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Introdução

Surgindo no contexto da disciplina de Projeto Final II, o projeto que aqui se apre-
senta tem o objetivo de refletir sobre o tema da reabilitação, apresentando-a como 
um dos caminhos para a sustentabilidade.
Consiste, por isso, na reabilitação de um edifício do Século XX, outrora projeta-
do pelo Arquiteto António do Couto, e justificada pela sua futura utilização como 
sede da empresa DNS Portugal, responsável pelo registo e manutenção de todos 
os domínios .pt.
O desafio proposto visa adaptar um imóvel antigo à realidade de um edifício de 
escritórios do admirável novo mundo digital, mantendo o respetivo património 
construído e pré-existências, ao mesmo tempo que se pretende maximizar a sua 
funcionalidade e sustentabilidade para albergar essas novas funções.
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Foto actual do edifício
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Arquiteto

Este projeto é da autoria do arquiteto António do Couto, formado na a Escola Na-
cional de Belas Artes em 1899.  Foi o responsável pela criação de vários projetos 
contemporneos a ao apresentado, são exemplos disso: as instalações do sporting 
no campo grande, Pavilhão Português na Exposição Universal de S. Francisco , o 
Monumento ao Marquês de Pombal (de colaboração com o Arquiteto Adães Ber-
mudes) entre outros.
É ainda de destacar o facto de ter ganho o Prémio Valmor em 1907 com o projeto
da Casa Empis (Entretanto demolida) destacando-se como melhor habitação par-
ticular construída nesse ano, em Lisboa.
A partir de 1911 tornou-se também responsavél pelos trabalhos de restauro da Sé 
Catedral de Lisboa.
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Arquitecto António do Couto
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Passado

Datado de 1916, o presente edifício era inicialmente composto por dois pisos: 
um piso térreo, que se destinava a uso comercial e encontrando-se dividido em 
duas lojas, e o piso cimeiro, destinado a habitação. No projeto original constava 
uma fachada ao estilo “Art-Noveau”, no entanto, tal fachada nunca chegou a ser 
materializada, possivelmente devido ao acrescido custo que traria ao projeto. A 
construção do edifício foi concluída em 1918.
Em 1943, o então proprietário propôs o aumento do edifício num andar, altera-
ção que não se veio a verificar.
Dois anos mais tarde, em 1945, o dono do imóvel e também proprietário do 
edifício adjacente da pensão belga propôs a criação de uma escada entre os dois 
edifícios de modo a possibilitar o acesso à cobertura do mesmo. À semelhança 
do anterior, tal projeto não veio a ser concretizado.
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Projecto Original 1916 [Arquivo CML]
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Passado

Em 1979, o edifício em estudo é propriedade da Portucel, entidade que propõe 
de novo o aumento de um piso e a consequente ligação ao edifício adjacente 
através da criação de uma cantina nesse novo piso.
Uma vez mais, o projeto foi chumbado pela Câmara Municipal, alegando que a 
proposta tinha uma linguagem demasiado contrastante com a fachada do edifí-
cio existente.
Até há pouco tempo, o edifício era propriedade do banco Caja De Badajoz que, 
efetivamente, consumou a construção de um novo piso, sendo que este nunca 
foi legalizado na Câmara Municipal de Lisboa.

Porjecto proposto em 1979  [Arquivo CML]
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Presente

Atualmente, o edifício encontra-se substancialmente alterado em relação ao seu 
estado original. Para além da adição de um piso ilegal, o edifício foi sofrendo vá-
rias intervenções que alteraram a sua configuração interior, criando novas funções 
e circulações e adaptando-o às várias utilizações que foi tendo ao longo dos anos. 
Em consequência deste processo, o edifício foi perdendo a coesão do seu projeto 
inicial.
Este passar do tempo também se fez notar no seu estado de conservação, sendo 
possível identificar diferentes patologias. Destacam-se a humidade nas paredes 
do piso 0, algumas rachaduras nas alvenarias e elementos estruturais, presença de 
insectos em alguns dos elementos de madeira. Também os elementos originais da 
fachada, cantarias de pedra e guardas metálicas, que se pretendem manter duran-
te o processo de reabilitação, apresentam sinais de degradação. 

