do segundo piso, o pátio central , serve agora
apenas para iluminar e ventilar os espaços interiores
em redor enquanto que os espaços se distribuem
perifericamente bastante compartimentados. Numa das
extremidades, no fim do lote, existe a cozinha que tem
um acesso exterior secundário através de um “corredor”
lateral ao edifício. Este corredor é outra forma do
edifício conseguir espaços naturalmente iluminados.

O projeto previa o emprego dos materiais em seguida
descritos:
• Cantaria de Lioz na fachada principal
• Pinho português nos vigamentos
• Alvenaria de pedra ordinária nas paredes
• Betão nos pavimentos da loja e pátio
• Madeira casquinha nos pavimentos do 2º piso
• Calçada portuguesa no pavimento da entrada de

serviço.

A cobertura era plana, com sistema construtivo em
abobadilhas.

Pelo que a documentação histórica relata, o edifício
acabou por ser construído com uma fachada
relativamente mais depurada e simples e com
algumas alterações no interior, nomeadamente nas
escadas.
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Projeto original do edifício, 1916

Fachada principal atualmente
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As fases
Desde a sua construção até hoje, o edifício foi alvo de
várias alterações, devido a mudanças de uso.

Em 1943, o proprietário do edifício já não é o original, é o
sr. António Alberto Peixoto, o mesmo proprietário do
edifício traseiro e da pensão Belga, que à data, ocupa os
andares elevados destes dois edifícios. Nesta data há
registo de um pedido de ampliação e dois anos depois a
vontade de criar uma escada que leve à cobertura em
terraço que por sua vez iria dar acesso ao edifício
adjacente. Esta escada terá sido construída, apesar de não
existirem registos que o confirmem - existe sim uma
planta de alterações posteriores em que se propõe a
anulação da mesma.

Primeira planta do edifício já construído, com um pedido de alterações, 1943
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Em 1979, o proprietário muda novamente, é agora a
empresa Portucel, que propõe a demolição das escadas
construídas anteriormente e a construção de uma cantina
num volume metálico e envidraçado sobreposto ao
existente que continua a comunicar com o edifício
adjacente. Apesar da Câmara de Lisboa considerar o
volume demasiado contrastante e desintegrado com a pré-
existência, sugeriu a possibilidade deste volume ser
construído com o constrangimento de recuo do plano da
fachada principal. Assim foi feito, sem registo, e com
ligeiras alterações.

Primeira planta do edifício já construído, com um pedido de alterações, 1943

Planta de pedido de alterações, 1979 
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Fotografia de 1985
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Fotografia de 2014

A última informação que se encontra a cerca da ocupação
do edifício é que em 2004 foi comprado por um Banco
espanhol Caja de Badajoz e funcionou até à uns anos como
um edifício único do banco, quando o Banco faliu e deixou
o edifício devoluto.
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Estado atual

Piso térreo
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Segundo Piso

19

Terceiro Piso
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Ao visitar o edifício é percetível que este já foi bastante
alterado desde a sua origem. Existem vários tipos de
revestimentos, uns mais novos, outros muito antigos. A
estrutura não é a mesma em todo o edifício, foi reforçada
em alguns sítios utilizando vigas de ferro e paredes de
betão. E o ponto principal é que o interior do edifício está
desorganizado e incapaz de albergar qualquer programa,
sem uma reestruturação.

Nas plantas das figuras 29 e 30, está representada a
alteração que o edifício teve desde que foi construído até
hoje (note-se que, o que foi construído não foi
rigorosamente igual ao projeto original do arquiteto
António do Couto).

A preto, estão assinaladas os elementos que se mantêm
desde a construção.

A vermelho, os elementos que foram adicionados ao longo
do tempo.

E a amarelo, os elementos que foram demolidos ao longo
do tempo.

21

Piso Térreo

Segundo Piso
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A rua e o quarteirão

O edifício de projeto, atualmente, é o mais antigo da Rua e
do Quarteirão a que pertence e como foi referido no
contexto histórico, nas décadas seguintes à sua construção,
gerou-se uma cultura e uma prática de desprezo pelo
património edificado que levaram a uma perda da
identidade de zonas como esta. Grande parte dos edifícios
adjacentes têm uma arquitetura que não se relaciona com a
envolvente, o que é visível na discrepância de alturas e
escalas.

O edifício, como já foi mencionado, localiza-se junto à
praça do Marquês de Pombal que pode ser considerado o
maior centro urbano da cidade de Lisboa. Dada esta
localização, a área envolvente ao edifício em questão, é na
sua maioria caracterizada por edifícios de serviços
(escritórios, hotéis, a faculdades, etc), sendo que também
existe alguma habitação, nomeadamente nos edifícios em
frente e ao lado do edifício em questão.
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Vista aérea de localização

Vista aérea do quarteirão
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Vista geral
Maquete 1/200

Vista da Rua
Maquete 1/200
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O programa

O enunciado propõe a instalação da empresa DNS.PT no
edifício. A DNS.PT é uma empresa que faz o registo de
nomes de domínio .pt, uma empresa tecnológica, onde a
principal ferramenta de trabalho é o computador.

O programa proposto é o seguinte :
• três espaços open-space com capacidade para 5

trabalhadores cada um;
• duas salas de reuniões, sendo uma no piso de entrada e

outra no piso da administração;
• quatro gabinetes individuais de direção com uma área

mínima de 18m² sendo 3 deles no mesmo piso;
• dois espaços de secretariado, um no piso 2 e outro no

piso dos gabinetes da direção;
• três conjuntos de IS (H e M) sendo um deles reservado

no piso da administração e um outro adaptado a
pessoas com deficiência motora no piso térreo;

• um espaço de copa para serviço de refeições em
simultâneo de 10 pessoas;

• um espaço de garagem para 3 veículos automóveis;
• espaços técnicos para equipamentos de cópia e

informática distribuídos na quantidade de um por piso;
• espaço de arquivo com dimensão superior a 15 m2;
• espaço de receção do edifício com dimensão para

segurança e zona de espera de visitantes;
• zona exterior para descanso e convívio de

trabalhadores;
• espaço de auditório para 60 pessoas e sala técnica de

equipamentos de projeção;
• um espaço para resíduos.
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Através das análises anteriores, é possível perceber que a
localização geográfica beneficia o programa de escritórios.
O centro urbano que rodeia a praça do Marquês de
Pombal está totalmente direcionado para a atividade
terciária. Portanto, segundo a localização faz todo o
sentido o programa proposto.

O que poderia ser mais questionável era se o programa
funcionaria no edifício existente, pelo facto de: já ter mais
de 100 anos, de ter sido construído inicialmente para
outra função, de ter sofrido muitas alterações até aqui e
também se a área construída chegava para o todo
programa proposto.

Foi esta a primeira questão pertinente de projeto. E após
uma reflexão crítica do programa, cheguei à conclusão
que, com algumas adaptações, o programa proposto é
compatível com edifício. Grande parte porque hoje em dia
as empresas como esta funcionam muito à base do digital,
e os colaboradores não têm necessidade de grandes
equipamentos no local de trabalho para além dos
computadores individuais. Em alguns espaços a
intervenção pode-se tratar de uma intervenção mínima,
porque o edifício preserva características originais de
qualidade para espaços de trabalho de escritório,
nomeadamente, o soalho original de madeira casquinha,
rodapés, ombreiras, aduelas, arcos, portadas, tudo em
madeira de boa qualidade, as paredes pré-existentes de
alvenaria de pedra com uma grande inércia térmica, vãos
com tamanhos ideais para o conforto dos espaços e a
grande utilização da pedra característica de Lisboa, o Lioz,
que ainda é hoje um material atual.
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PROJETO

Reflexão crítica do programa
proposto

Existem pontos no programa que achei que teriam de ser
repensados e o primeiro foi o espaço de garagem para três
veículos. Uma entrada de carros na fachada existente é
uma descaracterização muito grande do edifício e algo
muito agressivo para a vivência do piso térreo, uma vez
que estamos a lidar com um lote muito pequeno. Se
houver mesmo a necessidade de uma garagem, que se
pondere antes o aluguer em construções mais recentes
subterrâneas na envolvente. Os veículos automóveis
individuais no centro da cidade têm vindo a ser um
problema a combater e na localização que é faz todo o
sentido o uso dos transportes públicos, ou até bicicletas /
trotinetes, já que as avenidas à volta já se encontram
dotadas de ciclovias. O edifício tem um corredor lateral,
ideal para os colaboradores deixarem as suas bicicletas.
Posto isto, optei por trabalhar o piso térreo com a
liberdade que ele merece pelo seu caráter público e
permeável presentes desde o projeto original.

Quanto ao resto do programa, não foi excluído mais
nenhum espaço, houve apenas pequenas adaptações.

Existem alguns constrangimentos neste projeto que se
destacam: o facto de se tratar de uma intervenção numa
pré-existência e o facto de ser um lote pequeno num
quarteirão onde há confronto direto com os lotes vizinhos.
Contudo, existe uma mais-valia que é o facto de se tratar
de uma empresa ”jovem” e moderna, isso torna possível
encontrar no programa alguma recetividade a espaços
mais inovadores.
Com isto, há a oportunidade de explorar conceitos como a
mutabilidade e polivalência de espaços.
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Há também que ter em conta que o trabalho neste
escritório exige por vezes alguma criatividade e é
importante a variedade de espaços de trabalho. Ou seja,
permitir a possibilidade dos colaboradores não terem a
obrigatoriedade de trabalhar permanentemente no seu
posto de trabalho fixo. Dependendo das suas necessidades
podem optar por variar e instalarem-se em diferentes
espaços no edifício como se de espaços de coworking se
tratassem. Para este efeito, não são criados espaços novos ,
alguns espaços associados a outras funções são maiores
do que seria necessário para permitir este tipo de ocupação
esporádica. Desta forma os espaços acabam por beneficiar,
sendo maiores e com mais luz natural.

Como o edifício original tinha apenas dois pisos e com o
passar do tempo acrescentaram um, considerei que deveria
trabalhar com o piso que já foi acrescentado, por uma
questão não só de ser necessário ao programa mas também
porque foi uma fase no edifício, que acho que não faz
sentido retroceder. Acrescentar mais do que um piso já
seria uma peso demasiado grande para a pré-existência que
lhe retiraria a importância.
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Opção conceptual

Um dos problemas que mais me despertou a atenção foi
o confronto com os lotes vizinhos e a relação com o
quarteirão. Por se localizar numa zona tão central, o
quarteirão é extremamente denso em construção e tem
pouco espaço de desafogo entre os edifícios,
principalmente na extremidade onde está o edifício em
causa por terminar num ângulo agudo. Os lotes são
pequenos e cada edifício ocupa o máximo possível,
deixando de fora da sua lista de prioridades o
pensamento do espaço interior do quarteirão, que
deveria ser sempre encarado como um tema de
arquitetura porque esta nunca é um ato isolado muito
menos em contexto urbano.

Os interiores de quarteirão fazem parte da identidade
da cidade de Lisboa e neste caso, poderia ter muito mais
potencial, por se tratar de espaços com um carater
público-privado, interessantes exatamente por isso,
porque estão numa escala de privacidade/intimidade
entre o que é completamente público (a rua) e o
privado (o edificado).

Onde se verifica mais esse desprezo é no edifício a
intervir, que sendo o mais antigo dos que o rodeiam, foi
construído sem qualquer pensamento do que existiria
para além dos seus limites e com um pensamento
exclusivamente central e introspetivo. Com o passar do
tempo, primeiro o edifício lateral de esquina e agora o
que está a ser construído do lado de trás, criaram zonas
exteriores a dar para o limite do edifício de projeto,
enquanto que este se fecha completamente e não
acompanha esta abertura do espaço interior do
quarteirão.

Com esta análise, revelou-se muito interessante para
mim, pensar um projeto mais concordante com a sua
envolvente e com a evolução do quarteirão.

O desafio foi pensar nesta relação de compromisso com
os vizinhos não descorando da identidade do edifício
em causa. Perante isto, tive a necessidade ir perceber o
que queria fazer no edifício em si.