Alçado frontalAlçado  lateral



Piso 0

Piso 1

1916

2019

1945
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Intervenções efectuadas no edifício

Ferrugem nos elementos metálicos 
da fachada

Parede degradada com fissuras
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Lugar

Localizado na rua Eça de Queiroz 21 a 35, na freguesia de Santo António, em Lis-
boa, o edifício está a menos de 5 minutos a pé da Praça Marquês de Pombal, um 
ponto central da cidade lisboeta. Tal facto representa um Trade-Off entre a grande 
dificuldade de estacionamento e acesso com veículo próprio (devido ao trânsito 
excessivo) e a presença abundante de transportes públicos nas imediações: con-
vergência de duas linhas de metro e diversas paragens dos carris. É também de 
salientar a proximidade de ciclovias que se interligam em vários pontos chave da 
cidade.
Embora o edifício se encontre numa rua predominantemente habitacional, exis-
tem todo o tipo de serviços nas zonas adjacentes, desde restaurantes, empresas, 
supermercados, lojas, farmácias, entre outros.
Estes fatores colocam o edifício numa localização muito privilegiada na cidade de 
Lisboa, próximo das principais artérias da cidade sem, no entanto, negligenciar a 
privacidade, uma vez que se encontra numa rua pequena com relativamente pou-
co movimento e ruído de automóveis.

Planta da cidade de  Lisboa 
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Envolvente

Aproximando a análise à escala do bairro, podemos observar que este edifício 
se encontra envolvido numa grelha heterogénea, tanto na organização espacial 
como na altimetria, dada a clara disparidade em relação ao número de pisos no 
edificado envolvente.
O imóvel em estudo, possuindo apenas 3 pisos, é um dos mais baixos da área e 
está inserido numa rua com pouca largura onde não é aplicada a regra dos 45º. 
Posto isto, durante este projeto, teve-se especial atenção à incidência solar, ten-
tando jogar com a fraca envolvente no sentido de maximizar o aproveitamento da 
radiação solar direta incidente.
.

Esquema 3D dos edifícios envolventes



[19][18]

Planeamento

Após uma análise dos fatores que influênciam o processo de projeto, começa uma 
reflexão sobre a intervenção a concretizar.
Começando por uma análise critica do programa pretendido pelo cliente anali-
sando a pertinência de alguns elementos, e ao mesmo tempo uma análise ao pa-
trimónio existente  verificando o seu estado de conservação e valor histórico de 
determinados elementos, de modo a determinar o que será importante ou não 
conservar.
Após uma primeira análise concluiu-se que tendo em conta a envolvente urbana 
onde estamos a existência de uma garagem é algo dispensável, que além de re-
presentar uma função redundante estava também a contribuir para o desequilí-
brio da harmonia da fachada principal.
Dado que se trata de um edifico pequeno , após um breve estudo das necessi-
dades da nova tipologia concluiu-se que faria sentido  alguns dos espaços terem 
várias funcionalidades que podem adaptar às necessidades do momento.
Também foi instintiva a decisão de manter o saguão pois sem este a iluminação
no interior seria bastante limitada. Este será também umimportante elemento de 
ligação entre os espaços.visto que na pré-existência devido às diversas
intervenções ao longo dos anos, cada piso e cada espaço tinha uma linguagem
distinta.
 Em relação a fachada optou-se pelo aumento de apenas um piso dado que mais 
do que isso iria retirar qualquer leitura à fachada  existente que se pretende pre-
servar.
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Conceito

O conceito desta proposta é a utilização do saguão como um pátio interior, crian-
do assim um trajeto de circulação em redor do edifício e distribuindo os espaços 
funcionais através deste percurso. Consagra-se no piso térreo um acesso amplo 
a esta praça interior, acesso no qual se desenham as escadas tangentes à parede 
verde. Estas escadas desenham um movimento de distribuição pelos corredores 
dos diferentes pisos, possibilitando sempre o contacto visual com a praça central.
A criação de uma parede verde transversal aos 3 pisos confere unidade entre todo 
o saguão ao mesmo tempo que serve de moldura para a escada que lhe é tan-
gente. Esta parede verde tem ainda o objetivo de criar um corredor mais privado 
dedicado às instalações sanitárias e partes técnicas, evitando descontinuidades 
no percurso circular.
Não deixando de parte as preocupações com a sustentabilidade, tal parede ver-
de, albergando as corretas espécies vegetais, pode ser utilizada para purificação 
de greywaters e sua posterior reutilização em diversos elementos e sistemas do 
edifício.