Com a primeira visita, houve uma ideia clara: que era
necessário retirar algumas layers de construções
posteriores, que aconteceram em determinadas alturas
para responder a necessidades pontuais e onde se
perdeu o pensamento do edifício como um todo.
Consequentemente a sua funcionalidade e um exemplo
claro disso é o facto de existirem duas escadas
independentes, até ao último piso.

A melhor fase do edifício foi a sua fase inicial, sem
nenhuma alteração. Então o processo começou por
identificar nas plantas originais o que seria mais
importante de manter para preservar a identidade do
edifício, e a sua memória. Desde início que quis fugir ao
“fachadismo” e só preservar a fachada, portanto, o
processo de projeto, foi uma constante ponderação
entre manter ou não manter elementos.

Como referi ao caracterizar o edifício original, há um
núcleo estrutural ao centro, que se divide num saguão e
numa caixa de escadas. Este núcleo marca a centralidade
do edifício, e torna-se gerador de todo o espaço à volta.
Este conceito, considerei essencial manter.
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A caixa de escadas pela sua forma particular e em conjunto
com o arco de entrada, considerei também elementos a
manter. Contudo, com a necessidade da caixa de escadas
passar a servir os dois pisos e ser mais funcional, decidi
voltar à forma do projeto original e fazer as escadas num
único sentido e não ao estilo barroco das atuais.

O saguão, apesar de ser uma fonte de luz, nunca teve uma
escala adequada para a sua vivência ser agradável, os vãos
do saguão são abertos imediatamente à frente de outros
vãos, não chegam a criar o desafogo que os espaços
agregados a este precisam. Para além de que revela o que
anteriormente critiquei, a relação demasiado introspetiva
com o próprio edifício.

Com isto, optei por não preservar o saguão, manter o
núcleo central estrutural do edifício apenas através da
caixa de escadas e manter a sua iluminação natural mas em
vez desta vir do saguão, vir de uma grande claraboia na
cobertura.

Em vez de preservar o saguão como uma fonte de luz,
achei mais importante responder ao que me desafiou
inicialmente. Criei um pátio, que comunica com os pátios
vizinhos, aproveitando assim de maior área de abertura e
desafogo, e melhorando o desenho do interior do
quarteirão do lado norte, assim como as condições de
salubridade do mesmo, em vez de continuar a tratar esse
limite com uma parede cega de 3 pisos de altura.

Posto isto, encontrei os meus dois motes de projeto:
a preservação da caixa de escadas como elemento central
do edifício, gerador do espaço envolvente e um pátio
aberto para o interior do quarteirão. Esquemas conceptuais
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Maquete de estudo 1/100
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Esquema de distribuição dos pisos

PISO TÉRREO

SEGUNDO PISO

TERCEIRO PISO
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Distribuição do programa

A distribuição do programa já estava de certa forma um
pouco imposta na forma como o programa foi
apresentado, porque era pedido um piso da administração,
salas de reuniões e secretariados em pisos específicos.

Como achava muito importante o piso térreo ser de
carácter público, optei por fazer uma grande área de
receção, que para além de articular os espaços do piso
térreo, faz a ligação para o resto do edifício. Já o auditório
e o espaço polivalente (também programas públicos)
vivem para o pátio.

No segundo piso optei por aproveitar os espaços junto à
fachada para fazer todo o open-space de trabalho em
comunicação com o pátio também. Como neste piso
sempre se manteve a cozinha e nela existe a antiga
chaminé de um possível fogão a lenha, aproveitei para
fazer a copa nesse sítio a aproveitar de um terraço.

No terceiro piso decidi colocar todos os gabinetes
individuais pedidos no enunciado, encerrando o edifício
com um piso mais privado.
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Piso térreo 
Maquete 1/50
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No piso térreo, há uma grande área de receção, com
mesas e sofás, tem o objetivo de ser vivenciada de
diferentes formas, desde permitir pequenos encontros, a
trabalho individual ou conjunto e quando necessário servir
de foyer do auditório.

Este piso foi pensado como um piso muito livre, o piso
alberga os programas mais públicos que recebem a maior
quantidade de pessoas, mas que na maior parte do tempo
não estão a ser utilizados. Por isso, a ideia é que tanto o
auditório como a sala polivalente que dão para o pátio
tenham sempre os painéis de madeira que os fecham
recolhidos, para que haja uma apropriação do espaço
muito mais livre e para que o pátio seja visível e desperte
curiosidade. Este assume-se como um pátio pequeno e
acolhedor que devido às fachadas de vidro é quase um
prolongamento do espaço interior.

No centro do piso está a caixa de escadas que molda tudo à
sua volta, apresenta-se quase como uma escultura que
remete à história do edifício, distinguível também pela
cor, que em conjunto com todas as paredes de alvenaria de
pedra a manter, têm um tratamento diferente mais
rústico. Em conjunto com a caixa de escadas preserva-se
também um grande arco de madeira e um teto trabalhado,
para enfatizar a memória do edifício antigo.

Imagina-se que a sala polivalente possa ser tudo o que os
utilizadores quiserem, um único espaço de trabalho que
pode servir para ampliar a empresa no futuro, workshops,
coworking, ou pode ser dividido em duas salas também
polivalentes ou de reuniões.

Optei por aproveitar o corredor lateral para se poderem
estacionar bicicletas e ao fundo, fazer uma entrada
secundária onde os colaboradores podem guardar
pertences e onde se acede ao espaço dos resíduos. Junto a
esta área mais traseira, coloquei logo os conjuntos de
Instalações Sanitárias masculinas e femininas assim como
uma para pessoas com mobilidade reduzida como era
pedido no piso térreo.
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Segundo Piso
Maquete 1/50

39

No piso intermédio, defini a área à volta da caixa de
escadas para circulação, deixando um canto particular com
vista para o pátio, que foi idealizado, não só para iluminar
a área do corredor e dar abertura a este núcleo, mas
também imaginado para um momento de pausa.

À chegada do piso pelas escadas, encontramo-nos no
núcleo de circulação que em frente tem uma grande
abertura para o espaço de trabalho, e de cada um dos lados
tem outra abertura, a do lado direito é uma entrada/saída
secundária do espaço de trabalho e a do lado esquerdo,
alinhada com vão da fachada lateral, dá para um espaço de
equipamentos de cópia e equipamentos para arquivação
que qualquer colaborador pode utilizar de forma
independente.
Ao lado deste espaço estão as instalações sanitárias do piso
que também aproveitam de um vão da fachada lateral,
permitindo a sua utilização durante todo o dia sem a
necessidade de luz artificial.

Todo o espaço junto à fachada, tem uma configuração
semelhante à original, mas que agora é completamente
ampla, sem as paredes divisórias a compartimentá-la. No
lugar dessas paredes é utilizado mobiliário e desta forma, o
espaço é mais flexível a adaptações. Ao centro há a grande
abertura alinhada com o vão central do edifício onde se
localiza o secretariado do piso e que faz a distribuição para
os espaços de trabalho. Estes são distintos na medida em
que o do lado esquerdo é mais contido e o lado direito
estende-se até ao pátio.

A parte de trás encontra-se divida em três espaços mais
pequenos com diferentes funções, uma kitchenette, um
espaço de lazer e um espaço de arquivo e consulta. A
kitchenette em vez de ser uma simples copa, aproveita de
um pequeno terraço exterior e comunica com o espaço de
lazer. O espaço do lado direito, pode ser utilizado de
diferentes formas, seja para consultar o arquivo, para
reuniões, ou para trabalho. Como estas três funções não
são sempre utilizadas e podem ser compatíveis umas com
as outras, o espaço foi pensado para poder ser um todo e
com isso beneficiar de mais luz e abertura, deixando a
possibilidade de fechar a sala de arquivo com painéis de
madeira.
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Terceiro Piso
Maquete 1/50
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As escadas levam até ao último piso, onde culminam
num espaço de grande amplitude, onde se localiza o
secretariado do piso e uma zona de espera.

Este espaço é marcado por: um grande envidraçado que dá
para o terraço da frente, o fim da caixa de escadas num
murete, uma grande claraboia em cima das escadas que
traz ao espaço uma luz zenital filtrada através das vigas,
uma abertura para o pátio (à semelhança do piso inferior)
e pelos acessos ao espaços que se distribuem à sua volta.

Nesta área envolvente ao espaço central foram
distribuídos, um conjunto de I.S., o elevador, quatro
gabinetes individuais e uma sala de reuniões. Dois destes
gabinetes usufruem do terraço da frente, enquanto que os
outros dois partilham da vista do pátio.

A sala de reuniões beneficia de um terraço privado que se
abre para todo o lado sul do quarteirão. Uma vez que não
é de uso permanente, é pensada como um espaço
permeável e de livre uso para o fácil acesso ao terraço.
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Construção

Como já referi, ao visitar o edifício foi percetível que
houve muitas alterações na estrutura ao longo do tempo,
pela existência de vigas metálicas, paredes e pilares de
betão armado etc. O último piso também contribui para
esta variedade estrutural porque foi construído
independentemente numa estrutura leve, como uma
sobrecarga ao edifício atual.

Posto isto, e como no meu projeto as lajes assumem
formas diferentes, não tive dúvidas que a melhor opção
era pensar numa estrutura nova e única para todo o
edifício.

Na escolha desta nova estrutura tive em atenção ao facto
de se tratar de uma construção gaioleira, que se resume a
paredes exteriores de alvenaria de pedra e estruturas de
madeira em pavimentos e divisórias. Decidi manter o
máximo possível de paredes de alvenaria de pedra
originais, uma vez que estas são de boa qualidade térmica,
e para ir de acordo com a autenticidade do edifício decidi
fazer lajes em madeira e paredes divisórias leves como a
típica construção lisboeta.

Esta opção revelou-se adequada não só por estar de acordo
com a estrutura original, mas também por ser uma
estrutura leve e não trazer uma sobrecarga demasiado
elevada para as paredes de alvenaria existentes.

A ideia não foi replicar a forma de construção original,
mas sim utilizar uma técnica moderna que se identifique
com a mesma. Foi então que descobri as vigas de madeira
micro-laminada Kerto que alcançam vãos bastante maiores
do que as clássicas vigas de madeira maciça.

Contudo, foi necessário pensar numa solução mista. Nos
casos em que há necessidade de fazer paredes estruturais
decidi fazer em betão armado, assim como o lintel de
coroamento das paredes de alvenaria existentes. Noutros
casos também existiu a necessidade de utilizar vigas
metálicas para vencer os vãos maiores.
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Materialidade
A materialidade foi um tema a que quis dar especial
atenção para conseguir uma clara distinção entre o antigo
e o novo e deste modo clarificar a compreensão do
projeto.

As paredes de alvenaria de pedra existentes são rebocadas
com uma argamassa própria para reabilitação à base de cal
hidráulica, à cor bege e com um acabamento rústico
idêntico ao estuque veneziano.

Por outro lado, todas as paredes novas de betão ou
divisórias leves têm um acabamento de estuque branco
simples.

Para além da preocupação com a distinção entre o antigo e
o novo, houve também a necessidade de criar unidade e
um ambiente compatível com o edifício pré-existente. Isto
traduziu-se na decisão de deixar as vigas de madeira à vista
para ajudarem a fazer a ponte entre os rodapés, ombreiras,
aduelas, arcos e portadas antigas com os novos elementos
em madeira e alumínio branco.

Apesar da diferença entre a cor branca que marca os
elementos novos e a cor bege que marca os elementos
antigos, é possível compreender uma unidade dentro dos
espaços. Os elementos como as vigas e os rodapés pela sua
forma relacionam-se com o antigo e pela cor branca
marcam o novo. De forma intemporal e não demasiado
contrastante com a identidade do edifício.

As vigas acabaram por ser um tema para cada espaço,
permitindo sensações diferentes conforme a sua
orientação e proporção. Muitas vezes ajudam a resolver
os painéis de correr e as portas pivotantes que vão do
pavimento até às vigas.

Nos pavimentos, houve a preocupação de utilizar
materiais pré-existentes, como a pedra lioz e o soalho de
madeira casquinha.
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Vista  do espaço da receção
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Vista  do espaço de trabalho open-space
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Vista  do espaço de secretariado do último piso
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Toda a estrutura nova exterior foi pensada de forma a ser
distinguível, contemporânea e ao mesmo tempo delicada e
leve. Uma estrutura fina, branca, que tem sempre a mesma
abordagem, nas fachadas do pátio, na fachada principal e
na fachada tardoz.