Estrutura

Em relação à estrutura optou-se por manter as paredes exteriores  e demolir o 
interior do edifício. Permitindo assim a criação de uma estrutura de raiz com 4 
pilares centrais que em conjunto com a parede estrutural pré-existente apoiam 
as vigas, que vão servir de suporte para as lages.
Por precaução, foi também criado um reforço estrutural à parede pré-existente 
com uma malha de aço coberta com betão projetado.

[23][22]

Esquema com pilares e vigas
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Programa

O programa proposto tem como objetivo transformar este espaço para albergar 
a sua nova função de edifício de escritórios. Este materializa-se através de 3 pisos 
interligados entre si pela escadaria central. Esta divisão por pisos pretende refletir 
o nível de privacidade: à medida que se sobe, a privacidade do espaço aumenta.

No piso 0 estão as funções que atraem mais pessoas, assim como o auditório que 
se converte em 3 salas multiusos. Estas salas podem ser usadas como salas mul-
timédia, espaços informais de trabalho ou como salas de reuniões para possíveis 
interações com clientes. Podem até ser alugadas pontualmente por outras entida-
des pois possuem funcionamento e entrada (pela fachada lateral) independentes. 
No primeiro piso foram tidas em conta instalações sanitárias de apoio a estas sa-
las. Foi também tida em conta uma zona de receção.

Zona de lixos

Sala de apoio ao audiório

Auditório

Sala multiusos

Zona de entrada / recepção

IS

Zonas de Serviço

Planta Piso 0
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Subindo ao primeiro piso chegamos a uma área mais privada, dedicada principal-
mente aos trabalhadores da empresa.  As várias divisões deste piso encontram-se 
distribuídas ao longo do corredor que contorna o saguão central. Junto ao acesso 
das escadas e do elevador encontra-se uma zona de pausa que pode também 
servir de copa. Continuando o percurso do corredor, encontram-se a zona de se-
cretariado e um dos gabinetes da direção. Este último foi um pedido expresso do 
cliente para que se encontre num espaço separado.

O percurso por este piso é finalizado com um espaço amplo iluminado pelos vãos 
da fachada principal, zona esta que é destinada a co-working. Neste espaço en-
contram-se distribuídas estações de trabalho para 20 pessoas. Na zona mais priva-
da do corredor encontra-se uma área técnica com espaço de arrumo e fotocopia-
doras, assim como as respetivas instalações sanitárias.

Programa

Zona técnica

Secretariado

Gabinete de direção

Espaço co-working

Zona de copa/pausa

IS

Zona de Serviço

Corredor

Planta Piso 1
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Continuando a subir a escadaria acede-se finalmente ao 2.º piso. Este piso desti-
na-se principalmente a uso dos administradores, excetuando o espaço de pausa 
que se situa junto do acesso às escadas, à semelhança do que acontece no primei-
ro piso. Também à semelhança do primeiro piso, continuando a promenade pelo 
corredor circundante segue-se uma zona de secretariado de apoio à administra-
ção e uma sala de reuniões mais privada.
Neste 2.º piso, a fachada frontal é preenchida por 3 gabinetes privados para a 
administração, todos eles com acesso à varanda que remata a fachada original. 
Existem ainda, neste piso, uma sala de arquivo para os documentos da empresa, 
equipada com estantes deslizantes para maximização do espaço, e as respetivas 
instalações sanitárias.

Programa

Arquivo

Secretariado

Sala de reuniões

Gabinetes de direção

Zona de entrada / recepção

IS

Zona de Serviço

Corredor

Planta Piso 2
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Neste projeto optou-se pela utilização de materiais naturais como forma de con-
trastar com a realidade exterior e criar um ambiente calmo e confortável. Para 
aquele que entra no edifício, este contraste e conforto pretendem também gerar 
um sentimento de surpresa.
A parede verde que demarca o saguão central e se eleva ao longo dos 3 pisos, para 
além das respetivas funções estéticas e de criar zonas mais privadas no saguão, 
pretende servir de proteção da incidência direta do sol.
No chão do edifício são utilizados dois materiais distintos. Nas zonas de maior 
tempo de permanência, tais como as zonas mais privadas, os escritórios, salas de 
reunião e auditório, é utilizado soalho de madeira flutuante devido à necessidade 
de conforto acrescido. Nas restantes zonas, incluindo as zonas exteriores do 2.º 
piso, optou-se por soalho cerâmico semelhante a pedra travertino de cor branca. 
Os rodapés, em ambos os casos, são sempre do mesmo material do respetivo soa-
lho.

Materialidade

Amostras dos Materiáis
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Exterior  

[33]

Quanto ao exterior do edifício, rapidamente se afastou a hipótese de replicar a 
fachada mantendo a linguagem existente. Optou-se antes por seguir a métrica 
que esta impõe, tentando dar-lhe uma nova linguagem. Para não sobrecarregar 
a fachada, já de si bastante trabalhada, foram usados os materiais pré-existentes.
Criou-se então mais um piso ligeiramente recuado de linguagem completamente 
depurada, de modo a não se sobrepor diretamente ao edifício existente. Este vo-
lume recria a métrica dos 3 vãos principais do primeiro piso, dando-lhes uma nova 
estética de forma retangular e com acabamento em pedra lioz.
O amarelo pré-existente na fachada foi mudado para uma cor branca, comple-
mentando o tom da pedra e obtendo uma imagem mais uniforme.
Todo o volume adicionado tem acabamento em lioz de modo a diferenciar-se do 
existente, servindo como uma moldura à fachada recuperada.

Alçado Principal
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Exterior  

[35]

Quanto à fachada Sul, esta apresentava-se completamente descaracterizada. 
Criou-se uma nova métrica distribuída uniformemente e replicando o número de 
vãos da nova fachada frontal, o que coincide com as divisões interiores.
No piso térreo, a opção por uma porta ao invés de uma janela prendeu-se com a 
possibilidade da utilização independente destes espaços, sendo assim acessíveis 
pela lateral do edifício.
Nesta fachada, a materialidade manteve-se semelhante à do vão principal, repe-
tindo-se o acabamento em lioz para o novo volume e criando uma ligação entre 
as duas fachadas.

Alçado Lateral
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Futuro 

Ultrapassada mais uma etapa na vida deste edifício, várias questões ficam no ar 
em relação ao seu futuro…

Continuará a ganhar mais pisos, assumindo a métrica da envolvente?
Ganhará uma nova linguagem?
Sobreviverá a fachada original à passagem do tempo?
Tornar-se à mais sustentável, adapatando-se aos desafios do futuro que se avizi-
nha?
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Visualizações 3D
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Maquete
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Desenhos Técnicos

N

Planta de localização



2119

11

13
17

Projecto Final em Arquitectura 2
Mestrado em Arquitectura
Instituto Superior Tecnico

REC29 Nova Sede DNS
Localização: Rua Eça de Queiroz 29, Lisboa
Autor: Ana Rita Almeida 75196
Requerente: Prof. Miguel Amado

D02
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Planta Piso 0 (Versão 1) [Cota 53 m]
Escala: 1/100

Rua Eça de Queiroz

01- Zona de Lixos [12m²]
02- Sala de apoio ao auditório [20 m²]
03- Auditório [47 m²]
04- Sala Multiusos [26.2 m²]
05- Atrio Principal [67.7 m²]
06- Zona de Recepção/Espera [26.6 m²]
07- Instalações Sanitáris [30 m²]
08- Sala de arrumos [2.3 m²]
09- Zona técnica [5 m²]
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4.35

12.17

17.32
8.53

01- Zona de Lixos [12m²]
02- Sala de apoio ao auditório [20 m²]
03- Auditório [47 m²]
04- Sala Multiusos [26.2 m²]
05- Atrio Principal [67.7 m²]
06- Zona de Recepção/Espera [26.6 m²]
07- Instalações Sanitáris [30 m²]
08- Sala de arrumos [2.3 m²]
09- Zona técnica [5 m²]

Planta Piso 0  [versão 1]       

N
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Rua Eça de Queiroz

Planta Piso 0 (Versão 2) [Cota 53 m]
Escala: 1/100

10

05

01- Zona de Lixos [12m²]
02- Sala de apoio ao auditório [20 m²]
03- Sala Multiusos [20.3 m²]
04- Sala Multiusos [26.2 m²]
05- Sala Multiusos [26.2 m²]
06- Atrio Principal [67.7 m²]
07- Zona de Recepção/Espera [26.6 m²]
08- Instalações Sanitáris [30 m²]
09- Sala de arrumos [2.3 m²]
10- Zona técnica [5 m²]
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12.17

Planta Piso 0  [versão 2]  