Acrescento à fachada principal

O acrescento à fachada principal é recuado para não ser
demasiado contrastante. É um volume delicado que pousa
na pré-existência, assumindo-se como algo muito mais
leve e posterior que não tem a intenção de tirar o
protagonismo à fachada original. Cria um plano de ligação
entre duas matérias construídas não sendo de modo algum
um volume que se impõe.
A sua presença silenciosa sintetiza-se numa caixa
translúcida, elevada sobre a cobertura, que se demarca
visualmente da pré-existência.

Fachada lateral

Houveram dois princípios no desenho desta fachada: ser
uma continuação da fachada principal mas muito mais
simples e depurada, assumidamente com menos
importância e ter uma linguagem contemporânea,
contudo, em harmonia com a fachada principal que fizesse
a ponte entre o piso de cima completamente
contemporâneo e leve e a fachada principal existente.

Desta forma o piso térreo é em revestido a lioz, abraçando
o “anexo” da entrada secundária, o segundo piso apresenta
os vãos de uma forma muito simples, com uma cantaria
fina à volta, e o terceiro piso é uma fachada cega branca.

Como a fachada lateral atual não tinha regra na disposição
dos vãos, porque alguns foram acrescentados ao longo do
tempo sem grande critério, a fachada foi redesenhada. Os
vãos são desenhados segundo uma métrica, alinhados
entre os dois pisos. Quando não faz sentido abrir os vãos
no piso térreo, são marcados os alinhamentos na cantaria,
para uma porta do quadro elétrico ou para um ponto de
água exterior.
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Vista exterior
Maquete 1/50
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Pátio

A fachada do pátio, foi desenhada de forma a ser o mais
permeável com exterior possível, para a entrada de luz e o
pátio fazer parte do ambiente dos espaços.

Tem a mesma linguagem que todo o terceiro piso, uma
estrutura branca e fina.

Esconde a aparência das lajes nas duas fachadas, mas revela
na exceção que é o canto que sai do núcleo de circulação.

Esquiço do pátio

53

Fotografias do pátio
Maquete 1/50
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Referências 
Foram selecionados alguns projetos que se aproximam
conceptualmente na medida em que criam volumes novos
que assumem linguagens inevitavelmente
contemporâneas, contudo de forma silenciosa para com a
pré-existência.
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1975 - 1984. Fernando Távora

Claustro do Mosteiro do Lorvão, 
Penacova, 2013. João Mendes Ribeiro

Quelhas House, Lisboa, 2010-2017. 
Paulo Mendes da Rocha e Inês Lobo

Bloco residencial na Rua do Teatro, Porto, 
1995. Eduardo Souto de Moura
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Ao nível dos espaços interiores, existiram claramente duas
referências:

O edifício Santa Clara 1728 no tratamento das pré-
existências, nas texturas das paredes, no uso do lioz quase
como um tema, o pátio poético, etc.

A casa das Janelas Verdes na inserção da estrutura de
madeira no interior do edifício, que vai de encontro à sua
identidade construtiva, mas se distingue do existente (as
paredes periféricas) e ao mesmo tempo dá escala e caráter
aos espaços.

57

Hotel Santa Clara 1728, Lisboa, 2016. Aires Mateus

Casa das Janelas Verdes, Lisboa, 2008. Pedro Domingos
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Fotografias da maquete
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Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

Fachada LateralFachada Lateral

0 2 101 53 4 0 2 101 53 4

17

23 3525 27
29

31 33

2119

13



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

C01

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Planta do Piso 1

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

1. 2.

4.

5.

6.

9.

8.

7.

3.

10. 11.

PAV  01

PAV  02

PAV  03
PAV  04

PAV  01

PAV 02

PAV 03

PAV 04

Pavimento int. em pedra lioz

Pavimento int. em microcimento cinza claro

Pavimento int. em soalho de madeira casquinha

(larg. 30cm)

Pavimento ext. em lajetas de pedra lioz

PAV  04

1

3

4

8

10

9

11

14

15

16

12

13

17

5

18

19 20

22

1. Cantaria de pedra existente a recuperar

2. Alvenaria de pedra existente

3. Betão armado projetado

4. Argamassa prrópria de reabilitação à base de cal hidráulica

com acabamento rústico

5. Rodapé em madeira lacada a branco

6. Guarnição de vão em madeira lacada a branco

7. Tubo de queda

8. Painéis de correr em madeira lacada a branco

9. Betão armado

10. Perfil de aço tubular estrutural

11. Isolamento térmico em poliestireno extrudido

12. Reboco branco assente em folha de alumínio

13. Banco de pedra lioz

14. Prumo de madeira

15. Perfil  em chapa de aço galvanizada

16. Lã de rocha

17. Placa de gesso cartonado

18. Acabamento em estuque branco

19. Porta de madeira existente recuperada

20. Novo vão ext. de batente  em madeira lacada a branco

semelhante ao original

21. Escadas em betão estucadas a branco e com cobertores

de madeira casquinha

22. Guarda metálica branca

23. Estrutura de fachada curtina em alumínio lacado branco

com portas de batente

24. Ponto de água, apoio às bicicletas

25. Contadores

2

6

7

1. Receção, zona de espera e foyer do auditório

2. 2 salas de reuniões / 1 sala polivalente

3. Pátio exterior

4. Auditório (cap. 54 pessoas)

5. Arrumos / Casa de máquinas do elevador

6. Instalação Sanitária Masculina

7. I. S. p/ pessoas com mobilidade condicionada

8. I. S. Feminina

9. Entrada técnica / Vestíbulo

10. Espaço p/ resíduos

11. Conduta técnica vertical

70 m²

48 m²

24 m²

50 m²

1.30 m²

5.90 m²

2.70 m²

7 m²

7.30 m²

4.20 m²

1 m²

LEGENDA DE ESPAÇOS:

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

PAVIMENTOS:

N
0 1 50.5 2.51.5 2

Planta do Piso 1 - cota 52.90 m

23

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

24

25

21

ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE

BETÃO ARMADO

MADEIRA

AÇO

CANTARIA EXISTENTE

1

2

3

4

5

6

51.70 m

51.60 m

51.60 m

51.65 m

51.55 m

52.80 m

50.40 m

50.50 m

51.10 m

52.60 m

52.85 m



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

C02

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Planta do Piso 2

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

N
0 1 50.5 2.51.5 2

Planta do Piso 2 - cota 56.30 m

PAV  01

PAV 02

PAV 03

PAV 04

Pavimento int. em pedra lioz

Pavimento int. em microcimento cinza claro

Pavimento int. em soalho de madeira casquinha

(larg. 10cm)

Pavimento ext. em  pedra lioz

1. Cantaria de pedra existente a recuperar

2. Alvenaria de pedra existente

3. Betão armado projetado

4. Argamassa

5. Rodapé em madeira lacada a branco

6. Guarnição de vão em madeira lacada a branco

7. Tubo de queda

8. Betão armado

9. Perfil de aço tubular estrutural

10. Isolamento térmico em poliestireno extrudido

11. Reboco hidrófogo com barramento estanhado branco

12. Estrutura de fachada curtina em alumínio lacado branco

com janelas basculantes

13. Chaminé existente em lioz a recuperar

14. Bancada de cozinha em lioz e armários em madeira

lacada a branco

15. Painéis de correr de madeira lacada a branco

16. Arquivo em gavetas deslizantes

17. Prumo de madeira

18. Perfil  em chapa de aço galvanizada

19. Lã de rocha

20. Placa de gesso cartonado

21. Acabamento em estuque branco

22. Aro de vão em madeira lacada a branco

23. Reboco com acabamento a estuque pintado a branco

24. Escadas em betão estucadas a branco e com cobertores

de madeira casquinha

25. Guarda metálica branca

26. Novo vão ext. de batente  em madeira lacada a branco

semelhante ao original

27. Balaustrada semelhante à existente, em pedra lioz

1. Open - space (cap. 8 pessoas)

2. Secretariado do piso

3. Open - space (cap. 8 pessoas)

4. Espaço para equipamentos de cópia etc e arquivo

5. Instalação Sanitária

6. Espaço de copa (cap. 10 pessoas)

7. Espaço de lazer

8. Arquivo / sala de reuniões / espaço de trabalho

9. Terraço

10. Conduta técnica vertical

34.5 m²

22 m²

38,6 m²

8 m²

8.5 m²

18.40 m²

22.00 m²

31 m²

7 m²

1 m²

LEGENDA DE ESPAÇOS:

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

PAVIMENTOS:

1. 2. 3.

4.

5.

7. 8.

6.

9.

12

16

13

1

3

4

5

2

6

7

9

8

10

11

17 18 19 20 21 22

26

15

PAV  02

PAV  03

PAV  03

PAV  04

10.

24

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

27

14

23

25

ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE

BETÃO ARMADO

MADEIRA

AÇO

CANTARIA EXISTENTE

24

23

22

21

25

7

8
910

16

17

18

19

15

13

12 11

14

20

26

50.40 m

51.65 m

55.10 m

54.10 m

54.20 m

56.20 m

52.70 m

56.20 m

52.60 m

56.10 m

51.60 m

51.60 m

56.00 m

51.55 m

52.80 m



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

C03

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Planta do Piso 3

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Planta do Piso 3 -  cota 60.20 m

N
0 1 50.5 2.51.5 2

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

PAV  01

PAV 02

PAV 03

Pavimento int. em soalho de madeira casquinha

(larg. 10cm)

Pavimento int. em microcimento cinza claro

Pavimento ext. em pedra lioz

1. Reboco hidrófugo com barramento estanhado branco

2. Isolamento térmico em poliestireno extrudido

3. Betão armado

4. Reboco com acabamento a estuque

5. Reboco com acabamento a estuque pintado a branco

6. Perfil de aço tubular estrutural

7. Tubo de queda

8. Móvel de escritório com portas em baixo e estante da parte

de cima em madeira lacada a branco

9. Guarnição de vão em madeira lacada a branco

10. Porta pivotante em madeira lacada a branco

11. Rodapé em madeira lacada a branco

12. Prumo de madeira

13. Perfil  em chapa de aço galvanizada

14. Lã de rocha

15. Placa de gesso cartonado

16. Acabamento em estuque branco

17. Estrutura de fachada curtina em alumínio lacado branco

 com janelas basculantes

18. Banco de pedra lioz

19. Canteiro

20. Espaço para unidade de tratamento de ar

21. Parede com vazio para a passagem das condutas de AVAC

22. Guarda metálica branca

23. Murete de betão

24. Janelas de correr de alumínio lacado branco

25. Balaustrada semelhante à existente, em pedra lioz

(em substituição à de betão)

26. Guarda metálica branca, apoiada na balaustrada

1. Secretariado do piso, zona de espera

2. Gabinete individual

3. Gabinete individual

4. Gabinete individual

5. Gabinete individual

6. Sala de reuniões

7. Instalação Sanitária

8. Terraço

9. Terraço

30 m²

22 m²

14.60 m²

15.20 m²

23 m²

24 m²

9 m²

23 m²

30 m²

LEGENDA DE ESPAÇOS:

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

PAVIMENTOS:

1.2. 3.

4.

5.6.

8.

9.

2

3

4

6

7

17

1

5

8

19

18

20

21

25

24

10

11

14

13

12

15

16

9

22 23

PAV  01

7.