N

01- Zona de Lixos [12m²]
02- Sala de apoio ao auditório [20 m²]
03- Sala Multiusos [20.3 m²]
04- Sala Multiusos [26.2 m²]
05- Sala Multiusos [26.2 m²]
06- Atrio Principal [67.7 m²]
07- Zona de Recepção/Espera [26.6 m²]
08- Instalações Sanitáris [30 m²]
09- Sala de arrumos [2.3 m²]
10- Zona técnica [5 m²]
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Planta Piso 1 [Cota 56.3 m]
Escala: 1/100 N

Rua Eça de Queiroz

01- Copa/Zona de pausa [49 m²]
02- Secretariado [14.8 m²]
03- Gabinete de direção [14.8 m²]
04- Zona de Co-Working [61.2 m²]
05- Zona Tecnica [14.8 m²]
06- IS Mulher [6.2 m²]
07- IS Homem [6.4 m²]
08- Zona técnica [5 m²]
09- Corredor [35.4 m²]
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01- Copa/Zona de pausa [49 m²]
02- Secretariado [14.8 m²]
03- Gabinete de direção [14.8 m²]
04- Zona de Co-Working [61.2 m²]
05- Zona Tecnica [14.8 m²]
06- IS Mulher [6.2 m²]
07- IS Homem [6.4 m²]
08- Zona técnica [5 m²]
09- Corredor [35.4 m²] 

Planta Piso 1
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D06
Planta Piso 2 [Cota 60 m]
Escala: 1/100 N

Rua Eça de Queiroz

1101

02

03 0812

10

0605

09

01- Zona de Pausa Exterior [49 m²]
02- Secretariado [15.6 m²]
03- Sala de Reuniões [15.6 m²]
04- Gabinete de Direção [16.3 m²]
05- Gabinete de Direção [16.6 m²]
06- Gabinete de Direção [16.3 m²]
07-Varanda [14.9 m²]
08- Arquivo [14.8 m²]
09- IS Mulher [6.4 m²]
10- IS Homem [6.6 m²]
11- Zona técnica [7.6 m²]
12- Corredor [35.4 m²]
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04

11.50

4.35

17.32

8.33

12.37

3.38 3.44 1.30 3.35 1.301.30 3.62

01- Zona de Pausa Exterior [49 m²]
02- Secretariado [15.6 m²]
03- Sala de Reuniões [15.6 m²]
04- Gabinete de Direção [16.3 m²]
05- Gabinete de Direção [16.6 m²]
06- Gabinete de Direção [16.3 m²]
07-Varanda [14.9 m²]
08- Arquivo [14.8 m²]
09- IS Mulher [6.4 m²]
10- IS Homem [6.6 m²]
11- Zona técnica [7.6 m²]
12- Corredor [35.4 m²] 

Planta Piso 2
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Planta Cobertura [Cota 62.7 m]
Escala: 1/100

Rua Eça de Queiroz

N

8.33

17.32

4.35

17.70

11.37

10.50

Planta Cobertura  
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Autor: Ana Rita Almeida 75196
Requerente: Prof. Miguel Amado

Alçado Este
Escala: 1/100

Projecto Final em Arquitectura 2
Mestrado em Arquitectura
Instituto Superior Tecnico

58.76

62.71

55.04

51.71

59.86

Rua Eça de Queiroz Projecto Final em Arquitectura 2
Mestrado em Arquitectura
Instituto Superior Tecnico

REC29 Nova Sede DNS
Localização: Rua Eça de Queiroz 29, Lisboa
Autor: Ana Rita Almeida 75196
Requerente: Prof. Miguel Amado

D12
Corte AA'
Escala: 1/100

0.40

0.38

3.35

3.18

0.38

0.35

3.10

Corte AA’   Alçado Este   

[67][66]
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D09

REC29 Nova Sede DNS
Localização: Rua Eça de Queiroz 29, Lisboa
Autor: Ana Rita Almeida 75196
Requerente: Prof. Miguel Amado

Projecto Final em Arquitectura 2
Mestrado em Arquitectura
Instituto Superior Tecnico

Alçado Sul
Escala: 1/100

58.76

55.04

51.71

62.71

59.86

Rua Eça de Queiroz

Alçado Corte BB´'
Escala: 1/100

Projecto Final em Arquitectura 2
Mestrado em Arquitectura
Instituto Superior Tecnico

REC29 Nova Sede DNS
Localização: Rua Eça de Queiroz 29, Lisboa
Autor: Ana Rita Almeida 75196
Requerente: Prof. Miguel Amado

D13

0.35

3.38

0.35

3.10

Rua Eça de Queiroz

0.35

3.21

0.40

Corte BB’Alçado Sul  