PAV  02

PAV  03

26

ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE

BETÃO ARMADO

MADEIRA

AÇO

CANTARIA EXISTENTE

28

293031

38

39

40

41

37

36

35

34

33 32

42

27

24

23

22

21

25

26

50.40 m

51.65 m

59.00 m

54.10 m

58.20 m

56.00 m

58.70 m

59.70 m

60.00 m

59.10 m

56.10 m

51.60 m

55.10 m

59.00 m

59.10 m

58.20 m

51.60 m

52.80 m



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

C04

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Planta de cobertura

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

Planta de Cobertura

N
0 1 50.5 2.51.5 2

1

2

3

5

1. Rufo de capeamento em alumínio lacado a branco

2. Seixo rolado

3. Rufo de capeamento em alumínio lacado a branco

4. Clarabóia da caixa de escadas com estrutura

metálica branca

5. Clarabóia da Instalação sanitária

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

4

51.60 m

68.70 m

65.70 m

62.40 m

59.00 m

51.65 m

60.80 m

58.70 m

56.10 m

56.00 m

59.10 m

68.80 m

58.20 m

72.60 m

50.40 m

54.10 m

51.60 m

55.10 m

59.00 m

52.80 m

63.20 m

62.50 m

2%



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

C05

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/100

Plantas dos tetos

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

Grelha para insuflação de ar

Grelha para extração de ar

Iluminação

LEGENDA DE ELEMENTOS:

Planta de tetos do Piso 1 Planta de tetos do Piso 2 Planta de tetos do Piso 3

0 2 101 53 4
N

1

2

1. Viga metálica forrada com contraplacado lacado a branco

2. Viga de madeira laminada (7.5 x 22.5 cm) lacada a branco



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

D01

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Alçado Nascente

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

0 1 50.5 2.51.5 2

Alçado Nascente
Fachada Prinicipal

N

51.70 m

55.10 m

59.00 m

62.50 m

59.90 m

23 3525 27
29

31 33

2119



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

D02

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Alçado Sul

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

0 1 50.5 2.51.5 2

Alçado Sul
Fachada Lateral

N

51.70 m

55.10 m

59.00 m

62.50 m

59.90 m



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

D03

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Corte transversal AA'

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

0 1 50.5 2.51.5 2

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

Corte transversal AA'

N

A'

1. Alvenaria de pedra existente

2. Laje de betão armado

3. 2 Camadas de regularização com uma tela plástica entre elas

4. Pavimento int. em pedra lioz (esp. 3cm)

5. Cantaria de pedra existente a recuperar

6. Porta de madeira existente a recuperar

7. Argamassa própria para reabilitação à base de cal hidráulica

com acabamento rústico

8. Novo vão ext. de batente em madeira lacada a branco

semelhante ao original

9. Balaustrada semelhante à existente, em pedra lioz

(em substituição à de betão)

10. Guarnição de vão em madeira lacada a branco

11. Betão armado projetado

12. Viga de coroamento em betão armado

13. Argamassa própria para reabilitação, impermeável, à

base de cal hidráulica com acabamento rústico

14. Pavimento ext. em pedra lioz

15. Guarda metálica branca

16. Contraplacado para revestimento de viga (esp. 15mm)

lacado a branco

17. Janelas de correr de alumínio lacado a branco

18. Estore de rolo

19. Rufo de capeamento em alumínio lacado a branco

20. Viga de madeira laminada (7.5 x 22.5 cm) lacada a branco

21. Contraplacado (esp. 27 mm)

22. Isolamento acústico em lã de rocha

23. Prumo em madeira para apoio da estrutura

24. Contraplacado (esp. 27 mm)

25. Betonilha + EPS

26. Betonilha

27. Tela asfáltica

28. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 8 cm)

29. Manta geotêxtil

30. Seixo rolado

31. Estrutura com tela de sombreamento para a clarabóia

32. Clarabóia

33. Caixa de aço corten

34. Canteiro

35. Capeamento de muro em pedra lioz

36. Muro em betão

37. Rodapé recolhido com cantoneira de alumínio branca

38. Madeira casquinha igual ao pavimento dos pisos elevados

39. Betão armado

40. Estuque branco

41. Guarda metálica branca

42. Arco de madeira existente a preservar

43. Teto de gesso trabalhado existente

3

4

2

1

5

6

7

5

8

9

12

11

10

13

14

15

18

17

16

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32

33 34

36

35

42 43

3837 39 40

41

ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE

BETÃO ARMADO

MADEIRA

AÇO

CANTARIA EXISTENTE

A

51.70 m

55.10 m

59.00 m

62.50 m

59.90 m

2%



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

D04

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Corte Longitudinal BB'

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

0 1 50.5 2.51.5 2

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

Corte longitudinal BB'

1. Alvenaria de pedra existente

2. Laje de betão armado

3. 2 Camadas de regularização com uma tela plástica entre elas

4. Pavimento int. em pedra lioz (esp. 3cm)

5. Betaõ armado projetado

6. Argamassa própria para reabilitação à base de cal hidráulica

com acabamento rústico

7. Viga de madeira laminada (7.5 x 22.5 cm) lacada a branco

8. Contraplacado (esp. 27 mm)

9. Isolamento acústico em lã de rocha

10. Prumo em madeira para apoio da estrutura

11. Soalho de madeira casquinha (esp. 2 cm)

12. Viga de coroamento em betão armado

13. Betão armado

14. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 5 cm)

15. Betonilha + EPS

16. Betonilha

17. Tela asfáltica

18. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 8 cm)

19. Manta geotêxtil

20. Seixo rolado

21. Rufo de capeamento em alumínio lacado a branco

22. Escadas com acabamento a estuque branco

23. Arco de madeira existente a preservar

24. Teto de gesso trabalhado existente

25. Novo vão ext. de batente em madeira lacada a branco

semelhante ao original

26. Guarda metálica branca

2

1

3

4

5

6

7

8

10

11

13

14

15 16 17 18 19

9

21

22

23

24

25

26

12

20

N

B'

ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE

BETÃO ARMADO

MADEIRA

AÇO

CANTARIA EXISTENTE

B

51.70 m

55.10 m

59.00 m

62.50 m

59.90 m

2% 2% 2%2%



Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/50

Projeto Final em Arquitetura
MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

0 1 50.5 2.51.5 2

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

Corte transversal CC'

1. Alvenaria de pedra existente

2. Laje de betão armado

3. 2 Camadas de regularização com uma tela plástica entre elas

4. Pavimento int. em pedra lioz (esp. 3cm)

5. Rodapé semelhante ao existente em madeira lacada a branco

6. Guarnições de vãos semelhantes às existentes em madeira

lacada a branco

7. Cantaria existente

8. Viga de madeira laminada (7.5 x 22.5 cm) lacada a branco

9. Contraplacado (esp. 27 mm)

10. Soalho de madeira casquinha (esp. 2 cm)

11. Betão projetado

12. Argamassa própria para reabilitação à base de cal hidráulica

com acabamento rústico

13. Portadas existentes de madeira casquinha lacada a branco

14. Novo vão ext. de batente em madeira lacada a branco

semelhante ao original

15. Cornija existente a recuperar

16. Viga de coroamento em betão armado

17. Caleira

18. Pavimento ext. em pedra lioz (esp. 3 cm)

19. Balaustrada em pedra lioz

20. Guarda metálica branca

21. Janelas de correr em alumínio branco

22. Rufo de capeamento em alumínio lacado a branco

23. Betonilha + EPS

24. Betonilha

25. Tela asfáltica

26. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 8 cm)

27. Manta geotêxtil

28. Seixo rolado

29. Estrutura com tela de sombreamento para a clarabóia

30. Estutura de caixilhos de fachada curtina em alumínio branco

31. Pavimento ext. em pedra lioz (esp. 3 cm)

32. Argamassa pobre de assentamento

33. Brita

34. Manta geotêxtil em polipropileno, tipo "aguadrain"

35. Tubo geodreno

36. Aço corten

N

ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE

BETÃO ARMADO

MADEIRA

AÇO

CANTARIA EXISTENTE

C

C'

D05

Corte transversal CC'

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

23 24 25 26 27 2822

17

18

19

20

29 30

31 32 33 34

21

36

14

34

51.70 m

55.10 m

59.00 m

62.50 m

59.90 m

35

54.10 m

Filipa Gabriel




Rua Eça de Queiroz nºs 21 a 35, Lisboa

Filipa Gabriel | 81414

LOCALIZAÇÃO:

AUTOR:

DATA: outubro 2019

E01

PROJETO:

CONTEÚDO:

FOLHA NUM:

ESCALA: 1/20

Projeto Final em Arquitetura

MIA | IST | Professor Miguel Amado

Edifício Rua Eça de Queiroz

Reutilização adaptativa de um edifício de habitação de 1916
em sede de empresa tecnológica

LEGENDA DE MATERIAIS E ELEMENTOS:

Corte de pormenor _ fachada principal
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1. Alvenaria de pedra existente

2. Laje de betão armado

3. Camada de regularização

4. Tela plástica para impedir a subida de humidades

5. Pavimento int. em pedra lioz (esp. 3cm)

6. Rodapé semelhante ao existente em madeira lacada a

branco

7. Guarnições de vãos semelhantes às existentes em madeira

lacada a branco

8. Porta de madeira existente a recuperar

9. Teto de gesso existente

   LAJES

10. Contraplacado (esp. 27 mm)

11. Prumo em madeira para apoio da estrutura

12. Isolamento sonoro em lã de rocha (esp. 5cm)

13. Geotêxtil

14. Soalho de madeira casquinha (esp. 2 cm) com

encaixes macho e fêmea

15. Viga de madeira laminada, Kerto, (7.5 x 22.5 cm) lacada a

branco

16. Peça metálica de fixação da viga à parede

17. Conduta de AVAC

          17.  a) Grelha linear em alumínio branco

18. Argamassa própria para reabilitação à base de cal

hidráulica com acabamento rústico

19. Lâmina de micro-betão (esp. 5 cm) com malha

electrosoldada

20. Grampos de fixação em aço galvanizado

21. Cantaria existente a recuperar, incluindo limpeza,

descontaminação e impregnação com hidrofugante

22. Balaustrada em pedra lioz a recuperar

23. Portada existente de madeira lacada a branco a recuperar

24. Novo vão ext. de batente em madeira lacada a branco

semelhante ao original

25. Argamassa própria para reabilitação, impermeável, à base

de cal hidráulica com acabamento rústico a branco

26. Cornija existente a recuperar

27. Camada de forma

28. Tela asfáltica

29. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 5 cm)

30. Betonilha e argamassa de assentamento

31. Pavimento ext. em pedra lioz (esp. 3cm)

32. Caleira

33. Viga de coroamento em betão armado

34. Guarda metálica branca fixa à balaustrada

35. Viga metálica IPE 210

36. Contraplacado  lacado a branco (esp. 1.5 cm)

37. Treliça em Light Steel Framing

38. Estore de rolo

39. Janelas de correr em alumínio branco

40. Perfil tubular estrutural

41. Rufo de capeamento em alumínio lacado a branco

   COBERTURA

42. Betonilha + EPS

43. Betonilha

44. Tela asfáltica

45. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 8 cm)

46. Manta geotêxtil

47. Seixo rolado
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1. Laje de betão armado

2. Camada de regularização

3. Tela plástica para impedir a subida de humidades

4. Argamassa de assentamento

5. Pavimento int. em pedra lioz (esp. 3cm)

6. Cantoneira

   FACHADA CURTINA

7. Bucha química

8. Chapa de alumínio branca

9. Caixilhos de alumínio SPINAL da TECHNAL

10. Transversais da estrutura

11. Montantes da esturura

12. Vidro duplo (esp. 30 mm)

   PÁTIO EXT.

13. Terra compactada

14. Brita

15. Manta geotêxtil em polipropileno, tipo "aguadrain"

16. Brita porosa

17. Argamassa de assentamento pobre

18. Pavimento ext. em predra lioz (esp. 3cm)

   LAJES

19. Viga de madeira laminada, Kerto, (7.5 x 22.5 cm) lacada a

branco

20. Contraplacado Tricapa (esp. 27 mm)

21. Prumo em madeira para apoio da estrutura

22. Isolamento sonoro em lã de rocha (esp. 5cm)

23. Geotêxtil

24. Soalho de madeira casquinha (esp. 2 cm) com

encaixes macho e fêmea

25. Conduta de AVAC

26.  Grelha linear em alumínio branco

27. Viga metálica IPE 235

28. Peças de madeira para forrar as vigas metálicas

29. Estore de rolo

30. Contraplacado  lacado a branco (esp. 1.5 cm)

31. Caixilho de janela projetante SPINAL, TECHNAL, em

alúminio branco

32. Treliça em Light Steel Framing

33. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 3 cm)

34. Perfil tubular estrutural

35. Rufo de capeamento em alumínio lacado a branco

   COBERTURA

36. Betonilha + EPS

37. Betonilha

38. Tela asfáltica

39. Isolamento térmico em poliestireno extrudido (esp. 8 cm)

40. Manta geotêxtil

41. Seixo rolado
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